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CONFERINȚA CADRELOR Șl ACTIVULUI 
DE PARTID DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR

NICOLAE CEAUSESCU,

PROLETAR!DIN.TOATE ȚĂRILE,UNIȚI-VĂ!sortul
h ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Vineri au luat sfîrșit lucrările l 
Conferinței cadrelor și activului 
de partid din învățămîntul supe
rior, organizată din inițiativa se
cretarului general al partidului.

I.a ședința de închidere au luat 
parte tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășul Manea Mănescu, prim- 
ministru al guvernului, membri ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.ClR., secretari ai C.C. al P.C.B., 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat si ai guvernului.

Cei peste 3 000 de participant! 
la lucrări au salutat cu deosebit 
entuziasm pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general a] 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, scandînd, minute în șir, 
„Ceausescu-P.C.R.“.

Conferința s-a desfășurat timp 
de două zile, în ședințe ple
nare șt pe sase secțiuni consti
tuite pe diferite profile, în cadrul 
cărora au luat cuvîntul 128 de 
participant — miniștri, conducă
tori de instituții de învățămînt 
superior, secretari cu probleme de 
propagandă ai comitetelor Jude
țene do partid, secretari ai orga
nizațiilor de partid și U.T.C. din 
instituțiile universitare, alți acti
viști de partid și de stat, ai or
ganizațiilor obștești, cadre didac
tice, cercetători și studenți, spe
cialiști în diferite ramuri ale eco
nomiei.

In cursul dezbaterilor, vorbito
rii și-au exprimat adeziunea și 
aprobarea unanimă față de pre
vederile însuflcțitoare ale proiec
telor Programului partidului și

Directivelor Congresului al Xl-lea, 
subliniind rolul hotărîtor al tova
rășului Nicolae Ceaușescu la 
fundamentarea acestor ample do
cumente programatice, strălucită 
întruchipare a spiritului științific, 
creator, .care definește întreaga 
politică a partidului nostru. în 
cuvîntul lor, ei au dat o înaltă 
apreciere contribuției esențiale a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea teoretică și practică 
a problemelor de bază ale învă- 
țămîntului. Ia adoptarea deciziilor 
de mare importantă privind dez
voltarea și perfecționarea acestu
ia. exprimîndu-și recunoștința 
pentru grija permanentă pe care 
partidul și statul nostru o acordă 
învățămîntului ca factor esențial 
al progresului social, ca una din 
laturile importante ale procesului 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

în încheierea lucrărilor Confe
rinței, salutat cu vii aplauze și 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvîntarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebit interes și subliniată în 
repetate rînduri cu îndelungi a- 
plauze.

Conferința a hotărît ca, în 
spiritul cuvîntării tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pe baza con
cluziilor, indicațiilor și sarcinilor 
formulate de secretarul general al 
partidului, să adopte o rezoluție 
care să constituie, pentru toți lu
crătorii din învățămîntul superior, 
un program concret de îmbunătă
țire a întregii activități în acest 
domeniu.

CONVORBIRI ROMÂNO - FRANCEZE 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI

O delegație condusă de Pierre Mazeaud, secretar de stat pentru 
problemele tineretului și sporturilor din Franța, întreprinde o vizită 
în țara noastră.

Cu acest prilej, delegația franceză s-a întîlnit cu conducerea Consi
liului Național pentru Educație Fizică și Sport. Secretarul de stat 
Pierre Mazeaud a purtat convorbiri cu prim-vicepreședintele C.N.E.F.S., 
general lt. Marin Dragnea. Desfășurate într-o atmosferă amicală, dis
cuțiile au prilejuit un util schimb de păreri privind activitatea sportivă 
din cola două țări, precum și căile de dezvoltare a cooperării bilaterale.

La întilnire a fost prezent Francis Levasseur, ambasadorul Franței 
la București.

In campionatele
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Zamfir marchează go Iul victoriei în partida Dinamo — F.C. Argeș Foto : S. BAKCSY
ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL, ASTĂZI Șl MÎINE,

0 REPETIȚIE PENTRU SEZONUL INTERNAȚIONAL
A șaptea rundă a primei divizii 

de fotbal — după care va urma 
0 întrerupere — se dispută în 
două etape, ca într-o veritabilă 
cursă ciclistă. „Contracronome- 
trul“ se desfășoară astăzi, cînd 
„team“-urile noastre angajate în 
cupele europene vor sprint® spre 
jocurile de miercuri, atît de : im
portante. Astăzi, echipa campioa
nă, deținătoarea Cupei și cele

CLASAMENTUL LA ZI
1. DINAMO
2. „Foii* Tbn.
3. Olimpia

4 6 0 0
6 4 11

15- * ».
0- 2
8- 4

9
86 4 0 2

A— S. Steagul roju 6 3 1 2 11- 5 7
Jwl 4 3 1 2 13- 7 7

6. F.C.M. RațJța 6 3 1 2 6- 6 7
7. A S A. 4 3 1 2 7-12 7
8. F.C. A/goș 6 3 0 3 10- 7 6

7—10. Sp. s*ud. 4 2 2 2 7- 7 •
U.T.A. 6 2 2 2 4— 4 6

11. Uni». C». 6 2 1 3 7-10 5
12—13. Steaua 6 2 1 3 7-10 5

C F.R • 2 1 3 ♦- 7 5
14. „U" Cluj 6 1 3 2 4- 7 S
15. ,.Pali.“ lăți 4 2 0 4 6-10 4
14. Chimia 6 0 4 2 2- 7 4
17. F.C. Constanța 4 1 1 4 4-îO 3
18. F.C. Galați 6 1 0 5 2-11 2

două reprezentante din Cupa 
U.E.F.A. fac ultimele repetiții, și 
toată lumea așteaptă „ziua cea 
mai lungă", miercurea europeană. 
Teoretic, doar studenții craioveni 
nu au emoții, dar nici șansa unui 
test concludent. Pentru că, orice 
s-ar spune și oricîtă ambiție ar 
avea Chimia -Rm. Vîlcea, ca nu va 
putea solicita „ll“-le craiovean, 
așa cum se anticipează că o va 
face miercuri, campioana suedeză, 
Atvidaberg. Celelalte trei formații 
cu responsabilități sporite vor ti
vea de dat „probe" destul de tari, 
dacă ne gîndim că gazdele de

astăzi au pierdut duminică, deși 
F.C. Argeș și Sportul studențesc 
au jucat foarte bine. De unde șl 
speranța că derbyul de astăzi (de 
altfel derbyul etapei), dintre 
Sportul studențesc și liderul neîn
vins, Dinamo, va oferi spectato
rilor și celor din fața micilor 
ecrane reale satisfacții.

Etapa de mîine, cu matineu! de 
pe stadionul Steaua șl derbyul 
clujean, pare să intereseze mai 
ales „periferia" clasamentului.

Astăzi și mîine, ne vom gîndl, 
în special, la sezonul internațio
nal de toamnă.

PROGRAMUL DE ASTĂZI...
SPORTUL STUDENȚESC

UNIVERSITATEA CRAIOVA
F.C. ARGEȘ
F.C. CONSTANȚA

— DINAMO
(stadion Steaua)

— CHIMIA RM. ViLCEA
— JIUL
— STEAGUL RO$U

...Șl DE MÎINE

republicane de canotaj masculin

STEAUA — POLITEHNICA TIMIȘOARA
(stadion Steaua, ora 11)

AS. ARMATA TG. MUREȘ — POLITEHNICA IAȘI
F.C.M. REȘIȚA — F.C. GALAȚI
„U" CLUJ — C.F.R. CLUJ
U.T. ARAD — OLIMPIA SATU MARE

Ora oficială de începere a partidelor : 16, cu excepția întîlnirii 
Steaua — Politehnica Timișoara.

SCHIFIȘTII 
DE LA STEAUA -

3 TITLURI
LA TINERET

Astăzi au loc finalele seniorilor
Pe o vreme excelentă (ușor vint 

ajutător și apă foarte liniștită) la 
Snagov s-au desfășurat ieri dimi
neață întrecerile campionatelor 
republicane de canotaj masculin 
pentru categoria tineret. Condi
țiile foarte bune de concurs au 
permis sportivilor să-și pună în 
valoare toate calitățile șl să-și 
apere șansele cu dîrzenie, aceste 
lucruri ducînd la curse interesan
te.

La sfîrșitul celor patru finale 
programate, reprezentanții clubu
lui Steaua s-au dovedit cei mai 
bine pregătiți, cîștigînd trei probe 
într-o manieră deosebit de clară. 
O impresie foarte frumoasă ne-atl 
lăsat frații Florian și Vasile Gri- 
gore, cîștigătorii cursei de dublu 
vîsle, dar la fel de multe aplau
ze merită și timișorenii Ion Caba 
— Ștefan Krepelka, deținătorii

SPORTUL DE MASĂ ÎN SEZONUL DE TOAMNĂ
• „CUPA TINERETULUI*, LA O NOUĂ EDIȚIE • ELEVII Șl STUDENȚII, APROAPE DE 

START • RÎNDURI PENTRU „AMICII DRUMEȚIEI” (Pag. 4-5)

Ilie Oanță și Dumitru Grumezescu, proaspeții vicecampioni ai lumii, 
vor fi prezenți astăzi la startul finalei republicane a cursei de 2 f.c.

titlului de campion al țării la 2 
Le. (tineret).

Iată acum primii clasați în 
cursele de ieri : schit simplu : 1. 
Steaua (loan Szekelyl — 7:59 ; 2. 
Voința Arad (Iosif Tîrb) — 8:05 ; 
3. Poli. Timișoara (loan Filigean) 
8:22.; 2-Ul ; 1. Steaua (Eugen Ghi- 
ță, Cristian Constantin 4- Adrian 
Dinu) 8:13,5 ; 2. Steaua (Paul Ște
fan, Radu Marcu + Cristian Mi- 
trea) 8:36; 3. Steaua (loan Sanda, 
Tudor Chiovaru + Ionel . Frățică) 
8:54 ; 2 f.c.: 1. Voința Timișoara 

(Ion Caba — Ștefan Krepelka) 
7:28 ; 2. Dinamo (Mihai Enaehe — 
Emil Ciobanul 7:48 ; 3. Șc. sp. 1 
București (Tudor Bucureșteanu — 
Ștefan Bucureșteanu) 7:50.5 ; 2 vîs
le : 1. Steaua (FI. Grigore — V. 
Grigore) 7:40 ; 2. Steaua (Dan Bu- 
cătaru — Constantin Buzdugan) 
7:48 ; 3. Steaua (Valentin Bondoc 
— Gheorghe Trăilă) 8:03.

Astăzi, cu începere de la ora 
9,110, campionatele republicane 
masculine prevăd întrecerile se
niorilor. ,

Voleiul nostru in fața C. M. din Mexic și in perspectiva J. 0.

JOCUL ECHIPEI FEMININE 
NECESITĂ ÎNCĂ MULTE REMEDIERI

Cu participarea la campionate
le mondiale din Mexic, pîc.ă la 
care a mai rămas o lună, voleiul 
nostru abordează o nouă cursă spre 
calificarea la J.O., deoarece pe 
meleagurile aztece cîștigătorii vor 
primi, în afara onorurilor cuve
nite performanței lor, și „pașa
poartele olimpice". La startul 
CM. — și al celui masculin, și 
al celui feminin — se aliniază 
cîte 24 de echipe, dintre care 
aproape jumătate nutresc speran
ța obținerii medaliilor și mai cu 
seamă mult doritul loc la Mont
real. Iată, deci, dubla semnifica
ție pe care o are competiția care 
va începe la mijlocul lui octom
brie.

Campionatele lumii, care depă
șesc prin amploare orice altă în
trecere voleibalistică, au obligat 
echipele participante la pregătiri 
serioase și susținute. Firește, în 
acest curent s-au încadrat și re
prezentativele țării noastre. Ce 
s-ar putea spune după cele cîte- 
va verificări efectuate de volei
baliștii și voleibalistele noastre, 
acum, în preajma campionatelor 
mondiale ?

Răspunzînd la întrebare, am 
vrea să ne oprim deocamdată 
asupra reprezentativei feminine, 
ale cărei testări au fost mai nu
meroase și mai edificatoare. 
Privită prin prisma rezultatelor 
obținute în cursul verificărilor 
din acest sezon, comportarea echi-

pei feminine a României, ale că
rei pregătiri sînt îndrumate di
rect de antrenorul federal Ștefan 
Roman, este ...........
prezenta tlva 
campionatul 
Primăverii", _ 
rația iugoslavă, iar în turneele de 
la Lodz și Constanța s-a clasat 
pe locul al doilea în compania 
unor echipe puternice.

Care sînt atu-urile și deficien
tele ce s-au evidențiat în evolu
ția echipei noastre feminine? Cî- 
teva le-am punctat după „Tro
feul Tomis". Arătam atunci că la 
Constanța reprezentativa română 
s-a remarcat îndeosebi prinbr-o 
apărare în linia a doua mult îm
bunătățită față de trecut și mai 
bine pusă la punct decît a ce
lorlalte formații, lucru remarcat 
de specialiștii români și străini 
prezenți la competiție. în acest 
sens, secretarul general al fede
rației, Rodica Șiclovan, remarca 
zilele trecute: „Echipa este ma
siv întinerită și de perspectivă : 
se observă o conștiinciozitate spo
rită la antrenamente, o atmosfe
ră propice de lucru, o dorință de 
afirmare din partea jucătoarelor, 
care au învățat să pună mai pre
sus de orice interesul echipei. în 
ceea ce privește pregătirea ea s-a

Aurelian BREBEANU

satisfăcătoare. Re- 
noastră a cîștigat 
balcanic și „Cupa, 

organizată de fede-

(Continuare în pag. a 3-a)



HOCHEIȘTM ROMÂHI LA „SPENGLER CUP" CÂRTI NOI ÎN EDITURA STADION
® Alte amănunte privind calendarul competițiilor internaționalePe măsură ce filele calendarului cad una cite una, simțim 
tot mai mult apropierea toamnei. Mai precis, apropierea unui nou sezon „rece", c lui și în domeniulcu specificul 1 sportului. Este sezonul schiului, al hocheiului, al sporturilor de sală.Datorită progreselor în domeniul construcțiilor și al frigo- tehniei, hocheiul se înscrie tot mai des și în activitatea sportivă estivală. însă, „pulsul" com- petițional se va accelera abia odată cu sosirea toamnei și mai ales a lunilor de iarnă. De aceea, pentru azi, ne-am propus să răspundem la o obișnuită întrebare : ce vom vedea în acest 
apropiat sezon competițional ? înainte de a oferi cititorilor a- mănunte în această direcție se cuvine să remarcăm un fapt nu lipsit de interes și anume acela că numărul întrecerilor internaționale va fi mai mie față de anul trecut, însă superior plan calitativ. Semnificativ acest sens este că bunele zultate obținute de hocheiștii noștri în ultimul timp au
contribuit la ridicarea cotei a- 
precierilor pe plan internațional, 
ceea ce a avut drept urmare in
vitarea selecționatei noastre la 
cunoscuta (și selecta) „Spengler 
Cup“, care are loc în fiecare an 
în Elveția. La ediția din acest 
sezon (13—17 noiembrie) vor 
lua parte reprezentativele Elve
ției, R. D. Germane, României 
și selecționata secundă a Ceho
slovaciei. în continuare, hocbe- âștii români vor susține o dublă 
întîlnire cu echipa R. D. Ger
mane, pe terenurile de gheață 
ale acesteia (6—9 decembrie).Dar, aceste două mari evenimente din viața hocheiului nostru vor fi precedate, cum este și firesc,' de două temeinice rificări. Prima va avea loc curînd (20—29 septembrie), ind vorba de turneul dotat „Cupa Sovietski Sport

de a doua constituind-o dubla confruntare dintre reprezentat! vele României și Iugoslaviei, programată pentru zilele de 15 și 16 octombrie la București.Din cauza decalării datei de disputare a unor turnee inter- - - ---- - t amodificări competiție „Cupa României*4 se
naționale, calendarul Intern suferit și el unele i---- 1."Astfel, tradiționala de debut,Va consuma într-un singur tur și nu în două ca pînă acum.

Deci, calificarea pentru cele două grupe valorice ale campionatului va fi anul acesta ceva mai... agitată. Reluarea activității competiționale se va face, așadar, prin disputarea primelor jocuri din „Cupa României", la București, în ziua de 2 octombrie. Competiția va dura, cu două zile de pauză, pînă în 11 octombrie, după care se va relua și campionatul divizionar (c.a.).

POVEȘTILE PROFESORULUI...
Nu vă lăsat! înșelați de aparențe ! 

Imaginea automobilului de curse 
de pe copertă nu are nimic comun

JUNIORII DE
DE TITLUL

' După șapte etape. în

DE
DINAMO LA UN PAS
CAMPIONI LA POLO

îi- 
depe în re-

• După șapte etape, în turneul 
.nai al campionatului republican 
polo rezervat echipelor de juniori 
mari, o singură echipă a rămas ne
învinsă. Este vorba de Dinamo 
București care a ciștigat toate cele 
a partide, avînd mari șanse de a 
deveni campioană a țării. In ultime
le etapa, țUnanțoviștil au obținut — 
de acefStă dată cu destulă greutate 
— noi succese in fața formațiilor 
bucureștene Itapid și Progresul. In --------- ------ - ..------------au

au 
a- 
a

inttlnirea cu Rapid, dlnamoviștil 
condus cu 4—2 5—3, feroviarii
redus Sin" hândicap (4—5) și la 
ceasta situație, Die Gheorghe 
ratat o ocazie excelentă de a ega
la in ultimele secunde. Șl meciul 
Dinamc—Progresul a fost echilibrat. 
După 
tar în 
vantaj 
(lipsiți 
minat ..----------------- ----------
față de arbitru) au ratat de două 
ori in superioritate numerică.

Tot în ultima etapă. Rapid a tn- 
-trecvt pe 
păstrează 
competiția pe primul ioc ;
cu condiția să clștige la scor ul
timele două partide, iar Dinamo 
(stă in etapa a 8-a) să piardă în- 
tilnizea . cu Școlarul.

două reprize scorul era 2—2, 
Anal, cînd Dinamo a luat a- 
45—3), jucătorii Progresului 
și de aportul lui Gaiță, eli- 

pentru atitudine ireverențioasă

Crișul cu 7—5 
o șansă de a

și mal 
termina 
aceasta

Ultimele rezultate .* Unirea Arad — 
Șc. sp. Cluj 4—2, C.S.M. Cluj — 
Politehnica Cluj 11—4, <?rișul — Șco
larul €-t4. Dinamo — Rapid " *
Șc. sp. -Cluj — Politehnica 7—1, Șco
larul — C>S.M. 6—1. Rapid 
șui 7— pinapio
5—3. ■

2. Rapid 10 p, 3. Crișul
21), 4. Progresul 8 p

cu titlul care exprtmă fericirea în 
kilometri. Nu este biografia unui as 
al volanului. Dorin Almă.șan. care

8 p (57 
__ ew _ --------- — _ (»—23>, 
Școlarul 6 p, 6. Șc. sp. Cluj 4 
“__ ---------- ~____ “ Politehnica7. C.S.M. Cluj 2 p
2 p. 9. Unirea 2 p.

IN CEA DE A TREIA 
AU IO ETAPA A CAMPIONA
TULUI NATIONAL DE VITEZĂ IN COASTA 
desfășurat pe distanța Brașov — Parana 
Brașov^ ou învins : M. Rusescu (cl. pînâ 
la 1 000 cmc), O. Motoc (cl. pină la 
1150 cmț). Eugen lonescu Cristea (cl. 
pină la 1 330 cmc), Horst Graef (cl. peste 
1 300 cmc). D. Motoc (cl. națională Da
cia 1-300). in dlasamerttul general : 
Eugen lonescu Cristea 7:16,5 (R. 8 Gor*
dini), 2. Horst Graef 7:18,1 (BMW) ; 3. 
lul.u Barcsa 7:24.1 (BMW), 4. V. Popa 
7:26,5 (R 8 Gordini), 5. C. Finichi 7:301 
(R. 8 Gordini), 6. M. Dumitrescu 7:34,7 
(BMW). Clasamentul etapei, pe echipe: 
1. Tractorul Brașov (4 puncte), 
veritatea Brașov I (5 
teo Bfcșov

niori — N. Mita (C.S.U. Galați), juniori 
■— D. Vasilescu (Voința Ploiești). Clase 
naționale pentru juniori: ,fK" — A. Blos 
(Voința Reghin) ; ,J“ - S. Cristea 
(Voința J^eyc). ijfeiiere teleghidate: „M‘ 

— L. Ciortan (Jiul Petroșani).; „X“ — H.
Greger (Vgînțo Reghin); „T0* — Șt. Co- 
mmcndșt:; (Portul Constanța). Pe echipe 
campKmcțdL o fost ciștigat I 
Jiul Petrdșdni iar Io juniori
Reghin.

a dedicat o carte anterioară oame
nilor exemplari, eroilor contempo
rani, nu s-a oprit de astă dată nici 
la Nuvolari. nici la Jackie Stewart. 
Doar o nevoită coincidență poate 
provoca confuzia.

DORIN ALMAȘAN : IM 000 de 
kilometri do fericire. Editura 
Stadion. București, 1974. 104 pag.. 
4,50 lei.

este o nouă colecție a publicistului 
clujean, limitată acum la „mărimi
le" propriilor sale amintiri. Este — 
pentru a fi mai explicițl — florile
giul exerclțlilor sale literare, pe care 
le reunește un singur numitor co
mun : dragostea nelimitată, tulbu
rătoare debordantă pe alocuri, pen
tru sport. Poveștile profesorului de 
educație fizică sint clnd duioase, 
clnd ușor moralizatoare, dar nicio
dată lipsite de fluidul -pasiunii pen
tru sport. In cele 23 de schițe sint 
momente atit de autentice incit al 
impresia că de fapt citești în me
moria prozatorului. Și trebuie să 
recunoaștem. eă lectura este foarte 
plăcut'5

ISTORIA BOXULUI CONTINUĂ
ut «u^uiia ier de cer

cetători ai istoriei „nobilei art6“. 
colegii noștri Paul Ochialbi și Petre 
Henț înaintează, cum se spune, din 
aproape în aproape, completînd o 
bibliografie pugilistic^ autohtonă, pe 
care semnăturile lor o onorează. 
După „Pagini din boxul românesc** 
(o prima schiță istorică, apărută în 
1960). iată acum

PAUL GCHIALBI, PETRE 
HEN'Ț’ î „Careul inamic" româ
nesc. Editura Stadion. București. 
1974. 160 pag. (24 pag. de ilus
trai If), 9 loi

o carte care duce mai departe son
darea arliiuelnr boxului -nostru. Cu 
iscusință, autorii 'știu sa pigmen
teze aridele elemente de .palmares

I! (12
D). 3. 

p).

2. Uni- 
Universltc-

Pe echipe 
la seniori do 
i de Voința

SE REIA .DIVIZIA 
«~v..,inicâ sint 

meciuri oto "turului

A (SERIA 1). 
programate 

'HI din ea-

Cri-
— Progresul 

Dinamo

5—4,

RA<fiUCT ÎNCEPE DIVIZIA B. Du-
minică vor avea loc pri-minică
din cadrul campionatului 

Cu acest prilej

• Este în plină desfășurare cam
pionatul de talere al Vînătorilor. 
După întrecerile pe asociații (filiale), 
acum se dispută faza județeană a 
competiției (pînă la 20 septembrie), 
după care va avea loc etapa inter
județeană (21 septembrid — 5 octom-* 
brie). Finala pe țară 
probe, talere aruncate 
skeet — va 
Tunari, din București, 
18—20 octombrie.
• în această perioadă ___ __

tunătoarea la rațe și gîște sălbatice, 
precum și la alt vînat de baltă. în 
Delta Dunărij continuă însă să se 
mențină restricția. în unele regiuni, 
de exemplu în cîmpla Dunării, se

avea loc

- la ambele 
din șanț și 
la poligonul 
în zilele de

este permisă

mai vinează cu bune rezultate la 
prepelițe și la turturele

• Pescarii au șl ei satisfacții Ia 
pescuitul unoi- soiuri de pești Paș
nici. In bălți, ca Și în apele curgă- • 
toace de șes. se prinde încă în a- 
ceste zile călduroase caras, crap, ro- 
șloarâ, respectiv, scobar și clean. 
,,Mușcăturile" sint peste tot mai rare, 
dar. In schimb, se prind exemplare 
mai mari deeît in timpul verii. In 
unele locuri, cum sint lacul Căldă- 
rușani. Delta Dunării, Oltul. Mureștll 
Si Someșul (pe porțiuni fără curent 
puternic), pescarii au trecut la prin
derea răpltcă-ilor, a știurii. mai ales. ’ 
cu momeli artificiale.

mel^ meciuri
republican. Divizia B. Cu acest puni 
vor fi. oprcdțe și ultimele modificări do 
regulament a) un Jucător caie va a- 
tinge inelul coșului va fi sancționat cu 
o greșeală tehnică. Urmărirea mingii la 
oonou, cit atingerea involuntară a ine
lului, nuy-eâte sancționabilă ; b) greșe
lile personaje comise de jucătorii echi
pei. în ,,țtiac: nu vor fi sancționate cu 
aruncări jibore, chiar dacă formația lor 
a .deuâsît . numărul de 10 faulturi înti-o 
repriză ® AU ÎNCEPUT INTRECERILE 
EDIȚIEI A Iha a „Cupei Universitatea 
Timișoara" la care participă L.K.S. Lodz, 
V.S.T. Kos’rce, Medicina Tg, Mureș și 
Universitatea Timișoara. Primele rezultate: 
Universitatea Timișoara — Medicina Tg. 
Mureș 88-47 (48-17) și V.S.T. Kosice - 
L.K.S. Lodz 75-59 (42-24).

POLO
primele
drul Diviziei A (serio I). Lo 'București, 
Dinamo întîlnește pe Prcgicsul (bczinul 
Dinomo, de la ara 11), iar ki Cldj, Po
litehnica vfi juca cu C.S. Șccbătui. Par
tida Rapid ■* Voin*a Cluj este amînată, 
echipa ferăvoră aflîndu-se într-un turneu 
în .{talia-. : Clasamentul înaintea acestui 
tur :7? >7^ 
1. Dînanjp’ rȚ

£2. Raj#^'.*
3. Progresul
4. Voința 

■ "5. Șcploriîl
6. Politehnica

• IN’SERIA B

910 69-24 
8 1 1 6D—30 
4 1 5 35—45
3 2 *5 66-^ 
208 29-53
1 1 8 23-69

19 
17 

o
8
4
3

UN ADEVĂRAT SPORTIV LA PITEȘTI.Muzeunu de lu- lo- ar-
în ciuda tre- Martinescu a rostuit cu de .lucruri eveniment

LA TURNEUL INTERNAȚIO- 
uUĂ NAI „Memorialul Prohcska'1 
ce se va desfășura la Ostrava, între 18 
și 22 septembrie, vor participa și cîțtva 
pugiliști români. Antrenorul Ion Chiriac 
va face deplasarea în Cehoslovacia cu 
următorii sportivi : Dinu Condurat»
Gheprghe Ciochină, Petre Anton, Dumi
tru Petțopavîovschi, Ștefan Florea și Alex
andru Hiera. • COMISIA DE SPECIA
LITATE dtrt județul Timiș, în colaborare 

•cu Școala sportivă Viitorul din Timișoara 
au qrganîzat competiția „Centura Bana
lului^ Ta Care ou participat 85 de pugi- 
liști ‘ juniori c® s-au aflat în orașul de 
pe • Bega intr-o tabără de pregătire. La 
sfîrșitul celor 5 gale (doua organizate 
în comypele Voiteni șl Tornac) ou fost 
declardțl ciștigâtori ai trofeului următorii 
boxeri: R. Cocosiiă (Buc.), D. Troț (Timiș), 
Gh. Bâdoi (Reșița), Gh. Piringhiu (Dro- 
beta J;. Severin). 1. Siiași (Arad), I. Bot- 
teș (Timiș), R. Nicoloe (Craiova), 
Bordaș (Arad). V. Pleșan (Timiș), 
Achim (Pitești). P. Grașii (Reșito), 
Broje (Timiș), V. Dro^hia (Buc.).

v. 
M. 
C.

10
10
10
TD
10
10

A DIVIZIEI A sint pro
gramate uTȚȚiătaorele jocuri : Mureșul — 
Crișul, Petrolul — Unirea Arad și I.E.F.S.
- Pragrespl Oradea (bazinul Dinamo, de
la ora' 10). Clasament :
ți. I.E.F.S^ 12 11 1 0 87-36 23
2. CrișuȚ# 12 10 1 1 86—36 21
3. Unirea 12 6 1 5 69-80 13
4. Petrolul 12 1 4 7 46—69 6
5. Mureșul 12 2 2 8 43-89 6
6. Frog. Oradea 12 X) 3 38—59 -3

SINDI- 
ou susți

nut jocuri amicale cu reprezentativele si
milare ale Ungariei. La Budapesta, ou 
jucat fetele, victoria revenind sportive
lor noastre cu .2407—2337 p d (cea mai 
buna jucătoare fiind Ana Petrescu - 
438 p d), iar băieții la Pecs, unde au 
cîștigot popicarii unguri• cu 5525—5222 
p. d. « ECHIPELE CARL ZEISS JENA 
DIN R.D. GERMANA, ciștigâtoare ole 
C.C.E. TfedițfrJ 1973, joacă azi și miine ia 
Brașov în compania formațiilor Metrom 
(f) și Rulmentul (b). © AZI Șl MîINE se 
desfășoară la 
F.R.P.T, etapă 
jucători și Iert

OZADl/-r SELECȚIONATELE 
rUr(<.E CALE ROMANE

cu istorioare și portrete, cu citate 
din opiniile unor personalități des
pre box și cu extrase din reporta
jele vremii. Cine vrea să retrăiască 
cu de-amănuntul campionatele eu- 

București 
Belgrad 

__ ,,__ ___________ __ parcurgă 
(cu o aviditate pe care o jgarantăm) 
paginile acestei noi opere consa
crate spoitului -cu mănuși, (vib ).

ropene de box de 
(19G9), Madrid (1971) 
(1073), nu are deeît

la 
sau 

să

.CupeiCluj întrecerile
in care ou rr.ai rămas 16 
atîteo jucătoare.

Și la Pitești există un al sporturilor". E drept că veți întîlni acolo nici-un fel firmă care să indice acest cru, dar cei care au vizitat cuința lui Virgil Martinescu,bitru de fotbal și renumit polisportiv, sint gata să ateste, că acolo, într-o încăpere, să află un mic muzeu al sparturilor.Pasionat iubitor al sporturilor, cu un entuziasm tineresc care n-a scăzut nici

un moment, cerii ctnilof; Vitgil colecționat, și ‘ le-a grijă, sute si sirte care amintesc unsportiv sau activitatea unor vîr- furi sportive. Aranjate într-o ordine perfectă, .păți găsi ne- > numărate fanioane, insigne, fotografii și tăieturi din ziare, de o deosebită valoare documentară. (Dumitru iVlORARU-SLl- VNA).

NAVOMODELISM dT^ch^ 
A CAMPIONATELOR de novomode- 
lism - veliere — s-a desfășurat intr-un 
cadru cu adevărat marinăresc. In târgul 
mării, lo bardul vasului ..Speranța". Fn- 
mii clasați - voliere „A": seniori — X. 
Urban (Voința Reghin), juniori — E. Mol
dovan (Voința Reghin); ,.M“: seniori — 
L. Ciortan XJiul Petroșani), .juniori — T 
Valter (Vpința Reghin) ; -X” seniori —
St. Costache (Voința Reghin), juniori — 
L. Vasile (Cetatea Giurgiu); ,,10": *e-

rr-nui X SFÎRȘITUL ACESTEI
bUKlMA ȘAPTAMINI, Bucureștîul 
vo fi gazda unui «omicor internațional. 
Protagoniste, formațiile I.E.F.S. și S.K 
Gliwice ^Polonia). Este o intiinirc tradi
țională- (anul acesta la o 5-a • ediție) 
cate va desfășura în sala Floreasca 
II, la tootte probele • MARȚI 
MIERCURI, sub egida -federației, 
□vea loc -ședințe de analiză o 
duiui cum »-qu comportat loturile repre
zentative in ZJrir.cipaMte competiții ale 
anului — compionoteie mondiale de ti
neret și seniori. Concluziile acestor ana
lize se enunță o fi foarte utile, acum 
in preajma ultimei întreceri internaționale 
de amploare din acest an, campionatele 
balcanice • PP.JMA COMPETIȚIE INTER
NA o sezonului de toamnă vo fi cea re
zervata echipelor din Divizia B. Ele «e 
vor irrtHni io een de o ll-B etapă a în* 
trecerii, ta Brașov, in zilele de 28 și 29 
septembrie*.

S1 
vor 
mo

VALERIU GRIGU, BUCUREȘTI. Primii S 
clasați in „Premiul F.I.LT.* vor participa 
ia Turneul campionilor (Masters), caro 
se va desfășura la Sydney, spre sfîrșitul 
anului.

JEAN ALEXANDRESCU, VULCAN. In 
zilele noastre, românul nu se mai na$te 
poet, ci... selecționer al echipei națio
nale de fotbal. Din păcate, nu exlsîâ 
deeît un sîngur post de selecționer. Și 
pe acesta l-a ocupat Valentin Stăircscu.

DORIN POPICĂ, PETROȘANI. 1. Unga
ria o fost de două ori finalistă in cam-

Pag a2 a Sportul

pionotul mondial de fotbal : în 1983 (în
vingătoare italic) și in 4954 (învingătoare 
R.F. Germania). 2. Un fotbalist .primește 
cel de-al treilea cartonaș galben, tn ulti
ma etapă a unui campionat. Ce se în- 
t«mplâ ? I se acordă... creditul necesar. 
Est» fcun de plată in campionatul urmă
tor, unde va sta pe tușă în prima etapă.

DAN DANCRJLESCU. TIMIȘOARA. Ini- 
mo dv. bate pentru o echipă de fotbal 
dio alt oraș, ,pentru F.C.M. Tieșița, al co
rei membru susținător ^înteți, plătind o 
cotizație de 15 lei lunar (ceea ce nu e 
puțin pentru cm Student). Mă rugați ,4să 
pun o vorbă bună* pe Rngă Gheorghe 
Minoiu, pentru ,ta da meciurilor ce se 
disputa la Reșița o atenție egala :u 
aceea de core se bucură alte echipe*. 
Nu cred că e nevoie de o,., intervenție

pe lingă Minoiu. Spoțiul acordat unei 
transmisiuni esle in funcție de importan
ța meciului Și, mai ales, de evoluția sco
rului. Chiar un meci D;namo — Staauo 
nu mai intereseoză pe nimeni, la scor.i:l 
de 3-6 pentru una dintre ele.

LILIANA PAILA, BUCUREȘTI. 1. ,.$int o 
înfocată dinrrmoxistă. Eu și cu un bătut 
conducem galeria iui Dtnamo, la fotbal*'. 
In cazul acesta, eu unul consider că ați 
colaborat efectiv ta realizarea victoriilor 
dinomoviste și ați merita, poate, și dv. 
o nota 'din partea cronicarilor sportivi ! 
2. Dumitrache a jucat în formația de tî* 
neret-sperortțe. El va reapare și în pri
mo echipă. Nu există titulari definitiv’
și nici rezerve... definitive. Valoarea și 
forma sportivă înclină mereu balanța 

intr-o parte sau aha»

MIHAI GUSEILA, BRAȘOV. V oțî adre
sat Io 15 echipe de fotbo’ din Divizia A 
(de ce nu la toate cele 18 ?), solicitînd 
fanioane, fotografii și insigne, și n-aț» 
primit nici un răspuns. Nu vreau să scuz 
pe de-a întregul echipele respective, dar 
in multitudinea de probleme pe care le 
are de rezolvat pe pion tehnic iși admi
nistrativ o echipă de fotbal, cererile de 
ocest fel ele iubitorilor de fotbal nu pot

avea întotdeauna prioritate. Mă întreb, 
insă, ce ați tfi făcut, dacă tDOte echi
pele v-or ii trimis cele cerute Unde aț* 
fi pus fotografiile, insignele și fcnîuo 
nele ?

SÎMBĂTA

CANOTAJ : Lacul Snagov, de 
fa ora 10,30: întreceri finale tn 
cadrul campionatelor republicane 
de seniori.

CĂLĂRIE : Baza hipica din Ca
pitala, de la ora 8,30: campio
natele republicane, etapa finala 
(proba de dresaj Intermediară) ; 
oro 10: proba nr. 1 de obstacole 
la cat. mijlocie:; ora 16: proba 
nr, 2 de obstacole la cat. mij
locie.

FOTBAL : Stadionul Steaua
(Ghencea), ora M: Sportul stu
dențesc — Dinam© (tineret-spe- 
ranțe); ora 16: Sportul studen
țesc — Dinomo (Divizia A).

SCRIMA : Sala Floreasea II, de 
la ora 9 : LE.F.S. - Gliwlce (Po
lonia) — floreta (m) și spadă.

DUMINICA
CĂLĂRIE : Baza hipică din Ca- ■ 

pitalâ, de la ora 8,30: Marele ’ 
Premiu la «dresaj; ora 10: proba 
de obstaaole pe -eChîpe <2 '
manșe).

FOTBAL : Stadionul Steaua 
(Ghenceo), -oro 9: Steaua ■— Po- - 
Htehnicu Timișoara ^tinereb spe
ranțe) : oro 11.: Steaua — Politeh
nica Timișoara (Divizia A); te
ren Triumf, ora 11: Triumf — Celu
loza Călărași (Cupe României); 
teren T.M.B., ora 11: T.'M.B. — i 
SiN. Oltenița (Cupa României). <

HANDBAL : Teren Dinamo, ora 
11,45: Dinomo — CAROM ; teren 
Steaua, ora 16,30: Steaua — 
C.S.U- Galați (Divizia A, mas
culin ; teren Constructorul, ora 
10,15 : -Constructorul București — ;
Gloria Buzău (B f), ora 11,30 : 
■Universitatea București — Sparta 
Mediaș (A f).

JUDO : Sala Floreasca, de ta 
oro 14: Dinamo București — Po
litehnica Buc. - $c. 'Jp. Unirea ‘ 
fa?» î I.E.F.S. — Universitatea 
București — A.S.A. Tg. Mureș; 
Olimpia București — C.S.M. Si
biu — Universitatea Cluj (triun
ghiular din cadrul primei etape i 
a Dîvizîoi A).

POLO : Bazinul Dinomo, de la 
ora 10: I.E.F.S. - Progresul Ora
dea Șl Dinomo ‘București — Pro
gresul București (meciuri in co
drul Div. A) ,

SCRIMA : Sdlo Floreasca |l, de 
la ora 9: I.E.F.S. — Gliwlce (Po- 
lonio) •— floretă (f) și sabie.

Ilustrații : N. CLAUDIU



LOTUL REPREZENTATIV DE RUGBY PLEACĂ MIINE LA VARNA LA HVAR (Iugoslavia):

CU DORINȚA DE A
Așadar, luni, la Varna, în fru

moasa stațiune de pe litoralul 
bulgar, începe a doua ediție a 
competiției rugbystice dotată cu 
trofeul „Nisipurile de Aur“. De 

' această dată, întrecerea se anun- 
!.ță mai echilibrată, mai interesan
tă, cu participarea a 8 echipe na
ționale. Avînd obligația unei 
comportări la înălțimea prestigiu
lui cucerit de sportul nostru cu

CÎȘTIGA TROFEUL „NISIPURILE DE AUR9»

balonul oval, lotul reprezentativ 
s-a pregătit atent în ultimele zile, 
cu gîndul păstrării laurilor cuce
riți anul trecut, la ediția inaugu
rală, de selecționata de tineret. 
Ultima verificare a avut loc joi, 
la Snagov, în compania echipei 
Dinamo. Și acum, tricolorii au 
dat satisfacție, antrenorii Petre 
Cosmănescu și Valeria Irimescu 
apreciind deosebita poftă de joc, 
conectarea deplină și realizarea 
atît de importantei coeziuni între 
compartimente. După meci au 
fost aleși cei 22 de jucători care 
vor pleca mîine spre Varna. 
Iatâ-i : fundaș — Durbac (Steaua); 
treisferturi, aripi — Ianusevici și _ 
Motrescu (ambii Farul), Burghclea 
(Știința Petroșani) ; centri — Nica 
(Dinamo), Budică (Știința), Mari- 
ca (Farul) ; mijlocași la deșchide- 

Nicolescu (Sportul studen-

țese) și Fălcușanu (Grivița Roșie); 
mijlocaș la grămadă — F'lorescu 
(Universitatea Timișoara) ; înain
tași linia a treia — Tătucu și Du
mitru (ambii Universitatea), Pop 
(Grivița Roșie), Fugigi (Sportul 
Studențesc) ; linia a doua — Pos- 
tolache (Steaua), Mușat și Dără- 
ban (ambii Farul) ; linia întîi, 
stîlpi — Baciu (Dinamo), Ciornei 
(Steaua), Dinu (Grivița Roșie) ; 
trăgători — Munteanu (Steaua) și 
Ortelecan (Știința!.

Aflăm de la Varna că 
vor fi împărțite în două 
va juca sistem fiecare 
care în grupă (deci trei 
în trei zile !), iar după 
pauză — vineri 20 septembrie 
cîștigătoarele senilor își vor dis
puta finala. Tragerea la sorți se 
va face duminică seara, după so
sirea competitoarelor.

Campionatele balcanice de gim
nastică, programate în Iugoslavia, 
pe insula Hvar, de lîngă Sxcplje, 
încheie activitatea competițională 
dinaintea mondialelor pentru, re
prezentativele (" 
angajate în 
Așadar, în acest an, tradiționala 
competiție balcanică constituie un 
principal examen premondial și 
cu siguranță o ultimă verificare 
înaintea marii întreceri de la 
Vanyt.

țărilor balcanice 
această întrecere.

echipele 
serii. Se 
cu fie- 
meciuri 

o zi de

În campionatul echipelor de juniori la tenis

PROGRESUL Șl DINAMO BUCUREȘTI
LUPTĂ PENTRU TITLU

Constantin

ALINA GOREAC

Fugigi, 
printre

Pe terenurile din parcul sportiv 
Progresul s-a disputat etapa a do
ua din cadrul turneului final al 
campionatului național dc juniori 
pe echipe mixte. întilnirea dintre

Căpitanul echipei Sportul_ stu
dențesc, 
continuă să se numere 
oamenii de bază ai pachetului 

de înaintași tricolori.

Reprezentativele țării noastre, 
la capătul unui sezon destul de 
încărcat, în care au fost progra
mate mai multe întîlniri interțări, 
cu evoluții care ne-au amintit 
adesea de bunele rezultate obți
nute de gimnaștii români în com
petițiile de anvergură, vor încer
ca, în cele trei zile de concurs, 
să-și etaleze din nou suoeriorita- 
tea. După cum se știe, de fiecare 
dată pînâ acum, gimnastele și 
gimnaștii români s-au situat pe 
primul plan al campionatelor bal
canice, numărîndu-se printre me- 
dallați. Nu ne îndoim că și de 
data aceasta va fi la fel. Cu ex
cepția Ancăi Grigoraș, care nu a 
făcut deplasarea, fiind bolnavă, 
se află la Hvar cei mai buni 
gimnaști și cele mai bune gim
naste din țara noastră : Alina 
Goreac, Elena Ceampclea, Rodica 
Sabău, Aurelia Dobre, 
Păunescu, Paula loan și 
Constantin ; Dan Grecu, 
Oprcscu, Mihai Borș, 
Gheorghiu, Ștefan Gali,
tin Petrescu, Liviu Mazilu.

în prima zi concursul progra
mează exerciții impuse, în cea de 
a doua zi gimnaștii vor prezenta 
programul liber ales, iar dumini
că vor avea loc finalele pe apa
rate. De asemenea, sînt prevăzute 
și întreceri de gimnastică mo
dernă.

Din delegația țării noastre, 
condusă de Francisc Lovi, secre
tar general adjunct al federației 
de gimnastică, fac parte și arbi
trii Elena Leuștean, Atanasia Io» 
nescu-Albu, Mircea Radulescu, 
Gheorghe Condovici.

Marcela 
Mariana 
Nicolao 
Mircea 

Constan-

MIINE ÎNCEPE
NOUL CAMPIONAT

AL DIVIZIEI A
DE JUDO

Campionatul celei de-a treia 
ediții a Divizei A de judo înce
pe miihe, cînd ‘ ’ 
confruntările 
rea majoritate a echipelor 
susține partidele Inaugurale

■ sala Floreasca din Capitală, înce- 
pînd de la ora 14. Dinamo Bucu
rești, campioana actuală, va primi 
replica Politehnicii București și 
Șc, sp. Unirea Iași. O altă for
mație fruntașă, I;E.FJS. va lupta 
cu Universitatea București 
A.S.A. Tg. Mureș. Deosebit 
echilibrat se anunță cel 
treilea triunghiular. Olimpia Bucu
rești — C.S.M. Sibiu — Univer
sitatea Cluj.

în saja de lupte din Poiana 
Brașov va avea loc un alt tri
unghiular interesant : Dinamo 
Brașov — Rapid Arad (fostă Uni
rea) — Trotușul Municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej.

Iată arbitrii principali la con
fruntările acestei etape i Mihai 
riaton, Dumitru Dautner, I,au- 
rențiu Vasilescu și Viorel Tosun 
(toți din București).

sînt programate 
primei etape. Ma- 

vor 
în

și 
de 

de-al

Se așteaptă din nou un duel 
pasionant intre greii Gh. Dum
bravă (IEFS, dreapta) și C. 
Richman (Universitatea Bucu
rești), încheiat anul trecut cu 

victoria primului judoka

Progresul și Dinamo Brașov s-s 
încheiat cu categoricul scor de 
21—4 în favoarea bucureștenitor, 
actualii deținători ai titlului. Bra
șovenii s-au prezentat la fel de 
bine ca și in etapa precedentă 
dar, de data aceasta, ei au întilnit 
o echipă foarte omogenă. La ca
pitolul surprize consemnăm victo
ria lui Andrei Dîrzu (P) in fața 
lui Dan Oprea (D) cu scordl de 
10—8, 6—3. Alte rezultate : M. Tă
băraș — C. Barbu 6—8, 6—2, 
M. Mirza — R. Silimon 6—3, 
P. Bozdog 
Mariana Hadgiu 
riac 6—4, 6—4, 
Camelia Chiriac 
na Mureșan — 
6—4, 6—1.

în partida dintre Dinamo Bucu
rești și Steaua, prima formație 
conduce cu scorul de 13—5 și 
se poate considera învingă
toare, indiferent de rezultatul 
celorlalte partide. O surpriză a re
alizat C. Pelea (Dinamo) care, a- 
flat în zi bună, l-a învins pe vi- 
cecampionul juniorilor L. Țiței cu 
6—3, 2—6. 6—3. Cîteva rezultate : 
C. Ionescu — L. Soare 2—6. 4—6. 
A. Crăciun — V. Dumbravă 4—6. 
6—3. 6—3. N. Neuman — C. Ristea 
0—6, 6—3, 6—3. C. Ionescu — L. 
Țiței 0—6. 4—6, Mariana Simiones- 
cu — Mihaela Dimitriu 6—1, 6—1. 
Elena Popescu — Dana Ploieștea- 
nu 6—0, 6—1, Gabriela Dinu — 
Florentina Duhovnicu 6—6. 6—1.

Azi, începind de la orele 12,30 
și mîine se dispută partida 
vă pentru cucerirea titlului 
anul trecut) intre Progresul 
namo București, iar Steaua 
namo Brașov se vor întrece pentru 
locul trei. Paralel cu acestea pe a- 
ceeași bază se dispută întilnirea 
divizionară de seniori dintre Pro
gresul și Steaua.

S. IONESCU

6—0,
6— 4,
7— 5,
Chi-

Dan Oprea 6—2, 
— Camelia 
Ioana Nichita — 
2—6, 3—6, Cristi- 
Roxana Cocișiu

deciși- 
(ca si 
și Di- 
și Di-

Campionatele republicane ale pistarzilor juniori

PROBELE DE URMĂRIRE DOMINATE
NET DE ȘCOALA SPORTIVA Nr. 2
„Zilele velodromului" continuă 

în șos. Ștefan cel Mare. Speran
țele ciclismului 
desemnat, joi șj 
pioni. în prima 
gramate probele 
dividuală (în 
mari, numai finalele, 
miercuri din cauza întunericului). 
La categoria superioară, Ilie To- 
tora l-a întrecut într-o frumoasă 
finală pe Valentin Marin (ambii 
de la Șc. sp. 2). Pe locurile ur
mătoare s-au clasat A. Tănase 
(Steaua) și I. Dumitru (Șc. sp. 1). 
în întrecerea celor mici, talenta
tul Florian Glomnicu (Șc. sp. 2) a 
cucerit un nou titlu, învingindu-1 
în disputa decisivă pe dinamo- 
vistnl V. Andoniu. I. Mirea și 
Șarpe (amîndoi de la Șc. sp. 
au ocupat pozițiile 3 și 4

Ieri, în proba de urmărire 
echipe, lupta a fost deosebit 
frumoasă. Ea a fost dominată 
de alergătorii de la Șc. sp. 2. E- 
levii lui Nicolae Grigore și Dan

românesc și-au 
vineri, alți cam- 
zi, au fost pro- 
de urmărire in- 
cazul juniorilor 

amînate

A.
2)

pe 
de 

n-t

Budișteanu au reușit excelenta 
performanță a unui al doilea 
dublu succes. La juniori mici, 
formația FI. Glomnicu, I. Mirea* 
A. Șarpe și V. Căpitanu a obți
nut un timp superior atît în serii 
cit și în finală. Pe locurile ur
mătoare ; Șc. sp. 1 și Steaua. La 
cealaltă categorie, cvartetul I. To- 
tora, V. Marin, Tr. Sîrbu șt N. 
Toma a făcut o cursă de toată 
frumusețea. Ia reușita acesteia 
contribuind și partenera din fi
nală, Șc. sp. 1 I (R. Simion, I. 
Dumitru, A. Bumbac și D. Bon- 
ciu) care, însă, pe ultima parte; 
nu a mai avut suficient „combus
tibil". Locul III a fost cî.știgat de 
echipa Dinamo.

Tot ieri, Petre Dolofan (Steaua) 
a încercat să doboare recordul 
național la 1 000 m cu start de pe 
loc, deținut de Șt. Laibner (Dina
mo). Dar timpul său a fost Infe
rior cu 13 s recordului (1:09,9).

întrecerile pistarzilor juniori 
se încheie duminică și vor fi ur
mate de eele ale seniorilor.

MÎINE - ETAPA A IV-a ÎN DIVIZIA A LA HANDBAL
VOLEIUL NOSTRU ÎN FAȚA C.M.

(Urmare din pag. I)

făcut combinind factorii antrena
mentului, care au diferit doar ca 
pondere in diverse etape. S-a 
acordat mare atenție pregătirii 
fizice pentru îmbunătățirea de
tentei, pregătirii specifice, lucru
lui pentru viteză; de asemenea, 
s-a lucrat foarte mult pentru 
blocaj, arma noastră principală, 
iar volumul general de pregătire 
a sporit considerabil. Toate aces
tea au dus la o maturitate tac
tică. la siguranță in combinații 
(care sînt mai puțin complicate), 
ia un ritm dinamic de joc".

Dar, la „Trofeul Tomis“ am 
putut constata că a parte din 
aceste elemente pozitive în pre
gătirea echipei feminine nu se 
reflectă drept constante, ci mai 
degrabă drept variabile ale jo
cului. De unde și frecventele os
cilații ale echipei. Una din cauze 
a fost timpul scurt de refacere 
dintre cele două importante tur
nee, la care a fost angrenată 
echipa noastră. Oboseala acumu
lată s-a observat mai cu- seamă 
în finalul „Trofeului Tomis“, în 
meciul cu valoroasa garnitură 
cubaneză și chiar tn cel cu Un
garia.

Redăm și cîteva dintre defi
ciențele semnalate după turneu 
de prof. Rodica Șiclovan ; „Scă
derea rezistenței în finalurile de 
set, mai ales în ceea ce privește 
forța de atac și randamentul blo
cajului, determinată de lipsa 
unei corespunzătoare perioade de 
recuperare ; timpul insuficient 
pentru repetarea unor procedee 

(serviciul s-a exersat numai în 
ceea ce privește distribuirea pe 
zone, nu și tăria, caracterul său 
tactic ofensiv) : combinațiile tac
tice nu au fosț încă pus? la punct 
și îndeosebi lipsa de tenacitate, în 
momentele grele, a unor jucătoa
re (Hoffmann, Pasca, Banciu și in 
special Cazangiu) ; faptul că ge
nerația tinără, de reală perspec
tivă, încă nu s-a „sudat" cu ge
nerația mai veche".

Prin urmare, în ciuda unor re
zultate relativ bune (obținute în 
compania unor formații care as
piră cu șanse egale la calificarea 
în turneul final al C.M., alături 
de valoroasele garnituri ale 
U.R.S.S.. Japoniei și R.P.D. Core
ene), verificările de pînă acum 
descoperă totuși importante defi
ciențe în comportarea echipei fe
minine a României. Ele există 
(turneul de la Varna, confirmîn- 
du-le) și. chiar dacă sînt deose
biri de vederi în identificarea ori
ginii lor, trebuie făcut totul pen
tru a le reduce sau chiar a le 
elimina definitiv in răgazul pe 
care echipa îl are pînă la im
portanta competiție din Mexic. 
Toate laturile pregătirii trebuie 
privite cu egală exigență și răs
pundere. fiindcă numai astfel re
prezentativa noastră va' putea pă
trunde (pe baza valorii și nu în- 
tîmplător) în plutonul fruntaș al 
voleiului feminin. Și numai ast
fel ar putea prezenta garanția 
valorificării uneia din șansele — 
oferite de C.M., campionatul eu
ropean (1975) sau turneu] pre- 
olimpic (1976) — de a se număra 
printre participantele la viitoarele 
J.O. de Ia Montreal.

Duminică se desfășoară o no
uă etapă, a IV-a, a campiona
telor de handbal, Divizia A. De 
altfel, între 7 și 16 septembrie, 
au fost programate — în cadrul 
etapelor a Il-a și a llî-a — 6 
zile de întreceri, ceea ce ne de
termină să afirmăm că progra
mul este dezlînat și nu favori
zează popularizarea acestui sport. 
Un amator de handbal feminin 
ar fi trebuit să fie miercuri la 
ora 17 în Giulești și joi — la 
aceeași oră: 16 — pe terenurile 
Progresul și Steaua (Ghencea) ! 
Revenind la etapa actuală, pro
gramul acesteia este :

MASCULIN : Știința Bacău — 
Independența Sibiu, Politehnica 
Timișoara — Universitatea Cluj, 
H. C. Minaur Baia Mare — Uni
versitatea București. Dinamo 
București — CAROM Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, Steaua
— C.S.U. Galați și Dinamo Bra
șov — Universitatea Craiova.

FEMININ ; Universitatea Iași
— Constructorul Timișoara, Tex
tila Buhuși — Mureșul Tg. Mu
reș. I.E.F.S. — Confecția Bucu
rești, Universitatea București — 
Sparta Mediaș, Universitatea Ti
mișoara — Rapid București, Vo
ința Odorhei — Progresul Bucu
rești (terenul din Odorhei fiind 
suspendat pentru 2 etape, me
ciul se joacă la Sighișoara).

Partida I.E.F.S. — Confecția 
se dispută luni, 16 septembrie, 
pe terenul de la „Tineretului", 
la ora 17,____

ACTUALITĂȚI
• I-a 4 și 5 octombrie are 

loc la Jesolo (Italia) Congresul 
F.IJî. Cu acest prilej se vor 
discuta importante probleme 
privind handbalul feminin : ca
lificarea pentru C.M. 1975 (orga
nizat în U.R.S.S.) și J.O. 1976 
(Montreal), și se va efectua tra
gerea la sorți în C.C.E.
• Ieri a plecat la Tunis prof. 

Lucian Grigorescu, secretar ge
neral al F R.H. El va asista ia 
competiția de handbal a Africii 
în calitate de delegat al Fede
rației Internaționale de Handbal.
• Intre 15 și 21 septembrie 

se desfășoară la Macolin (Elve
ția) Simpozionul internațional al 
antrenorilor și arbitrilor, orga
nizat de F.I.H. La acest simpo
zion va conferenția și prof. univ. 
loan Kunst-Ghermănescu, pre
ședintele comisiei de metodică 
și antrenori a F.I.H. Din partea 
F.R.H. participă Nicolae Nedef. 
antrenor federal și Vasile Si- 
dea, președintele colegiului cen
tral al arbitrilor.

CLASAMENTE
MASCULIN

1. Steaua 3 3 0 0 76—46 6
2. H.C. Minaur B.M. 3 2 0 1 55—44 4
3. WU“ Cluj 3 2 0 1 40—37 4
4. CAROM 3 2 0 1 43—41 4
5. BU“ București 3 2 0.1 41—40 4
6. Poli. Timișoara 2 10 1 32—28 2
7. Dinamo Buc. 110 0 13—12 2
3. Știința Bacău 3 1 0 2 36—36 2
9. Independența Sibiu 3 1 0 2 47—52 2

10—11 Dinamo Bv. 2 0 0 2 35—45 0
10—11. c.s.u. Galați 2 0 0 2 22—32 0
12. WU* Craiova 2 0 0 2 31—58 0

FEMINLN
1. I.E.F.S. Buc. 3 3 0 0 46—20 0
2. „U- Timișoara 3 2 1 0 40—27 S
3. TexUla Buhuși 3 2 1 0 43—32 9
4. .U" București 3 2 0 1 34—28 4
5. .U- Iași 3 2 0 1 45—40 4
s. Constr. Timișoara 3 1 2 0 30—27 4
7. Mureșul Tg. M. MII 32—35 2
». Confecția Buc. 3 1 0 2 39—40 2
5 Progresul Buc. 3 1 0 2 28—38 2

19. Rapid București 3 0 12 27—39 1
11. Sparta Mediaș 3 0 0 3 29—54 0
12. voința Odorhei 3 0 0 3 24—40 0

DIVIZIA B
MASCULIN, seria I: C. S. Pi

tești — Agronomia Iași 17—22 
(8—8), Rafinăria Teleajen — Re- 
lonui Săvinești 26—19 (21—11),' 
Rapid — Celostuf Brăila 14—11 
(8—7). Tractorul Brașov — Vo
ința București 15—15 (7—6) ; se
ria a Il-a: Constructorul Ora
dea — CS.M. Reșița 9—9 (4—6), 
Metalul Copșa Mică — A.S.A. 
Tg. Mureș 18—20 (11—10), Ști
ința Petroșani — Timișul Lugoj 
22—21 (12—11), Nitramonia Fă
găraș — Voința Baia Mare 
29—17 (10—7), FEMININ, seria 
I : Rulmentul Brașov — Viitorul 
Vaslui 13—10 (5—4), Voința
București — Voința Brașov 
21—12 (9—5), Gloria Buzău — 
Vulturul Ploiești 6—7 (4—3),; 
seria a Il-a: Victoria Guban 
Timișoara — Teba Arad 7—8 
(4—4), C.S M. Sibiu — Voința 
Sighișoara 20—7 (II—2), Univer
sitatea Cluj — Tricoul Oradea 
19—12 (9—5).
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A EDIȚIEI Ol IARNA!
Competiție cu o larga rezonan

tă in activitatea sportivă de 
masă, „Cupa tineretului" a trecut 
cu succes etapele primei sale edi
ții. Ea s-a soldat cu o reușită în
deosebi pe plan tehnic ți orga
nizatoric. O bună formulă de 
concurs, In etapele superioare 
mai ales (la care și-au adus a- 
portul o serie de sportivi de per
formanță șl tehnicieni dintre cei 
snai cunoscuți), a favorizat depis
tarea unor reale talente, capabile 
să se afirme, printr-o bună În
drumare. și la nivele superioare 
asociațiilor sportive pe care le-au 
reprezentat.

Din ' ~ " --------
a avut 
cădere 
Modul 
Ve au 
au popularizat-o, a lăsat pe a- 
locuri de dorit.

Ne despart mal puțin de două 
Juni de startul celei de a II-a e- 
diții de lamă a 
tulul", 
căruia 
nele 
Prima

păcate, „Cupa tineretului* 
și unele slăbiciuni, cu pre- 

în privința mobilizării, 
cum unele asociații sporti- 
„tratat" competiția, cum

jCupei tinere- 
eveniment pe marginea 

ne propunem să facem u- 
observații șl recomandări, 
dintre ele se referă la

faptul că întrecerea se va desfă
șura la aceleași discipline ca ți 
la prima ediție (patinaj, schi, să
niuțe, tenis 
regulamentul 
cări. Oe notat, insă,

de masa și șah), 
nesnferind modifi- 

__ ‘ ’ X că această 
a doua ediție de iarnă se va opri 
ia etapa pe Județ» ceea ce com
portă e atenție sporită din par
tea CJJEJ*'JSW care vor fi în mă
sură să-și verifice și cu atest 
prilej capacitatea de organizare, 
valoarea cadrelor tehnice de care 
dispun.

Principala recomandare Pe care 
ae cuvine pă © facem este legată 
de felul cum trebuie organizată 
prima etapă a competiției, cea pe 
asociație, adică etapa de masă, 
imaginea fidelă a participării e- 
Icvllor și studenților, tinerilor 
din întreprinderi și instituții sau 
din mediul sătesc. Stă în puterea 
consiliilor asociațiilor sportive să 
asigure succesul primei etape a 

lucru se va 
cazurile vor 
popularizare 
de pregătire 
desfășurarea 

Suceava,

competiției. Acest 
reuși dacă în toate 
fi luate măsuri de 
atentă a întrecerilor, 
a condițiilor pentru 
probelor. Izi județele

FATA DE CONDIȚII
■>

SE PUTEA REALIZA

FRUMOASE

...Cei care se 
tori șt tehnlclen 
care în cadrul li

BUCUREȘTI
Școlile bucureș 

»n de învățămint 
baza materială a 
ilustrăm în raidu

M

MAI MULT de aplicare consecventă

sau

CONSTANȚA

EXEMPLUL INSTITUTULUI PEDAGOGIC

LENTRITM

ce-l are in sistemul educației fizice 
gimnasticii, atletismului, turismului ți

forme cit mai atractive 
exercițiului fizic ți o

multor 
unele cu funr- 
cian este carul

ÎNCĂ

remarcăm, în ace

ai unui teren pentru

li (

de specialitate — ago li

Harghita și Covasna s-a și reali
zat un prim s-ondaj vizînd locuri
le care urmează sâ găzduiască 
întrecerile de schi și săniuțe, a 
menajarea acestora. Consideram 
că inițiative asemănătoare trebuie 
să apară peste tot. Și aceasta 
din timp, după o planificare chib
zuită și nu în ajunul startului, 
In mare grabă, cu primejdia su
perficialității și a improvizațiilor. 
Cazurile pe care le-au oferit, la 
prima ediție, județele Buzău, lași. 
Ilfov, Dolj, Vrancea și Constanța 
(in cazul patinajului) ar fi de 
dorit să nu se mai repete. In
tr-un cuvînt, să facem totul, încă 
de pe acum, pentru deplina reu
șită a ediției de iarnă a „Cupei 
tineretului44, tratind iu atenție și 
responsabilitate chiar și detaliile 
aparent neînsemnate.

In numeroase orașe ale țării au fost date (sau redate) in folo
sință o serie de bazine pentru inițiere. In fotografie : moment 
de la inaugurarea bazinului construit în sectorul 5 al Capitalei 
la Școala generală nr. 190.
-„înotul pentru toți- reprezintă con

tinuarea — pe un plan mai cuprinză
tor — a acțiunii „Delfin**, inițiată cu 
ani în urmă. O. acțiune de amploare 
viziri d inițierea în înot a tuturor pre
școlarilor și a școlarilor, cu precă
dere. O acțiune care se bucură — în 
multe cazuri — de colaborarea facto
rilor interesați, a organelor și orga
nizațiilor cu responsabilități în do
meniul educație^ fizice.

Deși n-a fost încă întocmit un bi
lanț al acțiunii „înotul pentru toți- 
pentru perioada vacanței de vară 
(operațiunea este în curs, sub egida 
federației de resort). se poale totuși 
aprecia că, în ansamblu, a existat 
multă înțelegere pentru sprijinirea 
ei, pentru asigurarea bazei materia

le necesare. Prin șiragul de bazine 
„plantate" pe întregul Litoral, de la 
Mamaia și pînă la Mangalia, județul 
Constanța se situează printre frun
tașe în această direcție. Preocupări 
similare sînt de semnalat și în Me
hedinți (două bazine în municipiul 
Drobeta Tr. Severin), Sibiu, Botoșani, 
Bihor (Oradea și Marghita), Timiș, 
Teleorman (Alexandria). Ialomița 
(Urziceni). Buzău și Bistrița-Năsăud. 
Bucureștiul s-a înscris, de asemenea, 
mal convingător decit în anii prece
dent, în aria acestui efort de sporire 
a numărului de bazine, prin realiza
rea unor astfel de construcții în fie
care sector.

în alte județe, paralel cu asigurarea 
bazei materiale a n stației de masă.

ACJIUNEA SE EXTINDE
Datorită eforturilor de 

pînă acum, gimnastica la 
locul de muncă se prac
tică în 321 de unități de 
către 162 000 de oameni, 
fiind îndrumată de 1540 
de instructori voluntari, 
Fot fi evidențiate mă
surile luate in acest 
sens de către organele 
sindicale și Sportive din 
Județele Bihor, Teleor
man, Arad, Cluj, Bacău, 
Neamț, Ialomița. La Fa
brica de confecții din 
Oradea, de pildă, 90 la 
sută . dintre . lucrători 
practică zilnic exerciții
le de gimnastică.

Cu toate acestea, gim
nastica la locul de mun
că se extinde în ritm 
Bent, uneori ea încetea
ză la scurt timp după 
introducere, alteori se 
desfășoară cu intermi
tență, iar în multe ea-

zuri conținutul progra
melor nu țste adecvat 
specificului producției. 
Lacunele privesc și nu
mărul scăzut de instruc
tori și nivelul lor de 
pregătire, precum și mun
ca de educare a maselor

Fază spectaculoasă 
handbal dintr-un meci in- 
:ersecții din cadrul „Cupei 
tineretului" disputată im 
csociația sportivă Vulcan 

Bucureîti

S
-au încheiat, cu puțin timp in urma, finalele 

primei ediții a „Cupei tineretului”, între
cere sportivă de masă eu caracter repu
blican, care a înregistrat, ic toate eșa
loanele, un frumos succes de participare. 
In momentul de față, revin în prim-planui

sportului pentru toți celelalte mari acțiuni, ini
țiate, in lumina prevederilor Hotărîrii Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973, de că
tre forurile centrale cu atribuții Ui domenkrf 
sportului. Le reamintim : Complexul polisportiv 
.Sport ți sănătate*, „Gimnastica la locul da 
muncă", „Amicii drumeției", „înotul pentru toți* 
(in condițiile In core unele municipii ți orașe, 
beneficiind de bazine acoperite, pa* continua 
acțiunea) țL bineînțeles, ediția de iarnă a „Cu
pei tineretului**. In plus, se află in otenția noas- 
fră activitatea sportivă a elevilor si studenților

UN START SPORTIV PUTER
iluxjne de elevi și studenți din patria noastră vor lua startul, tuni Î6 
septembrie, intr un nou on de învățămint. in școli și facultăți, în toaLe 
orașele și satele Ro-nâniei socialiste, evenimentul este așteptat, ca 
întotdeaunc, cu interesul cuvenit. Bucuria tineretului studios de a-și 
lărgi necontenit sfera cunoștințelor este legitimă. Ea are ca fundament 
condițiile excelente asigurate de către partidul și statul nostru tinere-

toi generații în vederea împlinirii visurilor lor înaripate, de a deveni factori de 
nădejde a» construcției socialismului și comunismului.

îr. activitatea complexă de formare a tineretului țării se înscrie tot mai preg- 
nont și educația fizică și sportul. Acest lucru este subliniat cu claritate de Uotâri- 
rea Plenarei C C. al P.C.R. din februarie—mort e 1973, în care se spune : „$coaia, 
care cuprinde majoritatea tineretului, constituie factorul principal în procesul de 
formare și pregătire a unui tineret sănătos, apt sâ îndeplinească in. cele mai 
bune condiții îndatoririle ce revin cetățenilor patriei noastre. Conducerile școlilor 
și institutelor de învățămint superior, cadrele didactice vor lua măsuri pentru ca 
școala sâ-și îndeplinească m întregime raiul ' 1
și sportului, siluind pe pnm-plan promovarea 
înotuiui".

jn acest spirit. 
debutează și noul an școlar și universitar.

Ministerul Educației și -Jnvcțămîntului •

prin „înotai pentru toți" sau prm 
alte acțiuni gu specific local s-a fă
cut chiar ceva mai mult . a fost im
pulsionată activitatea centrelor de 
inițiere, prin coordonarea. muncii an
trenorilor și instructorilor și popu
larizarea corespunzătoare a acestei 
importante ' acțiuni. Sondajele federa
ției de specialitate au constatat o 
grijă deosebită în această direcțU 
mai ales în ! județele Brăila. Bihor, 
Prahova, Căraș-Severin (municipiul 
Reșița), Galăți, Sibiu, Mureș, Mara
mureș, Arad, Satu Mare, Brașov (Vic
toria, Făgăraș), în" municipiu] Bucu
rești.

Și totuși, se apreciază că 
putut realiza mai mult, 

marii
elevilor, 

ar Ci

s-ar ti 
euprinde- 

majoritâți a copiilor 
dacă în toate jude- 
fost asigurată func

ționarea celor peste 300 de ba
zine descoperite existente (pen
tru perioada vacanței de vară) și, în 
același timp, dacă numărul antreno
rilor și instructorilor de natație ar 
fl suplinit toate nevoile. Federația a 
școlarizat anul acesta un număr cu 
totul insuficient de tehnicieni în ra
port cu cerințele. Pentru viitor, In 
ideea ca, de pildă, in 2—3 ani sâ fim 
în măsură să inițiem cite 250 000 de 
preșcolari și elevi In natație. in va
canța mare, se simte nevoia unui 
corp de 500 antrenori și instructori, 
în această direcție, forul de resort 
va trebui ajutai și mai mult de că
tre organele locale, pornind de la 
recomandarea unor cadre capabile să 
îndeplinească o asemenea misiune și 
pînă la rezolvarea controversatei 
probleme a accesului la bazine (a se 
Înțelege REGIMUL» DE CHIRII), încă 
nerezolvată, în mod echitabil, în 
toate județele țârii, ceea ce determi
nă utilizarea neeficientă a 
asemenea amenajări, 
țlonare permanentă, 
bazinelor acoperite.

lor economice a necesi
tății și importanței so- 
cial-economîce a acestei 
activități Nici orcanele 
sindicale nu au acționat 
term pe această linie 
in comitetele oamenilor 
muncii și în consiliile

de lucrători privind nece
sitatea acestei activități, 
Asemenea referiri nega
tive se pot face în ju
dețele Satu Mare, Me
hedinți, Prahova, Bra
șov, Galați, Constanța. 
Cauza principală, care 
îngreunează procesul de 
aplicare și extindere a 
gimnasticii la locul de 
muncă, constă in insufi
cienta înțelegere de că
tre conducătorii unități-

de conducere ale minis
terelor și 
dustriale. 
nu există 
eient de ...______
todică privind conținu
tul gimnasticii la locul 
de muncă, în ciuda fap- 
tuluj câ 
editat un pliant meto
dic sau eă unele consi
lii județene ale sindica
telor și cele pentru edu
cație fizică și sport au

centralelor in- 
De asemenea, 
material sufi- 
orientare me-

C.N.E.F.S. a

Intreprina 
tipărirea 
de exerciții (Timiș, Ca- 
raș-Severin sau Bucu
rești).

Printre măsurile grab
nice ce trebuie luate de 
către forurile în drept, 
se numără angrenarea, 
prin inspectoratele șco
lare, a profesorilor de 
educație fizică în aces
te activități, recrutarea 
și pregătirea unui nu
măr corespunzător de 
instructori voluntari, al
cătuirea unor programe 
variate de exerciții, in
troducerea unor ore de 
îndrumare și conducere 
a gimnasticii la locul de 
muncă în cadrul I.E.F.S., 
organizarea schimburilor 
periodice de experiență, 
la care să fie invitași și 
conducători ai unităților 
economice.

tnițiative de 
unor broșuri

a prevederilor Hotărîrii de partkl, 
In principal, iată cîteva direcții pe 

core Ministerul Educației S’ . Invcțămîntului — prin organul său de resort, Direc
ția de studii sociale, activități educative șl sportive — le trasează conducerilor, și 
catedrelor de specialitate din toate unitățile de învățămint. in vederea îndeplinirii 
in cele trai bur.e. condiții a prevederilor importantului document de partid.

După ur. prim an experimentai,- normele de apreciere a activității elevilor șl 
cadrelor didactice de educație fizică, elaborate prin instrucțiunile M.E.I., intră in 
vigoare, din acest an școiat și universitar, cu caracter obligatoriu. Este de aș
teptat, de aceea, ca in toate școlile și facultățile profesorii de specialitate să 
întreprindă măsuri concrete de apiicare, organizindu-ți cit mai bine activitatea de 
cuprindere • marii majorități a elevilor și studenților in orele de educație fizică 
și in activitățile sportive. Pentru aceasta se impune, pe deoparte, crearea unei 
bune baze' materiale, iar pe de uită parte căutarea unor 
de mobilizare a întregului tineret studios la practicarea 
sportului, firește după dorințe și aptitudini.

Creindu-se condiții cit mai bune pentru desfășurarea 
complex de educație fizică se poate aborda eficient și cets 
cipaiă a muncii cadrelor de specialitate și uniune sistemul

unul proces tot mai 
de a doua latura prm- 

_ ....___ _______ ____ ...___________  .. ____________ * comoetiționai. In
această privință trebuie subliniat faptul că, în noul an do învățămint, trei var U 
tonele importante de lucru z

1. competiții adresate pionierilor ți școlarilor, respectîndu-se tradiția locală, 
cărora li se va imprima un accentuat caracter de masă. (De menționat, că unele 
probe din cadrul acestor competiții vor conta și pentru întrecerile „Cupei tinere- 
tului”, anul acesta pînă la etapa pe localități);

2. campionoteîe republicane școlare Io atletism, schi și lupte. (Se preconiwcxă 
organizarea unui asemenea campionat și la șah) ;

3. competiții adresate unităților sportive școlare 
licee cu program de educație fizică, școli sportive.

Precizind direcțiile principalelor activități din noul 
lite la recentele consfătuiri organizate pe olan local.

an școlar, de altfel raamln- 
__ ___ _____ „„ .. _________ ___,_ .______________ __ speram «j unitățile -de ilr»- 
vâțâmînt sâ se bucure, ca și pînS acum, de sp-ifinul permanent al arcanelor 
locale, nu numai pentru transpunerea in viața a acțiunilor menționate eh tot
odată, pentru evitarea supraîncărcării elevilor și studenților cu alte concursuri teu 
competiții. Numai în acest fel se vor elimina paralelismele și se va realiza în mod 
plenar ideia ce trebuie să ne călăuzească, aceea de a avea o bogată activitate 
sportiva, cit nriol bine organizată, pentru a putea, totodată, depista elementele 
valoroase pentru sportul românesc de performantă.

Perimetrul sportiv ai unităților 
de învățămint din municipiul și 
din județul Constanța a sporit 
simțitor acum în preajma des
cinderii noului an școlar. Citeva 
exemple din multele care con
firmă acest adevăr.

Ia Școala sportivă nr. 2 Con
stanța au fost date în folosință 
6 terenuri de tenis, dintre care 4 
cu zgură și două cu bitum. La 
Liceul 1 din Medgidia, elevii vor 
fi beneficiarii unor noi terenuri 
de handbal ți baschet ; la Eforie 
Sud — ai unei săli de sport, la 
Bâneasa — 
handbal.

Ținem să _ 
lași timp, că la Institutul peda
gogic au apărut noi terenuri pen
tru volei, tenis, baschet și hand
bal, altul de fotbal. Se lucrează 
încă la amenajarea pistei de a- 
tletism, în timp ce baza nautică 
de pe Siutghiol a fost pregătită 
în vederea începerii activității 
sportive studențești de toamnă, 
cu participarea amatorilor de 
vele. Și încă un amănunt : se a- 
flă în plină construcție o sală 
de sport, de dimensiunea celei 
existente in centrul municipiului 
(dar fără tribune), iar cele două 
săli de gimnastică . au fost fini
sate. De notat că toate aceste 
noutăți din domeniul amenaiări-

lor sportive de ta „pedagogicul" 
constânțean poartă amprenta ini
țiativei și muncii asidue a stu
denților și colectivului catedrei 
de resort (responsabil, prof. Vic
tor Albu, împreună en Ion Ciu- 
ieanu, Emilia Nicoditn, Cristian 
Bobescu ș. a.), economisindu-se 
astfel mai bine de 890 000 de lei.

Lucruri bune, mai ales în do
meniul amenajărilor pentru 
jocuri sportive, se pot spune și 
eu referire ia Institutul de ma
rină „Mircea cel Bătrîrr*. unde 
grija pentru o activitate sportivă 
complexă se va țațe simțită și 
In acest an de învățămint.

• Specializarea șco
lilor pe anumite disci
pline sportive va con
tinua și in no\u an de 
învățămint. La reușita 
acestei initiative sînt 
chemate să contribuie 
ți mal direct consiliile 
de educație fizică și 
sport, cluburile ți ma
rile asociații sportive. 
Exemplul C.E.F.S. al 
sectorului 5 al Capita
lei șl al clubului spor
tiv Constructorul dorim 
(și nădăjduim) să na 
râmlnă izolat.

9 I.M.F. București 
se afiă printre puține

In această vară 
Capitalei, au fost 
mal multe bazJne 
în Incinta unor 
(sector 3), 190 (:
8), liceul „Dlml 
(sector 6) etc. Fa 
preconizează înze 
tor al Bucureștlu 
bazine de Înot. 
Încheia conform 
pun Încă În aces

In. aoelași timp, 
șl-au îmbunătățit 
terenuri sportive, 
reamenaj ari spec 
lă 44 din sectorul 
an terenuri pen 
In același sect 
vor avea la d 
tenis șl baschet. 
55 și 67, din sect 
filate terenuri pe 
îlei. Terenurile d 
nerale 27, din se 
tunțlnizate. Tot 
Școala generală 
(Drumul Taberei 
țille primite de 
Bucur, directorul 
făcute toate Inst 
rora H s-a lărgi

PENTRU Vino

In cadrul 
un importau 
cu partieipar

le unități de invăță- 
mint superior în care 
studenții din TOȚI anii 
Iși trec normele de e- 
ducație fizică în mod 
obligatoriu. Aceasta, In 
ciuda condițiilor 
care existente aici- 
tedra de educație 
că, în colaborare 
ceilalți factori de 
pundere din 
a găsit însă căile 
mai directe 
atrage în 
exercițiului fizic și 
studenții din anii I, dar 
și pe cel care se află 
in pragul obținerii di-

pre- 
Ca- 
fizl- 

cu 
__ răs- 
institut, 

cele 
pentru a 

practicarea 
pe



i
I

Popasuri nedorite pe un itinerarKce ar trebui să fie ascendent

cu

p două zile, vor lua startul într-ue 
invățămint.

cțiuni semnalate, ușor accesibile și de 
s, se adresează unei largi mase de 
p diferite vîrste și profesii. Ceea ce 

bine. Tocmai de aceea, intrînd
zitatea și răspunderea în raza preo- 
pctuale ale forurilor locale cu atribu- 
pniul sportului și educației fizice de 
hplexul polisportiv „Sport și sănătate”, 
egate de „Amicii drumeției" și „îno- 
toți", gimnastica la locul de muncă, 

p continuă extindere, ediția de iarnă 
tineretului" precum și bogata paletă 
e oferite elevilor și studenților în do- 
trcițiului fizic trebuie să asigure con- 
> echilibru în mobilizarea tineretului, 
pr muncii, la o activitate fizică și re
ft mai variata și mai bogată.

*

I
I
I
I
I
I

era de aștep- 
țomplexului 

- măsură 
practică generată de Hotărirea 
Plenarei C.C. al P.C.R. din fe
bruarie—martie 1973, cu privire 
la dezvoltarea continuă a activi
tății sportive — a fost primită, 
pretutindeni în țară, cu interes 
deosebit. Audiența largă de care 
se bucură acest complex in rîn- 
dul oamenilor muncii, elevilor, 
studenților și sătenilor dovedește 
că el a fost recunoscut ca un 
mijloc important de cuprindere 
a maselor în practicarea siste
matică și organizată a exerciții- 
lor fizice și sportului, în ve
derea dezvoltării fizice armo
nioase, menținerii sănătății, creș
terii capacității de muncă și pe
trecerii în mod plăcut a timpului 
liber. Cum Se desfășoară acțiu
nea de introducere a complexu
lui „Sport și -sănătate" in viața 
■sportivă a țării ? Iată o între-

■ Așa 
tat, 
„Sport

după cum 
instituirea
și sănătate"

bare la care ne propunem să 
răspundem în rîndurile ce ur
mează, acum, după circa șase 
Juni de la confruntarea comple
xului cu practica.

In general, în județele țării 
s-a făcut mult pentru populări-

regulamentului, 
normelor și probelor). Pe jinia 
introducerii complexului 
tiv s-au realizat acțiuni 
țiative valoroase în unele 
(Arad, Brașov, Botoșani, 
Constanța, Maramureș, Iași, Pra-

îmbunătățirea

spor- 
și ini- 
j udele 
Buzău,

zarea acestei acțiuni. 40 000 de 
broșuri, peste 50 000 de afișe, 
mii de brevete au fost difuzate 
numai pe plan central ; consiliile 
județene pentru educație fizică 
Și sport, organele cu atribuții in 
domeniul educației fizice și spor
tului au organizat acțiunea cu 
atenție; în presa locală — Bu
zău, Sibiu, Botoșani ș.a. — au 
fost publicate articole de popu
larizase. S-au eseat astfel pre
mise pentru generalizarea com
plexului tdupă perfecționarea

hova. Suceava, Vrancea, Hune
doara, municipiul București). Și. 
firesc, rezultatele obținute sînt 
bune. Iată, de pildă, citeva e- 
xempie din județul Hunedoara- 
Aici, după cum ne comunică co
respondentul nostru loan 
se organizează concursuri 
tru trecerea normelor in 
unități, dintre care: 2C

rNOUL AN ȘCOLAR Șl UNIVERSITAR!1
■

RIZE PLĂCUTE PENTRU ELEVI Șl STUDENȚI BRAȘOV
ka de obicei, preocupate si intlmpine noul 
btime. Aceste preocupări privind mai aleg 
[tive și a educației fizice, intenționăm să le

prof. V. Stef) a orgari- 
mod exemplar acțiunea

f 3 șl 7 (70 de clase, 3.000 de elevi) ca
pitolul «activități de educație fizică 
și sport» promite să fie foarte cu-Lililor 

teintă 
iajate

prinzâtor. Colectivul de conducere al 
acestor unități (director : ing. Stelian 
Pătruțescu, direetori-adjuncți : lng.

eanu 
ndere

cștene 
pa de 
ki Șl 
inera- 

noul 
brtive. 
Mevii 
P de 
herale 
l pro
bi vo
ta ge- 
Et bi
lă, ' la 
Lui T 
brma- 
mitru 
st re
ft, că- 
fa.

I. Balacl șl 
cat Intr-lin 
de amenajare a spațiilor șl instalați
ilor afectate sportului. La ora aceas
ta, elevii eleetronlști beneficiază de 
o sală modernă de sport, terenuri 
pentru jocuri, spații pentru atletism. 
Mal mult, colectivul catedrei de spe
cialitate (printre alții, profesorii B. 
Mânu, I. N'eagu, Elena Csavassy) și-a 
Întocmit planul pe primul trimestru, 
care cuprinde o serie de acțiuni vi- 
rind generalizarea gimnasticii de În
viorare în cele 5 internate, inițierea 
de concursuri pentru trecerea nor
melor complexului polisportiv „Sport 
șl sănătate" și, în mod special, or
ganizarea unei mari competiții dedi
cate celui de al Xl-lea Congres 
partidului.

IMBOLD PENTRU
0 ACTIVITATE

CÎT MAI BOGATĂ
Noutăți

al

ÎTI-.
iund-

INCA DIN PRIMELE ZILE DE CURSURI
Și tn viața studenților bucureșteni 

activitatea sportiva și educația fizică 
promit să înregistreze progrese. A- 
cest fapt ne este sugerat de măsu
rile luate de catedra de specialitate 
a Universității. Astfel, au fost rea
menajate toate bazele afectate aces
tei instituții, s-a completat stocul de 
echipament și materiale sportive. In 
același timp, fiecărui cadru didactic 
1 s-au repartizat obligații precise pe 
Ungă cele 12 facultăți ale Universită
ții, legate de trecerea normelor si 
pregătirea echipelor de performanță.

Ea Academia de Studii Economice, 
efortul conducerii de a asigura con
diții corespunzătoare activităților 
sportive este, de asemenea, vizibil. 
Cele trei săli de sport sint gata pen
tru primele lecții, după cum, la Sta
dionul tineretului, studenților econo
miști li s-a rezervat un număr im-

înportant de ore pentru activitățile 
aer liber. Un singur of apare aici 
în neconcordanță eu aspectele pozi
tive, cu tot ce s-a înfăptuit pină 
acum : pe unicul teren de sport din 
incinta A.S.E. au lost depozitate ma
teriale de construcții, care așteaptă 
cam de mult să fie evacuate...

In cazul spre regretul celor
peste 500t> de studenți și studente care 
se instruiesc aici, noul an universitar 
debutează cu... suspine. Promisiunea 
Direcției sanitare a Capitalei de a 
Începe lucrările la complexul sportiv 
de la Grozăvești a rămas in stadiul 
de proiect. In perspectivă, încă un 
an în care studenții med iciniști, Iu
bitori al sportului, vor pierde ore 
prețioase din timpul lor (și așa dră
muit) cu peregrinările pe la diver
sele baze sportive închiriate.

in domeniul amenajărilor spor
tive — element definitoriu în asigurarea 
unei temeinice activități la nivelul ele
vilor și studenților — sînt de semnalat 
atît în municipiul cit și în județul bra
șov. >

Fn municipiu, de pildă, baza sportivă a.
Școlii generale nr. 3 ar putea fi dată ca '■ 
exemplu de concepție și funcționalitate. 
Ea cuprinde terenuri pentru jocuri spor-^ 
tive, o pistă de atletism, sectoare pentru'â 
sărituri etc. Observații asemănătoare 5. 
în cazul școlilor generale nr. 2, 11 și 22. 
La liceul ..Meșotă" va intra în func
țiune o nouă sală de sport dotată cu 
aparatura complexă, vestiare, grup sani
tar etc.

Pentru studenții din centrul universi
tar.. noutatea nr. 1 o reprezintă darul ce 
le-o fost oferit prin dotarea cu un sta
dion, cel al municipiului. O invitație des
chisă la . practicarea atletismului, atleti
cii grele (exiștind o sala de forță) si 
jocurilor sportive. O sală de sport rezer
vată stvdențimii brașovene a fost și ea 
dotată cu aparatură corespunzătoare.

In județ noutăți speciale sînt de sem
nalat în zona Făgărașului, la școlile ge
nerale din comunele Copăcel, Simbăta 
de Sus și SăWstrer.i, unde oj apărut te
renuri pentru jocuri sportive. De aseme
nea, in xono Rupea, intr-o serie de co
mune (Bunești, Home rod. Ticuș) au rost 
inițiate acțiuni de autodotate pe pion 
sportiv caro $e află în curs de încheiere.

BISTRITA-XASĂLO

NU SE AȘTEÂPTA
DECIT PRIMUL

sportive de masă, atletismul și în speță alergările de cros reprezintă 
atracție pentru tineretul studios de la noi. în imagine, un cros de masă 
Capitală,

sau 
!Xpe- 
lerita

teme de sport. Este 
o modalitate directă, 
menită a-i face pe pă
rinți să înțeleagă de a

IATI VE
î cu 
Școlii 
- Bis
ate șl

fi cit mai aproape de 
cerințele de mișcare 
și de exercițiu fizic ale 
elevilor.

& In școlile suce
vene, în specia) cele 
din mediul sătesc, exis
tă o frumoasă tradiție, 
aceea a tatîlnirilor bi
laterale, sub forma 
unor duminici cultu
ral-sportive. Exemplele 
sînt mult prea multe 
pentru a le putea cu
prinde în citeva rin- 
duri. O inițiativă valo
roasă dintr-un Județ in 
care sportul își face 
loc, într-un ritm verti
ginos. In preocupările 
tineretului.
• Ministerul Educa

ției «1 învățămlntului.

prin organele sale de 
resort, intenționează să 
urmărească in mod rit
mic, îneepind cu 
mul 
cum 
strucțiunlle 
la aplicarea 
de educație 
către 
sori, 
mele 
luna 
țele n-au fost încă fi
xate...), să tacă obiec
tul unor notații poziti
ve

pri- 
felul 

in-
trimestru, 

se respectă 
privitoare 
normelor 

fizică de 
șl profe- 

Sperăm ca pri- 
sondaje, cele din 
octombrie țjude-

elevi

SUNET DE CLOPOȚEL
Reamenajarea bazelor sportive și 

procurarea de mater *ale și echipa
ment au eonstrtujt principalele pre
ocupări întâlnite in majoritatea șco
lilor din județul Bisința-Năsăud.

La liceul „Liviu Rebreanu**, bună
oară, au fost terminate lucrările de 
bituminizare a terenurilor de hand
bal, baschet, volei și tenis de cimp, 
au fost procurate noi materiale spor
tive (mingi, treninguri, bascheți, te- 
niși). Bine pusă la punct se prezintă 
Și baza sportivă de la Școala gene
rală nr. 1 din orașul Bistrița. încă 
din primele zile ale noului an șco
lar, elevii vor putea practica în con
diții optime fotbalul, handbalul, vo
leiul, baschetul și gimnastica.

Printre școlile gătești vizitate s-au 
numărat cele din Prundv’ Bîrgâului, 
Bistrița Bîrgăului și Josenii Bîrgău- 
kii. Și aici au fost reamenajate te
renurile existente. Do asemenea. s-au 
amenajat noi sectoare de atletism, 
s-au procurat mingi de volei, baschet 
și handbal, teniși, tricouri și hal
tere mici. La Josenii Bîrgăului, 20 
de elevi au fost pregătiți pentru a 
arbitra viitoarele competiții organi
zate în școală.

O situație nedorită am întâlnit, 
însă, la liceul „Andrei Mureșanu", 
din Bistrița, cunoscut pentru bunele 
rezultate obținute în ultima vreme 
de elevii săi. La data vizitei noastre, 
baza sportivă nu primise nici cea 
mai sumară toaletă — deși aceasta 
se impunea — iar la sala de gimnas
tică nu începuseră lucrările de re
parații.

Vlad 
pen- 

1M 
între

prinderi și instituții, 6 comune 
43 școli generale, 27 licee și 
școli profesionale, 2 instituții de 
iavățăujint superior. Numărul 
participar.ților a lost piaâ in 
prezent de aproape 12.009, dintre 
care peste 9 000 de elevi, 690 de 
studenți, 600 de tineri de la sate 

• ji 1 550 din întreprinderi și ins 
tituții. Pînă acum, 2 000 de par 
ticlpanți au trecut toate normale) 
obligatorii și la alegere, iar 8 480 
au trecut între una și trei nor
me. Merită relevată răspunderea 
cu care se acționează — folosin- 
xlu-se resurse locale — în unele 
județe: Buzău, Botoșani, Bra
șov, Sibiu, tlalați, Suceava, Dîm
bovița și municipiul București.

Din păcate, complexul „Sport 
și sănătate" nu este privit pre-

tutindeni cu răspundere. Se în- 
tîlnesc încă deficiențe, inerție, 
rămîneri in urmă. Acțiunea nu 
este susținută propagandistic ața 
cum se cuvine, se semnalează 
lipsă de orientare și inventivi
tate, ba chiar o înțelegere rigi
dă a legal entului (elevii și 
studenții, de pildă, trec norme 
în unele competiții sau ore de 
curs, dar ele nu sînt operate și 
în brevete!). Ap r și alte lip
suri, unele de necrezut : regula
mentele și brevetele au aju.us 
eu întârziere în județele Dolj și^ț 
Olt ; altele au lost deseoperibe 
in magazii (județele Ilfov și Ti
miș) ; îi. județele Timiș, Ilfov, 
Bihor, Sălaj, Coxasna nu se ac
ționează ferm pentru trecerea 
normelor. In Coyasaa, de pildă, ' 
bazele sportive .pe care se pot 
da probe au fost stabilite abia la 
20 august. In 21 -de județe s.a 
hotărît analizarea desfășurării 
complexului abia după interven
ția C.NJIJ'.S. S-ar mai putea re
leva lipsa de preocupare pentru 
introducerea acestei acțiuni în 
mediul sătesc <(Covasna, Tuleea, 
Suceava ș.a ).

•..Sînt nttma' citeva dintre de
ficiențele semnalate in organiza
rea și desfășurare^ complexului. 
„Sport și sănătate". Pentru îm
bunătățirea muncii în .această 
direcție este necesară — în 
principal — o mai strînsă coor
donare a acțiunilor sub egida 
consiliilor județene pentru edu
cație. fizică și sport, a consiliilor 
județene sindicale și a comitete
lor U.T.C. precum și mai multă 
inițiativă.

SEZOANE
INTRf MflA

Se poate afirma 
insigna „Amicii 
meției“ a găsit un 
ren prielnic in rinclul 
diferitelor categorii de 
cetățeni Urmare direc
tă a faptului că în u- 
nele județe s-au luat 
măsuri ferme, bine ori
entate, din partea foru
rilor in drept, distri
buirea carnetelor de 
„prieten al drumeției* 
se află în faza finală, 
tn JUDEȚUL SUCEA
VA, de pildă. întregul 
stoc a fost împărțit, iar 
foarte aproape sînt și 
JUDEȚELE BACAU,
HARGHITA, ARAD, 
CLUJ, MUREȘ, B1S- 
TRITA-NASAUD. Aici, 
și în alte locuri (IA
LOMIȚA. AL4BAMU- 
REȘ, BUZĂU, .ARGEȘ), 
pliante, afișe, hărți < 
obiectivele turistice din rețeaua 
mirilor drwneției*. s-au confecționat 
ștampile aperiala cu emblema 
nit

AnaUzind această situație, 
evidentă buna colaborare 
CJ.E.F.S., comitetele U.T.C., 
liile locale ale Organizației pionier.- 
lor și B.T.T. In consecință, acțiunile 
organizate de forul special investit 
(B.T.T.) au constituit. concomitent, 
tot nfitea obiective ințrate in atenția 
posesorilor de carnete, tiheri. elev:, 
pionieri. In această idee, experiența 
sezonului estival a demonstrat că nu 
sint necesare — bineînțeles, după îm
părțirea carnetelor — 
le și eforturi foarte 
mobilizarea cetățenitor

Cabana 
a Văii 
cap de

Caraiman din porțiunea superioară 
Jepilor din Buceni — un excelent 
pod spre cabanele di” împrejurimi

, s-au tipărit 
complete cu 

-A-

acțiu-

apare 
dintre 
const -

arțiurti epecia- 
mari pentru 
în vederea

acțiunii „Amicii drumeției". Excursi
ile in circuit, cele -tematice, expediți
ile „Cutezătorii", taberele, oricare 
alte acțiuni turistice constituie exce
lente prilejuri pentru completarea 
rubricilor in vederea obținerii insig
nei.

în momentul oe față este necesar 
ca atenția forurilor răspunzătoare 
de acțiunea „Amicii drumeției” să 
se îndrepte cu prioritate ia direcția 
inițierii unor ex<*n_sii de scurtă du
rată, în împrejurimile localităților. 
Aceste ocazii treLuie folosite de că
tre asociațiile sportive din întrepri 1- 
deri și instituții, organizațiile U.T.C. 
din școli și profesorii «le specialitate 
pentru ca vizele ce atestă vizitarea 
unui anume obiectiv turistic să se 
adune, în carnete, in număr cît mai 
mare

p abordate in acest grupaj pun în evidență, pentrurablemele
perioada care urmează, sarcinile importante ce revin orga
nelor și crgarizațiilor investite cu responsabilități in domeniul 
sportului și educației fizice de masă. Complexul polisportiv 
„Sport și sănătaie", acțiunile „Amicii drumeției", și „înotul 
pentru toți" (acolo unde ccna/'île permit, exlstind bazine

acoperite), gimnastica la locul de muncă, preaătiriîe pentru ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului", precum și activitățile adresate elevilor și 
studenților constituie ACUM DIRECȚIILE PRIORITARE ale mișcării spor
tive de masă.

In același timp, se face necesară declanșarea unor activități cu ca
racter local, organizatorice, propagandistice și sportive, propriu-zise 
competiționafe și necompetiționale. Ele trebuie să cuprindă și alte do
menii, deloc lipsite de importanță, așa cum sint cele ale sportului fe
minin, ale activității sportive în cartie și parcuri sau de agrement. 
Avem în vedere, de asemenea, activitățile sportiv-recreative organizate 
în localitățile balneo-climatice, al căror sezon se extinde mult in lu
nile de toamnă.

Pogini realizate de Mihai BÂRA, Modesta FERRARINI, Marian
GH1OLDUȘ, Foul IOVAN, Cornel POPA, Tiberiu STAMA ți Radu 

TIMOFTE



Divizia A

țlupă prima treime

a turului
X^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\TO^^

NIVELUL TEHNIC SI SPECTACULAR
f

AL JOCURILOR NU NE POATE SATISFACE
•5 -Campionatul Diviziei A la fotbal a ajuns la etapa 
„a'VII-a. Deci, febra debutului a trecut, de perioada 
arodajului și a aclimatizării nu mai poate fi vorba, 
fe-au disputat șase etape, adică 54 de partide, su- 
|ficiente pentru destule constatări. Din păcate, aceste 
-constatări — trebuie s-o spunem din capul locului — 
inu sînt de natură să satisfacă. Nu ne vom referi 
'4a faptul că echipa campioană — Universitatea Cra- 
iova — se află mai jos de mijlocul clasamentului, 
că o altă formație fruntașă — F.C. Constanța — o- 
cupă locul 17, ci ne vom referi la valoarea slabă sau 
modestă a celor mai multe dintre jocuri, la evolu

țiile neconcludente ale multor jucători, unii cu reale 
calități. Da la această nedorită regulă a mediocrității 
fac excepție evoluțiile constant bune ale lui Dinamo 
și, parțial, ale formațiilor Politehnica Timișoara, O- 
limpia Satu Mare (o frumoasă surpriză), F.C.M. Re
șița și Steagul roșu. Iată de ce, ne-am gîndit să 
discutăm azi pe marginea comportării divizionarelor 
A după primele șase etape ale turului. în ceea ce 
privește concluziile, îi lăsăm pe cei in cauză — ju
cători, antrenori, conduceri de cluburi și asociații și 
federație — să le desprindă.

Xi

In partida din tur, Năstase (echipament de culoare închisă) a trecut 
de multe ori prin „defileul* timișorean Maier-Arnăutu, contribuind 

astfel la victoria echipei Steaua. Ce va fi mline ?...

VEȘTI DE LA ECHIPE

0 ordinea echipelor din cla
samentul alăturat diferă, 
într-o oarecare măsură, de 
cea stabilită de clasa
mentul general al cam
pionatului nostru după 
primele șase etape. Mo

dificările se datoresc faptului că, 
în general, cronicarii ziarului 
nostru au acordat notările jucă
torilor — ce determină acest cla
sament — nu în funcție de re
zultatele de pe tabelele de mar
caj, ci ȚINÎND CONT DE COM
PORTAREA LOR ÎN TEREN, DE 
EVOLUȚIA ECHIPELOR, DE 
FOTBALUL PRACTICAT DE A- 
CESTEA. Dinamo București, 
F.C.M. Reșița, Politehnica Timi
șoara și Olimpia Satu Mare sînt 
— cum se vede — singurele e- 
chipe care au reușit să treacă 
granița mediei 7. binamo, Poli
tehnica Timișoara și Olimpia de
țin și primele trei locuri în ofi
cialul clasament general. Este 
dovada concludentă a faptului că 
aceste formații, jucînd constant 
bine, au reușit să cîștige în ace
lași țimp și punctele puse în joc. 
Sau invers. Au reușit să cîștige, 
tocmai pentru că au avut presta
ții de bun nivel tehnic pe par
cursul partidelor disputate.

.Am întocmit însă acest clasa
ment, al mediilor comportării ce
lor 18 divizionare A în primele 
șase etape, nu atit pentru a evi
denția pozițiile unor echipe ca 
Olimpia, Dinamo. Politehnica Ti
mișoara, ci pentru a demonstra 
si cu ajutorul cifrelor MEDIO
CRITATEA CAMPIONATULUI 
nostru pe această primă porțiune 
de drum parcursă de la 11 august 
și pină astăzi. Indiscutabil, au 
fost și citeva partide de bun ni
vel tehnic (A.S.A. Tg. Mureș — 
F.C.M. Reșița, Dinamo — F. C 
Argeș. Politehnica Timișoara — 
F. C. Constanța, A.S.A. Tg. Mu
reș — Steaua). Au existat și u- 
nele răsturnări spectaculoase de 
scor (Sportul studențesc — Jiul, 
C.F.R. — F.C.M. Resi'a Dina
mo — F. C. Argeș). Indiscutabil, 
am văzut și faze de ebite, sol
date cu goluri splendide (autori : 
Păltinișan, Dudu Georgescu, Na- 
ghi — Jiul, Covalcic, Cimpeanu 
II, Balacij, Indiscutabil, au fost 
cazuri cînd atit cronicarii cit și 
observatorii federali au acordat 
calificative bune unor jucători și 
echipe pentru comportarea lor 
(Dinamo în partidele cu Steaua. 
U.T.A.. A.S.A. Tg. Mureș; „Poli" 
Timișoara în meciurile cu F. C. 
Constanța și „U“ Cluj ; Olimpia, 
pentru evoluțiile ei din confrun
tările cu F. C. Galați și F. C.

Calificativele observatorilor federali
Din toile de observare am extras notele sau calificativele acordate de obser. 

vatorii federali meciurilor din cele sase elope de pină acum :
Dinamo : 9 — 6 — 8 — foarte bine — bine — bine ; „Poli.* Timisoara : B — 

7— 7 — 7 — B — mediocru în prima repriză, bine după pauză : Olimpia : sa
tisfăcător — 6— B — 8 — 6 — F. B.; Steagul roșu : foarte slab — 8—4 — 9
— B (in apărore) —81 Jiul : 6 — 7 — 8— 6— 7— 7; F.C.M. Reșița : 6 — F.B
— B — 7 — B — B ; A.S.A. : B — 8 — B — modest — 6 in prima repriză. 5 in 
o doua - slab; F.C. Argeș: 4 p'nă în min. 60. după oceea 7 — 7 — slab în 
repriza a doua — mediocru — ‘ in creștere de la joc la joc (n.n. am găsit 
și astfel de calificativ); Sp. studențesc : foarte slab — 6 — 7 — modest — 7
— F.B. in prima repriză, satisfăcător după pauza; U.T.A. 16 — 6 — 5 — 8 
(pentru apărare) — 6 — modestă; Uni». Craiova :B — 6— 6 — 5— B — 6j 
Steaua : B — 7 — 5-j- — 7 — 6 — 7 (n.n. Io Brașov, unde dupo părerea noastră 
a jucat foarte slab): C.F.R. : B - 6 — început bun. apoi nimic (IT) - 6 - 
mediocru — slab; „U“ Cluj s B — B — 7 — modestă — modestă — B ; Fofi
lași : foarte slab — modestă — satisfăcător — mediocru — B — slab (complexul 
_U"); Chimia : B - mediu - 5 - mediocră - 7 - 7: F.C. Constanța : 7 (pini 
în min. 60) - 7-6, 6-7 - slob; F.C. Galați : voloorea nu este încă con
cludentă - nulă (I?) - mtdesfo — modestă - submediocră - satisfăcător.

Constanța ; A.S.A. în meciurile 
jucate în compania Universității 
Craiova, Stelei și F.C.M. Reșița). 
Dar...

Dar MAREA MAJORITATE A 
MECIURILOR DISPUTATE S-AU 
ÎNSCRIS ÎN PERIMETRUL ME
DIOCRITĂȚII, SAU AL INSUFI
CIENȚEI, multe dintre ele fiind 
de un foarte slab nivel tehnic, 
departe de cerințele fotbalului 
modern. Comportările indivi
duale ale jucătorilor au lă-

Pag a 6 a Sportul

Două opinii
Antrenorul emerit COLOMAN BRAUN-BOGDAN, vicepreședinte ol Colegiu

lui central al ontrenorifor : „Cele mai multe dintre formațiile noastre de Di- 
riria A ne dezamăgesc prin comportarea pe care a au, prin preitările da 
slabă calitate realizate in multe jocuri din acest nou campionat. In ciuda 
eforturilor depuse de federație și de Colegiul central, mulți antrenori na s« 
străduiesc să aplice indicațiile primite. Pe cit posibil, noi controlăm și îndru
măm activitatea lor, dar antrenorii nu trebuie să uite câ ei sînt primii chemați 
să dea dovadă de spirit de inițiativă și profesionalism. Pregăti
rea fizică a echipelor cred câ e satisfăcătoare, insă orientarea în teren, teh
nica și toctica de joc, ritmul, sînt din cale afară de deficitare. Majoritatea 
echipelor se mulțumesc cu rezultatul in sine - al unei remize in deplasare, de 
pildă —, omițindu-se prin ce mijloace a lost realizat. Jucătorii sînt nepregâtiți 
și te întrebi eu cine să realizezi obiectivele puie in fata fotbalului nostru, 
pe care trebuie să-l comparăm întotdeauna eu col M pe plan european și 
mondial*.

Antrenorul VALENTIN STANESCU (după partida echipei reprezentative la 
Braunschweig) : „Nu știu ce se intimplâ la cluburi, ce fel de pregătire au 
efectuat pină in momentul de față divizionarele A, de vreme ce jucătorii cei 
mai valoroși, chemați să îmbrace tricoul echipei naționale, s-au prezentat la 
Braunschweig In situații deloc dorite, evoluind lent, fără vlagă, fără convingere*

sat mult de dorit, notele de 5 
(date de 110 ori) și 6 (de 446 de 
ori) abundă etapă de etapă, ele 
determinind mediile generale din 
clasamentul alăturat, care, la ria
dul lui, arată cit se poate de clar 
CUM S-A JUCAT in prima trei
me a turului. N-am fost... zgîrciți 
în acordarea calificativelor, dar 
un campionat în care doar cinci 
jucători — Iordache, Adamache, 
Iorgulescu, Bathory 1 si Jivan, 
TOȚI CINCI PORTARI ! — au 
obținut nota maximă, nu poate 
satisface In nici un fel exigen
țele generale tot mai mari cărora 
TREBUIE să le facă față primul 
eșalon al fotbalului nostru, că
ruia i s-au creat cele mai bune 
condiții de desfășurare.

Toate aceste constatări — nu 
numai ale noastre, dar și ale 
miilor de iubitori ai fotbalului, 
dintre care mulți ne-au și scris 
despre comportarea nesatisfăcă
toare a echipelor noastre divizio
nare A — ne OBLIGA să rea
ducem în discuție MODUL CUM 
SE MUNCEȘTE LA ASOCIAȚII 
ȘI CLUBURI, să intrebăm in ce 
■uăsură antrenamentele des’ăsu- 
rafe corespund cerințelor fotbalu
lui pe care trebuie sâ-I etaleze 
divizionarele noastre A ? Și, con- 
fruntind această întrebare cu cla
samentul alăturat, răspunsul nu 
poate fi decît unul singur. Cel 
negativ

F
iecare partidă din Divi
zia A este urmărită, ob
servată atent de către 
un trimis al federației. 
La Colegiul centrai al 
antrenorilor am studiat 
cele 54 de rapoarte ale 

acestor observatori. Ceea ce am 
găsit consemnat acolo nu este 
deloc de natură să mulțumească 

pe cineva. Abundă observațiile 
critice asupra jocurilor, sînt ne
numărate constatări care trebuie 
să pună pe ginduri pe jucători și 
antrenori La capitolele : joc 
constructiv-colectiv, joc în vite
ză, omogenizare, tehnică de joc, 
abundă notele 5 și 6, adică la li
mita mediocrității. în această si
tuație, observatorii au trebuit să 
apeleze la toate metodele de no
tare pentru a fi cît mai aproape 
de realitate. Unii au folosit no
tele. alții calificativele. După cum 
se vede și in caseta de mai sus, 
nu este greu de dedus că jocu
rile, in cele mai multe cazuri, au 
fost sub cerințele normale, fapt 

ce ar trebui să-i pună pe ginduri 
pe antrenori și jucători, mai ales 
pe antrenorii care stau mai mult 
pe la federație și se interesează 
de „cine îi va arbitra" și „cine 
va fi observator", în loc să lu
creze la nivelul cerut, la volu
mul stabilit de federația de spe-

Clasamentul 
notelor

1. Dinamo 7,45
2. F.C.M. Reșița 7,11
3. „Poli" Timișoara 7,07
4. Olimpia S. Mare 7,0î
5. Jiul 6,97
6. U.T. Arad 6,88
7. Steagul roșu 6,80
8. A.S.A. Tg. Mureș 6,80
9. „U“ Cluj 6,51

10. F.C. Argeș 6,60
11. Poli lași 6,60
12. Sp. studențesc 6,51
13. Steaua 6,42
14. C.F.R. 6,36
15. Univ. Craiova 6.32
16. F.C. Constanța 6.20
17. F.C. Galați 6.20
18. Chimia Rm. Vilcea 6,17

cialilate. Doar o insuficienta pre
gătire a dus ia nivelul slab al 
acestor prime șase etape, pentru 
că acum nu mai poate fi vorba 
de acomodare, după cum nu ma^ 
pot exista motive care să justifice 
pasul pe loc pe carc-1 bat atîtea 
echipe și atiția fotbaliști. Nu pu
tem încheia aceste rinduri fără 
a ne întreba ce se întimplă cu 
F. C. Constanța, a cărei compor
tare pare inexplicabilă, și cum se 
desfășoară pregătirile la C.F.K. 
Cluj, F. C. Galați, Politehnica 
Iași, Chimia, al căror joc se si
tuează u mult sub posibilitățile 
dovedite cu alte prilejuri ?

Constantin ALEXE 
Laurențiu DUMITRESCU
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• Dacă Politehnica Timi
șoara are poziția — frumoasă 
— pe care o deține in ac
tualul clasament, om înțeles 
câ ea se datorează și unei 
frumoase atitudini a conduce
rii față de echipă șî de jocul 
ei. După partida cu Sportul 
studențesc toată lumea, de la 
antrenorul Ion Ionescu și pînâ 
la fostul jucător Petre Coje- 
reanu, acum vicepreședintele 
clubului — știau să vadă, 
peste satisfacția victoriei, de
fectele care existaseră în 
Comportarea propriei formații 
în partida cu Sportul studen
țesc. Numai așa se poate 
merge mai departe și mai 
sus I
• Dan Coe și Ion Mure- 

șan și-au sfcrîns călduros 
mîinile, înainte de meci, la 
vestiarele celor două echi
pe. „Ne reintilnim după 
mulți ani“, l-a spus surî- 
zînd Jucătorul din Tg. Mu
reș căpitanului echipei gâ- 
lățene. O reîntîlnire în 
postură de... adversari dl-

Un derby și in această a Vil-a 
etapă a turului Diviziei A. Ni-1 
va furniza liderul clasamentului, 
Dinamo, în compania unei alte 
bucureștene, Sportul studențesc 
• Echipa din șoseaua Ștefan cel 
Mare a căutat, pentru pregăti
rile din săptămîna aceasta, liniș
tea stațiunii montane Sinaia. în 
lotul prezent aici figurează și 
Dumitrache care, se pare, va fi 
integrat „ll“-lui pentru partida 
cu Sportul*» Și Sportul studen
țesc a părăsit, , în ultimele două 
zile ale săptămînii, Capitala, de- 
plasîndu-se la Snagov, în umbra 
pădurii. Mai înainte de plecare, 
formația antrenată de Angelo Ni- 
eulescu și Ion Voita a susținut 
miercuri,’ pe terenul ei. un joc- 
școalți cu echipa de tineret. » 
La Steaua, dintre numele sonore, 
doar Iordănescu nu va juca în 
„ll“-le pentru jocul Cu „Poli". 
» Echipa lui Ion Ionescu s-a 

antrenat „din mers" în cursul a- 
cestei săptămîni : miercuri, ea a 
susținut un joc de verificare la 
Bacău (scor 3—1 pentru Sport 
Club), vineri, „Poli" Timișoara 
s-a aflat la București unde, pe 
unul din terenurile Complexului 
„23 August", a efectuat un an- 
trenamet. • în . vederea meciu
lui cu Steagul roșu, F. C. Con
stanța a efectuat șase ședințe de 
antrenament. Miercuri, ea a sus
ținut un joc de verificare în 
compania echipei Electrica, din 
localitate, pe care a întrecut-o cu 
4—2 » Steagul roșu a fost pre
zentă, miercuri, la Brăila pentru 
amicalul susținut cu liderul se
riei I a Diviziei B, echipa Pro
gresul (reamintim rezultatul :

O repriză a fost folosit și 
Papuc care, după toate probabi
litățile, va fi încorporat și „11“- 
lui care va aborda jocul de la 
Constanța, de altfel un ultim test 
serios pentru întreaga formație 
înaintea partidei cu Besiktas Is
tanbul. în .Cupa U.E.F.A." • Șl
„U" Cluj a susținut la mijloc de 
săptămînă un meci de verificare 
(3—1 cu C.M.C.) la eare< insa, 
Barbu, Pexa, Anca, ușor acciden
tați, nu au participat. Se spera 
în recuperarea lor pentru jocul 
derby local, cu C.F.R. • ferovi
arii clujeni au înUlnit, miercuri, 
divizionara B Arieșul Turda, că
reia i-au înscris cmci goluri 
(Moga 3, Țegean 2) • A. S. Armata 
Tg. .Mureș s-a antrenat miercuri 
în compania echipei Lemnarul 
pe care a intrecut-o cu categori
cul scor de 7—0. N-au fost folo
siți Szdlldsi, suspendat, și Grigo- 
gore încă nerestabllit. A fost u- 
tilizat, in schimb, Pîslaru care 
duminică va juca în formația de

recți. în min. 21 putea fi 
1—0 pentru atacant. Mure- 
șan a ratat însă o imensă 
ocazie și pină la urmă 
„scorul® a devenit favora
bil fostului fundaș central 
al naționalei pe care gol- 
geterul echipei A.S.A. l-a 
felicitat, în mod sportiv, 
după meci !
• Ne-a plăcut mult echipa 

de tineret-speranțe a reșițe- 
nilor, duminică la Cluj. Și 
aceasta, nu pentru că echipa 
antrenată de P. Bratu a în
vins cu 2-0, ci pentru jocul 
său curajos și ofensiv. Sînt în 
această echipa cițiva jucători 
(portarul Caraivan, atacanții 
Pîrvescu, Jacotă și Zimmer — 
autorul celor două goluri) pe 
care, credem, îi vom vedea, 
curînd. titulari în Divizia A!.,.
• Un jucător cu o mereu 

tînără dorința de a evolua 
bine : Voinea. Intrarea lui în 
joc a adus, în întreaga des
fășurare a acțiunilor Politeh
nicii Timișoara, o limpezime, 
o claritate de care era n- 
tr-adevâr nevoie. Iar modul

excelent în care o transformat 
lovitura liberă — mingea S-a 
dus, ca pusă cu mina, în col
tul din dreapta, sus, al porțU 
lui Suciu — a deschis, în 
fapt, drumul spre victorie ai 
timișorenilor. O mică discu
ție cu Floreo Voinea ni l-a 
prezentat așa cum îl știm 
dîntotdeauna : modest, defe
rent, interesat de foștii co
echipieri, de amici, de fot

bal. E și aici o explicație a 
reușitelor lui la anii cînd 
majoritatea colegilor de pro
moție sînt de mult pe tușa.
• La Galați, poarta e- 

chipei d© tineret-speranțe

tineret-speranțe • Uie Oană are 
in continuare, probleme cu alcă
tuirea formației. A reieșit acest 
lucru și la meciul de verificare 
susținut de „Poli" Iași miercuri 
cu divizionara C Viitorul Vaslui 
pe care a depășit-o cu dificultate 
(scor 3—1). La ’ antrenamentul de 
joi au participat Dănilă și Sofian, 
dar prezența lor în „ll“-le care 
va fi aliniat nsîine este incertă 
» Și Constantin Cernăianu în- 
tîmpină dificultăți in alcătuirea 
formației. Deselnicu este suspen
dat, Niculeseu este, în continu
are, indisponibil, Berneanu abia 
si-a dat gipsul jos. Fără aceștia, 
Universitatea Craipva ți-a veri
ficat forțele cu prilejul partidei 
amicale susținută în compania 
formației F. O. Balș, de care a 
dispus cu 4—1. » De cînd a ob
ținut un punct în deplasare (la 
Constanța), Chimia Rm. Vîlcea 
nu se mai consideră victimă si
gură pe nici un teren. în spe
ranța unei evoluții remarcabile 
și la Craiova, s-a antrenat^ cu 
sîrg în tot cursul săptămînii. 
» F.C.M. Reșița s-a pregătit,' cu 
poftă de lucru, aproape zilnic. 
Iosif Reinhardt va acorda credit 
,ll“-lui folosit în etapa anterioară 
la Cluj » Și F. C. Galați a spart 
gheața duminica trecută. Reintra
rea lui Dan Coe a readus încre
derea în .sinul formației gălațene, 
care a început iarăși șă spere. 
Miercuri, elevii lui Coidum au 
susținut un amical cu S. C. Tulcea 
pe care au învins-o cu 2 0. •
La verificarea de joi (în deplasa
re cu F. C. Bihor, scor 0—2), 
U.T.A. ii-a beneficiat de aportul 
jucătorilor M.unteanu, Domide 
(ambii accidentați), Iorgulescu și 
Birău (reținuți la Arad pentru 
examene). Textiliștii spera în re
cuperarea primilor doi. în așa 
fel incit să poată alinia echipa 
completă • Olimpia Satu Mare 
s-a pregătit intens în tot cursul 
Săptămînii. La Arad, antrenorul 
G. Staicu nu-1 va avea pe Both, 
șt se pare, nici pe Helvel, Bat
hory II și Bigan, accidentați » 
Program variat la F. C. Argeș 
pentru jocul cu Jiul. între alte
le, piteștenii au susținut, 
miercuri, un joc în familie, iar 
joi dimineața au vizionat un film. 
Ușor accidentat, Moisescu nu a 
participat ia primele antrena
mente. Se speră în reintrarea Iui 
Radu II șl Doru Popescu » Jiul 
va sosi la Pitești în ziua meciu
lui. Antrenorul Titus Ozon in
tenționează să alinieze formația 
care, duminică, a învins echipa 
campioană.

a A.S.A. a fost apărată de 
fostul jucător al Crișului 
Oradea, Baumgartner. Șl a 
apărat foarte bine, salvînd 
cîteva goluri gata făcute. 
Cum Solyom e ușor acci
dentat, iar Nagel e mai 
puțin inspirat ca altă dată, 
nu-i deloc exclus ca 
Baumgartner să reapară, 
după o perioadă îndelun
gată, în poarta unei divi
zionare A

S Dacă frumosul reperto
riu al galeriei timișorene, 
sportiva ei comportare din 
timpul meciului ne erau cu
noscute. am aflat și un mo
ment nou din activitatea ei: 
sosirea la arena. Pe biciclete 
sau pe jos, frumos încolonați, 
cu steagurile ingenios com
binate din culorile Politehni
cii, zecile și zecile de su
porteri și-au făcut apariția 
pe aleile care duc la marele 
stadion timișorean. In progra
mul său, organizatul grup ol 
simpatizanților echipei timi
șorene are o serie de întîl» 
nirj cu antrenorii și jucăto
rii echipei favorite, cu cei a’ 
echipelor care vizitează ora
șul de pe Bega, cu comenta
tori de fotbal etc. Am mai 
scris-o în multe rînduri l Pe 
cînd replici la pilda oferită 
de Timișoara în materie de



c u toate că primul meci oficial al sezonului „naționalei 
joacă abia la 13 octombrie, la Copenhaga, startul nostru în 
campionatul european are loc, de fapt, luni dimineața, cind 
lotul se adună pentru o campanie care va dura, teoretic cel 
puțin, patru ani. Este vorba de campionatul european, despre 
Jocurile Olimpice și despre campionatul mondial din Argen
tina.

Jucătorii care St adună luni trăiesc un moment a cărui impor
tanță nu poate fi subestimată. Este, dacă vreți, un moment echi
valent cu acela al startului din toamna anului 1968, care și-a închis 
cercul in ziua de 26 septembrie 1973, la -Leipzig, după ce a-marcat, 
pe parcursul a cinci ani, cele mai frumoase momente din povestea 
destul de săracă a fotbalului românesc.

Acest start tehnic, care se produce' luni, ar trebui să fie mai 
mult decît o convocare a lotului. El ar trebui să înregistreze un 
moment de prospețime: și vigoare, după -destule perioade de lin- 
cezcală.

între . 26. septembrie 1973, care marchează un final, și aceste .zile 
de septembrie ’74, care reprezintă un start — din multiple puncte 
de vedere — s-a scurs un an in care sita antrenorului Valentin 
Stănescu a căutat să justifice programul initial, adică să opereze 
o foarte masivă întinerire a lotului. Eforturile au fost lăudabile, 
dar tinerii n-au răspuns întotdeauna cu convingerea cu care a fă- 
cut-o, acum -cinci ani, generația lui Lucescu sau Dembrovschi. De-a 
lungul unui an s-au perindat destule talente, dar foarte multe din
tre ele au intrat curind in categoria „risipitorilor". Exemplele cele 
mai sugestive par a fi Cristache și .Bălăci, deșpre care s-a spus 
mereu că vor păstra tricoul echipei naționale 7—8 ani. într-o cate
gorie asemănătoare se află M. Sandu și chiar Beldeanu. care au 
reușit mult mai puțin decit au promis, participarea lor la efortu
rile de regrupare ale echipei naționale reducindu-se la citeva ..sfer
turi de oră" disparate intr-un joc sau altul. Aceste exemple nu 
consumă toate numele, seria „nouă" conlinuindu-se, din păcate, 
cu Marcu și G. Sandu.

Luni, la Snagov, cind sc va reuni o. bună parte a ..tricolorilor" in 
așteptarea jucătorilor parlicipanti la cupeie europene, marea dez
batere trebuie să fie aceea in jurul condiției psinice jt lotului nostru 
de astăzi, în jurul potențialului său de elan in vederea startului. 
Toate celelalte teme ale stagiului de la Snagov Sint condiționate 
de acest test psihologic, în care răspunsul jucătorilor trebuie să 
fie lipsit de echivoc.

Se afirmă uneori că echipa noastră națională de fotbal nu arc 
doar o problemă a integrării tineretului. Deseori risiailor. Se 
.vorbește -și .despre .uzura unora dintre titularii mai vechi, printre 
care Răducanu și Dumitru, fiecare cu reacții diferite. Se vorbește 
și de.absența unor pseudo-bătrini. Cu atit mai mult, testul psiho
logic al acestui start trebuie să răspundă la toate. întrebările.

Condiția psihică a avut un rol hotâritor in recentul campionat 
■mondial. Intr-o perioadă in care fotbalul international comprimă 
timpul și spațiul, ..devorindu-și“ eroH, principal mijloc per.lni în
vingerea acestor obstacole este insUumirea unu: -echilibru colectiv 
și individual care să conducă destinele une-. ecrape.

Povestea recentă a echipei noastre naționale confirmă rolul imens 
al condiției psihice. A fost suficient un singur moment de eiutare 
(exprimat prin acel 1—1 de la Helsinki), pentru ca digul să nu mai 
reziste. Viitorul echipei noastre națiooale. cate Oferă lotului o 
seducătoare perspectivă de patru ani, depinde in primul rind de 
cantitatea de echilibru de care dispun „tricolorii" și antrenorii lor.

ECHIPA

loan CHiRiLA

,Poli.“ lași

CLASAMENTE

TINERET-SPERANTEa

1. Univ. Craiova
2. Dinamo
3. F.C. Constanța
4. EJG. Argeș
5. Steaua
6. Chimia Rm. Vîlcea
7. F.C. Galați
8. U.T1A.
9.

10. Olimpia S. Maro
11. F.C.M. Reșița 
i12. „Poli” Timiș.
H3. „U" Cluj
14. Jiul
15. Sportul stud.
•16. A.S.A. *Tg. Mureș 
17. C.F.R. Cluj 
,18. Steagul roșu

3 1 0 22- 5 11
6 5 L0 13- 6 11

4 2 0 1O- 4 10
6 3 2 1 8— 3 3
6 3 2 1 12-13 8
6 3 1 2 14-13 7
6-3 1 2 9-10 7
6 3 0 3 18-11 6
6 3 0 3 11-11

6

6 1 3 2 Ă- 7 5
6 2 1 3 10-12 5
6 2 1 3 10-21 5
6 2 0 4 19-13 4
6 0 -4 2 4-10 4
6 1 1 4 15-12 3
6 1 1 4 6-10 3
6 1 1 4 5-11 3
6 1 0 5 7-23 »3

riCHPA A + T"
1, Dinar.îo 12 11 1 0 33—10 23
2. Unîv. Craiova .12 7.2 3 31-15 16
3. F.C. Argeș 12 6 2 4 18—10 14
4. „Poli* tinxiș. 12 6 2 4 18—23 14
5. Olimpia S. Mare 12 5 3 4 14-11 ■*3
6. F.C. Constanța 12 5 3 4 14-14 13

. 7 Steaua 12 5 314 19—23 13
8. U.T.A. 12 5 2 5 22-15 12
9. F.C.M. Reșița 12 5.2 5 19-18 12

10. Jiul 12 3 5-4 17-17 11
11. Chimia Rm. V. 12 3 5 4 16-22 11

■12. „-Pair lași 12 5 0 7 17-21 10
13. A.S.A. Țg. Mureș 12 4 2 6 15-22 10
14. Sportul stud. 12 3 3 6 22-19 9
15. .U- Cluj 12 13 3 6 14-20 9
16. Steagul roșu 12 4 1 7 13-28 9

•17. T1.C- .Galoti 12 4 1 7 11-21 9
13. C.F.R. Cluj 12 3 2 7 11-20 8

FAULTEAZA MAI MULT OASPEȚII ?
9

Casetele sintetice pe 
cape le găsim încorporate 

, în cronicile din .ziarul de 
luni ne oferă, prin graiul 
cifrelor, o serie de ele
mente c?e foc deosebit de 
interesante, care ne aju

sta să avem o imagine 
^<iai completă,

O • - -
ne-a

DISCUȚII-A

simplxi 
îndemnat

. curiozitate 
ca pe ba

za acestor date să Fa
cem și ,tin clasament al 
faulturilor comise -in ulti
ma etapă (cea din 8 
septembrie) pe care .vî-i 
prezentăm mai jos:

in urmă, 
de e<-

Jiu)
Poli.
C.F.R. Cluj 
F.C. Galați 
Chimia Rm. V. 
Olimpia -S.M. 
Dinamo 
Steagul roșu 
Poli. Tim.

lași
— U. Craiova
— U. Cluj
— Reșița
— A.S.A. Tg. Mureș
— U.T.A.
— F.C. Constanța
— F.C. Argeș
— Steaua
— Sp. studențesc

17-22
19-17
13- 19
14- 18
10-20
10—19
9-13

12- 7
6-13

TOTAL
39
36
32
32
30
29
22
19
19

aseme* 
și

Acordînd unui 
nea clasament chiar 
un generos indice de e- 
roare (inevitabil), care 
decurge ..din relativitatea 
aprecierii unor faze, .e- 
xigența sau toleranța ar
bitrilor, caracterul Jocu
lui șî altele, nu poate 
scăpa însă faptul că, in 
mare majoritate, faultu
rile sint comise de echi
pele vizitatoare. Departe 
de noi - vreo încercare de 
insinuare; lucrurile par 
totuși bizare, dacă se ia 
în considerație situația 
arhicunoscută că multe

gazda îșî valori- 
terenuiui.

echipe
-fică .avantajul 
nu numai prin faptul că 
joacă „pe iarba proprie", 
sau .prin suma și tăria vo
cilor din tribune, c« ș» 
prin jocul mai dezinvolt, 
mai atletic...

,$i atunci cum famine 
cu realitatea acestui cla
sament ?

Păcat că, din lipsă de 
spațiu, nu putem întocmi 
asemenea clasamente și 
Ja Divizia . B, care sar 
putea -să fie și mai intere
sante și Să conducă, e- 
ve.itual în unele cazuri,

chiar la... com pc ti micei
ooor echipe gazde, ntal- 
tratote pe prcprRle te-e- 
nuri, de către 
vizitatocre...

Cu cîțiva ani 
Colegiul central
.bitrf -a alcâtutt un clasa
ment al penalfyynlor m- 
cordate m ©aropionoiul 
diviziilor A fi B și eare 
era de departe in favoa
rea echipelor gazdă, fapt 

.ce a prilejuit serioc'*» 
discuții in primul colocviu 
ai arbitrilor divizionari- 
Sa pare că și in dtrerra 
faulturilor există o a«u- 
mită similitudine. care 
indică slăbiciuni, irrtr-ar» 
campionat pe»core-l vreri 
.valoros, desfășurat intr-un 
deplin spirit de sportivi
tate și la care arbitrii 
sint chemați să-și aducă 
o importanta contribuție.

Nu vrem să 
zăm (dovadă 
din această etapă, 
trii Coloși și Pâunescu), 
dar 
nu -sint 
regulă și poate Coiegivl 
central al arbitrilor va 
interveni (ca și in alte 
ocazii) pentru asigurarea 
unnr arbitraje 
imoarftale și 
curmarea ,.di ptamație: 
in arbitraj... (I. B.J.

generali* 
excepțiile 

a«bi-

credem că lucrurile 
pe deplin în

absolut 
pentru

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

CAMPIONATULUI
După disputarea a șase etape echipa campionatului (alcătuită pe baza 

adiționării notelor obținute de jucători) se prezintă astfel :

IORGULESCU (49) 
CHERAN (46) BIGAN (46) SÂTMAREANU II (46) 

OLTEANU (46)
NUNWEILLER VI (49)DINU (46) 

LATA (46) 
ATODIRESEI (43) 

FAZEKAS (43)

NAGHI (Jiul)
ATODIRESEl

HELVE1 (45)

ETAPEI A
IORGULESCU

C. BAN
LAȚA 
HELVEI

• 5

€ Olanda, cu un Cruyff plin de ambiție, plecare catapu tată
■ -?î‘ ■rt; p *,

® KF. Germania — mcepe „operația reconstruitie" • Polonia 
o vizibilă scădere de formă

Neașteptat de repede, cele trei me^ 
jdaiiate .ale Campionatului mondial au 
reintrat in arena. Nu e mai puțin 
adevărat că viteza cu care aleargă 
astăzi fotbalul nu-ți mai dă voie să 
-rărnii multă vreme în vacantă, nu-ti 
•permite să-ți savurezi îndelung glo- 
ria. Așadar selecționatele R.F. Ger- 
:*naiila, Olandei și Poloniei s-au 
iprezentat pe stadion chiar din star- 
•tal sezonului de toamnă. In afaea. 
echipei Olandei, ele nu se pot declara’ 
total satisfăcute de aceste reapariții, j 
Mai cu seamă reprezentativa poio- 
■neză eare a "provocat deziluzii în . 
cete trei jocuri disputate la Helsinki, 
Varșovia ți Wroclaw. Ce simptome . 
prezintă cazul fericit al Olandei, cel • 
-plin de semne de intrebațe al cam- 
rtanilor .tamil și, in fine, acela așa, 
de cintradietoriu al marii revelații 
,a -ediției >»U. «electiona :•> Poloniei T 

^Portocaliii- au revenit pe gazon 
eu o ambiție și o palia de victorie, 
pe care cu greu jun îi IrJrezărit-o 
și-apă acspd-jirea oricum tristă. Tie 
și cu medaliile de argint la gît. pe- 
mțeuta tn acea seară de iulie. la 
Haea. Ei teme, olandezii au jucat să 
răzbune finala pierdută pe Olympia- 
siadlon din Măiiehen. .„Nu vai avea 

•liniște pilei au voi aduce fotbalului 
oizailez tril dintre marile titluri 
compeOCRmale pentru repreeenta- 
tive“^ certară ta StoekiMttai. Cruyff. 
Trecuseră puține minute dnpâ ce 
împreună cu coechipierii s*i. asu 
iui C.F. Bare4kma aplicase un 5—1 
■făcă cerespondent in palmare 
'țiaualci Suediei. Jn afara ace 
din dnala Cair.piooalnlu' lurr 

-Va .isss. -raptul că atit Cruyff eft sf 
•Neesketts au ținut să fie prezeeti tn 
echioâ la Stockholm, ca de altfel 
toți titularu de la Weitmeisterscitait. 
aniizxtă un sezon la înalt* tensiune a. 
echipe: Olandei.

Campionii lumii au declanșat, chiar 
din pcsmul tar joc. „operația rema
niere'. Se știe că ei au pierdut pe 
trei dintre cel mai vataimși titulari 
— waiter. Overam și Grabowski — 
care au anunțat, ed o frumoasă pro
bă a TCsnțci de a abandona la apo
geu celebritatea sporc-.-ă — renunța
rea ta prezenta In erfiina repreaen- 
tativă. Breitner l-a urmat pe Netzer 
in Stsmia să dare i. - și raportu
rile dintre majoritatea eomponențiwr 
lotului și cei do: e greu de presupus 
că vor mal Ii chemați la viitoare*» 
partide. Prin șrrr.arc, sebon sau cine 
fi va succeda (pentru că se antmță 
insistent eă seiecționerX este a con-

va:duș atîția ani echipa națională 
pleca,- totuși), deci el sau urmașul 
său, trebuie să -reco-nstru.ască , for
mația, înjumătățită -astăzi față

DELEANU (45)

HAJNAL (48)

LUCESCU (49)

Vl-a

MATEESCU
RADULESCU

LUCESCU

țiouată a R.D. Germane (cu 3—1) 
cît și de agila echipă a Franței 
(cu 2—0)cum observă cunoscutul 
comentator de fotbal din Varșovia. 
Gregory Alexandrowics, Să mai no- 
•tăm că la Helsinki și la Varșovia, 
a apărut formația „medaliilor 'de 
bronz". în fața Franței tsra prezentat 
un unsprezece cu cinci noutăți. Ffțpt 
e ca jocul.actual nl selecționatei ..po
loneze nu .mai are nici claritatea, 
mici constanța * celui i-n adus

N-Hsiens fm c'.reaptn tmsr.inii), care „îmbrățișează" piciorul uruyuaya- 
nuiui Castuio fa jocul disputa: la C.M., se aniențâ uuii departe „locotenent-tâ'* 
iui CruyH in acțiunea de menținere a ’ ’ '
furmanței.

echipei Olandei pe primul plan al per-

Welt- 
Gorski

organizare a unei veritabile 
vieți a suporterilor ?

• Stadionul Olimpia din 
Satu ' * ——
rînd 
dată 
tatea 
locuri, el puțind găzdui un 
total tic 15 001) de spec
tatori. Cu toate acestea, 
la meciul cu F. C. Con

stanța stadionul a devenit 
neinbăpător mul ți dintre 
iubitorii fotbalului din 
Satu Mare nemaiavind po
sibilitatea să urmărească 
meciul deeit prin., inter
mediul radioului.

lui, nu i-a dat posibilitatea 
să joace la adevărata va
loare. Acum, va depune

Mare a fost de cu- 
■rcamenajat și teto- 
i s-a mărit capaci- 
cu încă 8 000 de

• lordănescu ne-a 
monstrat din nou că 
un sportiv disciplinat, 
știe. Biroul federal a lio- 
tărît ea internaționalul do 
la Steaua să nu mai fie 
folosit în echipa de club 
pînă la însănătoșirea sa. 
Vineri dimineața i-am Sn- 
tîlnit pe lordănescu. El 
se ducea la medicul lotu
lui, dr. Dumitru Tomeseo, 
pentru consult șl trata
mentul necesar. De —multă 
vreme 11 supără un picior, 
care, cu toate eforturile

toate eforturile -să fie apt 
pentru lot.

despre un reușit produs al 
fotbalului clujean !...
• Azi se discută o nouă 

partidă Sportul studențesc 
— Dinamo. Indiferent de 
locul ocupat în clasamem 
întîlniriie dintre ele au fost 
atractive, iar unele s-au 
încheiat cu rezultate ne
așteptate. Ieri Pam mtltnn 
pe Ion Voica, antrenorul 
secund al studenților. L-am 
rugat să ne dea un prono
stic asupra partidei de azi. 
^Vă spun că nu vom pier
de, dar cel mai sigur pro
nostic este acela că va fi 
un meci frumos. Sint gata 
să... pun și ștampila pe ce 
am declarat".

• Ieri dtmlaesfă. Ion 
-Nunweiller, antrenorul se
cund al lui Dinamo Buett- 
rești. a plecat in Turcia 
pentru a vedea la lucra, 
duminică, formația Boiu- 
spor cu care Drnamo va 
juca miercuri in „Cupa 
•U.E.-F.Ar». Boluspor va <n- 
tilni mtine, ia Izmir, echi
pa toeaid Altep. Ntmtos.l- 
icr sc i-a tnlitai cu Dmamo 
luni ta ora prinzului bind 
formația bucurețteană va 
ateriza la Istanbul, de unde 
va pleca mai departe la 
Boia.

LOTO

© Am rămas surprinși du
minică, după terminarea eta
pei, cind în fața vestiarelor 
stadionului C.F.R. din Cluj 
(unde nu pătrunde chiar orice 
suporter J), la vestea victoriei 
studenților clujeni la kw. 
cineva din anturajul ferovia
rilor a mărturisit că n-a auzit 
de Cîmpeanu II, autorul go
lului din Dealul Copoului t 
De parca n-ar fi fost vorbo

• Numele de Bathori 
eăte destul de vechi in 
fotbalul sătmărean. Acum 
30—35 de ani jucau vreo 
trei Bathori, frați sau veri 
Printre t-ei -și Carol Bathoiî. 
Acesta nu este altui devii 
tatăl celor doi talentațl ju
cători de la Olimpia. Ște
fan Bathori I — portaLUl
— este născut la 29 august 
1930, iar Ivsif Bathon II
— .atacantul — la 18 mar
tie 1952. L-a fel de talentaji, 
cei doi frați sîht prtîitre 
cei mai huni jucători 
Echipei. Față dp vîțsla lor. 
familia Bathori va mai

• Cu două zile înaintea 
« con- 

.precis la 6 
.sătmărcanul 
a împlinit 
de ani. Cu 

această ocasie, el s-a an
gajat în fața echipierilor 
să sărbătorească evenimen
tul printr-o prestație foar
te bună în -meciul cu 
P. C. Constanța. Și Both 
s-a ținut de cuviat dar. 
din păcate, numai... pînă 
în minutul 62 cînd s-a ac- 
vidau tai grav.

meciului cu 
stanța, mai 
septembrie. 
Ga vrii Both 
virata de 28

F. C.

excelenta performanță de la 
meisterschafU Selecționerul 
spunea că, din nefericire, nici timp 
prea mult nu are spre a găsi reme
diul acestei scăderi de formă. Echi
pele Olandei — pusă cum spuneam 
mai sus, pe fapte mari — și Italiei 
— arzind de nerăbdarea revanșei — 
sint concurentele lui Dcyna et co. în 
grupa optimilor „Campionatului Eu
ropei” în care debutul l-a reprezen
tat modesta victorie de la Helsinki.

Ettimie iONESCU

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
PARTICIPANT! î NUMAI ASTAZI 

ȘI LUNI 16 SEPTEMBRIE 1974 MAI 
l’UTFI7 PROCURA BILETE PENTRU 
TRAGERÎ1A EXCEPȚIONALA LOTO 
DIN 17 SEPTEMBRIE.

egențiiîe Doto-Pnonosport vă 
dispoziție cu bilete gata com- 
și bliete care pot Xi comple- 
nmnereie dv. preferate, pen-

NEGLIJAȚI NICI COMPLETAIU-LV Șl 
DEPUNEREA BULETINELOR PEN
TRU CONCURSUL SUPLIMENTAR 
DIN 18 septembrie 1974.

PARTICIPANT! 1 AGENȚIILE LO- 
TO-PRONOSPORT VĂ AȘTEAPTĂ !

Toate 
stau la 
pietate 
late ctt ______ 
tru -a participa ta avantajoasa tragere 
exoeppe-^aia J»to «lui 17 aeptcntbxie. 
Reaniintirn că se vor extrage 42 de 
numere ciștigătuat®, se vor efectua 2 
extrageri de cite 12 numere liecare. 
in continuare. -Sc atribuie 13 ca
tegorii de câștiguri. Interesant este 
și faptul că se acordă cîștl- 
guri și pentru 3 numere din 10 
și 3 numere din 12 extrase. Partici
pant! ! La această tragere puteți ob
ține autoturisme „Dacia 1300“, .Skoda 
sii»“, cxcirt’su ta Brașov cu petre
cerea KeveUonulul, cișiiayri in bani.

VA REAMINTIM CA AZI ESTE 
ULTIMA ZI PENTRU DEPUNEREA 
BULETINELOR PRONORPORT LA 
CONCURSUL DE MUNE. DAR NU

NUMERELE EXTBASE I.A 
TRAGEREA. LOTO DIN 
13 SEPTEMBRIE 1974

FOND GENERAL DE CÎȘTKJURI^ 
1.-062.307 lei din care 339.M1 lei repui --

Extragerea 1 : 34 56 00 73 4 59 W 
64 72.

Extragerea a Dha : W W .10 ÎS w 
75 49 22 74

Plata cîștigurilar se va face în Ca
pitală începînd din 23 septenr.bit*' 
pînă la 18 noiembrie, în țară apro
ximativ din 25 septembrie pînă la 2» 
noiembrie 1874 inclusiv, iar prin man
date poștale aproximativ din 26 sep
tembrie 1974.
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ROMANIA - SELECȚIONATA
PEKINULUI, LA VOLEI FEMININ

JAPONIA S-A DISTANȚAT

IN CLASAMENTELE JOCURILOR MEDICINA Șl SPORTUL

în sala Floreasca din Capitală 
■este programată astăzi, de la ora 
18, prima întîlnire dintre repre
zentativa feminină de volei a 
României, care se pregătește pen-

CAMPIONATELE DE CĂLĂRIE

OSCAR RECER, I
ÎNVINGĂTOR ui „ușoaraic I

Faza finală a campionatelor de 
călărie ale țării a continuat, ieri, 
pe baza hipică bucureșteană. Di
mineață, pe patrulaterul amenajat 
pentru întrecerile de dresaj, au 
evoluat cei 7 sportivi înscriși în 
proba „Sf. Ghcorghe". Confirmînd 
valoarea superioară. IOSIF MOL
NAR, cu elegantul său cal Dor, a 
ieșit din nou învingător, de data 
acasta la o diferență covîrșitoare 
față de al doilea clasat: 101 p I 
Evoluția s-a caracterizat prin fi
nețea călărețului și acuratețea 
mișcărilor calului, s-a bucurat de 
aprecierea unanimă a juriului. O 
luptă strînsă s-a dat, pentru ocu
parea locului 2, între steliștii A. 
Donescu și S. Bădulescu. care au 
avut comportări superioare celor 
din prima zi a campionatelor. 
Iată clasamentul probei : 1. Iosif 
Molnar (Steaua) cu Dor 1585 p — 
campion național. 2. A. Donescu 
(Steaua) cu Triumf 1484 p. 3. S, 

"Bădulescu (Steaua) cu Baba No
vac 1480 d. 4. 
Cristal 1387 p. 5. 
Sibiu) cu Artist 
vela (Steaua) cu 

în continuarea 
mineții, a avut 
de obstacole 
ușoară. Parcursul 
probleme 
dintre care do^r D. Rosea (C S.M 
Sibiu), cu calul Erou, a reușit să 
termine parcursul cu 0 p. L-a” 
urmat steliștii C. Ilin cu Pa-bec 
7. D Vel ea cu Epigon și I. Popa 

•cu Berber.
Prin adiționarea locurilor ocu

pate de călăreți în ambele manse, 
primul loc în întrecerea la cate
goria semiușoară a revenit Ini
C. ILIN (Steaua) cu 5 p. urmat 
de D. Roșea (C.S.M. Sibiu) 6 p, 
T. Farcaș (Mondial Lugoj) 7 p. 
Dar, în ceea ce privește acorda
rea titlului, regulamentul de des
fășurare a camDionatului a creat 
o situație oarecum ciudată. 
Primul clasat nu poate primi 
titlul, pentru că nu satisface pre
vederea regulamentară referitoa
re la faptul că, pentru a deveni 
campion, cîștigâtorul trebuie să 
fi, terminat ambele probe (nu și 
eventualele baraje) cu 0 p. Acest 
deziderat îl împlinește
D. Roșea, dar el are un 
mai slab decit 
ce caz, această 
lamentului este 
la noi ! De ce 
etapă finală de 
încheie fără

După-amiază, 
manșa a doua la 
șoară, 29 de concurenți 
tîndu-se la start, iar 15 
încheind parcursul fără 
La primul baraj 12 au 
0 p. dar numai 8 au i 
cursa pentru primul loc. 
în prima manșă, victoria a

S. Bădulescii cu 
H. Hrisch (C.S.M. 
1383 n. 6. S. So- 
Brad 1376 p. 
programului di- 

loc proba nr. 2 
la categoria semi- 

a pus cîteva 
dificile concurențilnr.

sibianul 
punctaj 
în ori- 
a regu- 

numai 
dintr-o

C. Ilin ! 
stipulare 

uzitată 
o probă 
campionat să se 

campion ?
s-a desfășurat 

categoria u- 
prezen- 

dintre ei 
greșeală, 

realizat 
continuat 

Ca și 
__  _ 4 re

venit lui Oscar Recer cu Bego
nia, după al doilea baraj la cro
nometru. L-au urmat A. Stoica 
(Suk), V. Conțiu (Omăt), M. Bur
tea (Ghinion) și N. Mladin (Bon
doc), care au realizat și în bara
jul II tot 0 p. După adiționarea 
rezultatelor din cele două manșe, 
clasamentul final al categoriei u- 
șoare arată astfel l 1. OSCAR RE
CER (Dinamo) cu Begonia 2 p, 
12. V. Conțiu (A.S.A. Cluj) cu O- 
măt 8 p, 3. N. Mladin (C.S.M. Si
biu).

B. AURELIAN
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tru participarea la C.M. din Me
xic, și selecționata Pekinului, so
sită pentru un turneu în țara 
noastră. întîlnirea constituie un 
bun prilej de verificare a stadiu
lui de pregătire a voleibalistelor 
românce, precum și de familiari
zare cu stilul de joc asiatic. An
trenorii reprezentativei române au 
la dispoziție întregul lot de ju
cătoare și vor folosi în teren pe 
trăgătoarele principale Mariana 
Ionescu și Maria Cengher, pe se
cundele Constanța Bălășoiu și Ga
briela Popa, precum și pe ridică
toarele Eugenia Kebac și Liliana 
Pașca (Victoria Banciu, Emilia 
Cernega). Revanșa întilnirii de 
astăzi va avea loc mîine, de la 
ora 9,30 în sala Floreasca. In
trarea este liberă.

Imaginea de mai sus vă prezintă 
selecționata Pekinului, la cîteva 
momente după sosirea în Capita
lă. (Foto i I. MIHAICA).

SPORTIVE ASIATICE
TEHERAN, 13 (Agerpres). — Pe 

diferitele baze sportive din Tehe
ran au continuat întrecerile Jocu
rilor sportive asiatice.

Performerul zilei a treia a 
concursului de atletism a fost in
dianul To Yohannan, învingător 
în proba de săritură în lungime 
cu 8,07 m, rezultat ce constituie 
un nou record al Asiei. Pe locu
rile următoare s-au clasat Taka- 
yoshi (Japonia) — 7.77 m și Sa- 
tish (India) — 7,58 m. Atleta chi
neză Ciu Mao-cia a cucerit me
dalia de aur în proba de aruncare 
a suliței cu 53.06 m. O dublă vic
torie a realizat sprintera Esther 
Rot (Israel), clasată pe primul 
loc în probele de 100 m garduri 
— 13,31 și 200 m plat — 23.79.

Tenis (finale) : dublu bărbați : 
Sakai, Hirai (Japonia) — Fozoun- 
dell, Javan (Iran) 6—0, 6—0, 6—4; 
dublu femei : Sade, Fukuoka (Ja
ponia) — S. Lee, D. Lee (Coreea 
de Sud) 6—4, 2—6, 6—3. Baschet : 
R.P.D. Coreeană — Filipine 91—89 
(46—41) ; Israel — Japonia 
(44—37) ; Irak — Kuweit 
(43—33). Hochei pe iarbă : 
tan — Japonia 3—0 (2—0) 
Malaezia 2—0 (1—0). In 
pentru locurile 3—4, din 
competiției 
R.P. Chineză 
15—4, 11—15, 
mei, titlul a 
nuiui, care a
9—7 selecționata Japoniei.

In clasamentul =pe medalii con
duce Japonia cu 59 de aur, 38 de 
argint si 42 de bronz, urmată de 
R.P. Chineză (24 — 36 — 15), Iran 
(23 — 18 — 12),

100—68 
93—62 
Pakis- 

; India 
partida 
cadru] 

masculine de volei : 
— Iran 3-1 (15—3, 

15—12). La floretă fe- 
revenit echipei Ira- 
învins în finală cu

Un

ECHIPA ROMÂNIEI
LA OLIMPIADA FEMININA DE ȘAH

La 16 septembrie începe la Me- 
deliin, tn Columbia, cea de a 
Vl-a Olimpiadă feminină de șah. 
Cu toată distanța și costul ridi
cat al transportului, numărul ță
rilor care s-au înscris pînă acum 
a depășit pe 
precedente, de la 
gînd cifra record

Țara noastră a 
toate cele 5 ediții 
sindu-se de 3 ori pe 
ceea ce constituie o performanță 
valoroasă. Echipa care ne va 
reprezenta de data aceasta, com
pusă din maestrele internaționale 
Elisabeta Polihroniade, Gertrude 
Baumstarck și Margareta Teodo- 
rescu. sub conducerea antrenoru
lui lotului național, Sergiu Sama
rian. are de înfruntat o concu
rență puternică. în afara echipei 
Uniunii Sovietice. In frunte cu

cel al Olimpiadei 
Skoplje, abo
de 24. 
luat parte 

precedente, cla- 
locul II.

la

campiona mondială Nona Gaprin- 
dașviii. care a cîștigat toate O- 
Iknpiadele de pină acum, formații 
tari prezintă Ungaria (Ivanka și 
Veroczi), Iugoslavia (Lazarevici și 
Katja Jovanovici), Bulgaria (Le- 
maciko și Gheorghieva), Ceho
slovacia (Eretova și Vokralov»). 
Anglia (cu Jana Hartston-Maiype- 
trova), Olanda (Vreeken și Tim
mer).

Reamintim că Olimpiadele fe
minine de șah se joacă la 2 me
se. fiecare echipă avind 2 jucă
toare titulare și o rezervă. Clasa
mentul se face prin adiționarea 
punctelor realizate de fiecare 
jucătoare (și nu pe puncte de 
meci). Avind in vedere numărul 
mare de echipe participante. se 
vor disputa intii preliminarii si 
apoi o finală, probabil cu 12 
cchioe.

IIEZULIATE ÂTEETICE EXCELENTE LX MUSCHES
MUNCHEN, 13 (Agerpres). — In ziua a doua a concursu

lui international atletic, desfășurat pe stadionul olimpic dir. 
MOnehen, au fost înregistrate citeva performanțe de valoare 
mondială. Astfel, cunoscuta recordmană sovietică Faina Me> 
nik a ciștigat proba de aruncare a disculu- cu 69.24 m. iar 
compatriotul ei Valeri Podtujnii a realizat 8.11 m in proba 
de săritură in lungime. Foarte disputată a fost proba de 
săritură cu prăjina. In care campionul european Vladimir 
Kiskun (U.R.S.S.) cu 5.40 ra. i-a întrecuF pe Iur- Isakov 
(U.R.S.S.) — 5.40 m și Tadeusz Siiusarski (Polonia) — 5.» m. 
In cursa feminină de 100 ra plat, sprintera engleză Andrea 
Lynch a ocupat primul loc cu timpul de 11.23. fiind urmată 
de Ren.ate Stecher (R. D. Germană) — 11,3» și Ludmila 
Maslakova (U.R.S.S.) — 11.43.

Alte rezultate : masculin : 800 m : Susanj (Iugoslavia) — 
1:46.61; 110 m garduri: Wodzinski (Polonia) — 13,65:
3000 m obstacole : Karst (R. F. Germania) — 8:2S.Î : 200 m : 
Honz (R. F. Germania) — 20,90 ; aruncarea discului : Wii- 
kins (S.U.A.) — 63.86 m ; 5000 m : Hoffmann (Cehoslovacia) 
— 13:43.06 ; feminin : 100 m garduri : Anneiie Ehrhardt
(R. D. Germană) — 13.13 : 1500 m : Gunhlld Hoffmeister (R. D. 
Germană) — 4:06,01 ; săritura In Înălțime : Maria Mracnova 
(cehoslovacia) — 1,85 m.
In imagine : Aleksei Spiridonov (U.R.S.S.). după stabilirea 

noului record mondial la aruncarea ciocanului (76,66 ra), 
realizat miercuri pe Stadionul olimpic din Miinehen.

Telefoto : A. P. — AGERPRES

• TELEX • TELEX
Turneul internațional de fotbal 
pentru juniori „Cupa prietenia» a 
continuat la Camaguey (Cuba) cu 
meciurile die etapa a doua a gru
pelor preliminare. Iată rezultatele 
Înregistrate S U.R36. — Români* 
2—«ț cuba A — B.PJ). Coreeană 
0—8 j Bulgari* — Cuba B 2—8 ; po
lonia — Grano (formație cubaneză 
care participă în afară de concunț 
1-4.

t* afiakMe (Ungaria) se desfășoară 
la box. în Urnitei «icofc

pugUistul român Jenei Vancea l-a 
învins la puncte pe Tomna 
(U.B.SSJ; Ia aoeeagi categorie, Vit-

Tomaa

ÎN RELAȚIE DIRECTĂ
interviu cu dr. John Williams, secretar general al Federației

internaționale de medicină sportivă
Fost canotor și jucător de rug

by, astăzi director al Centrului 
de reabilitare fizică Farnham Park, 
tinărul medic englez dr. John Wil
liams ne este cunoscut mai ales 
ca secretar general al Federației 
internaționale de medicină sporti- 
tivă. Zilele acestea, oaspetele bri
tanic vizitează România ca bur
sier al Fundației Churchill (care 
mai are un trimis la noi, în per
soana gimnastei Avril Lennox). In 
cursul șederii sale la ~ 
dr. Williams a vizitat 
de medicină sportivă și 
mit de conf. dr. Emil 
cretar al C.N.E.F.S.

Am folosit prilejul pentru a so
licita oaspetelui un scurt interviu. 
Iată primele sale impresii, după 
vizita la Centrul de medicină 
sportivă :

— O singură propozițiune expri- 
primă poate cel mai bine senti
mentele mele : m-am simțit ca a- 
casă. Sint impresionat de atitudi
nea personalului medical față de 
sportivi și de modul cum se lucrea
ză. Echipamentul centrului oglin
dește preocuparea intensă pentru 
sănătatea sportivilor. Cu mult in
teres am urmărit funcționarea o- 
riginalului aparat de spiroergome- 
trie. Am apreciat faptul că la dv. 
sportivul după ce este tratat la o 
clinici, revine în atenția centrului 
de medicină sportivă.

— Ce rol acordați medicinii în 
relația sa cu sportul ?

— Medicina sportivă nu poate 
fl redusă la rolul unei „ambulanțe 
pentru răniții stadioanelor". Func
țiile ei sint multiple, de la igienă 
pină la dietă, de la controlul cli
nic fiziologic pină la studiul psi
hiatric. Să nu uităm însă că re
lația este și inversă. Sportul »i 
educația fizică trebuie folosite de 
către medicină pentru prevenirea, 
ameliorarea și vindecarea tulbură
rilor cardio-vasculare, metabolis
mului sau degenerescentei. Sportul 
devine foarte important în efortul 
de neutralizare a efectelor vieții 
sedentare impusă de 
modernă.

— Prevedeți oarecare 
intervenția medicinei 
sportivă ?

— Presimt ci întrebarea dv. as
cunde. de fapt, o prpblemă gra
vă. Dacă acceptăm, in finii mari. 
ci țelul sportului este, la urma 
urmei, sănătatea, atunci medicina 
— care are același obiectiv — nu 
poate presăra obstacole in calea 
spre acest țel. O anumită imixti
une a mijloacelor medicale in 
sport — de care foartă multă lu
me se teme si pe care unii, totuși 
o doresc — este dăunătoare, inu-

București, 
instituțiile 

a fost pri- 
Ghibu, se-

civilizația

limite în 
în viața
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kowski (Poloni*) a dispuș la puncte 
de Kisnemct (Ungaria). Pavel lă
trate (categoria mijlocie mică) a 
pierdut la puncte meciul susținut 
eu boxerul polonez Woznyak.

Seleționatele de hochei pe gheață 
ale U.R.S.S. șl Finlandei s-au înUI- 
pit pțatru a doua o*ră In cadrul 
competiției internaționale organizate 
de ziarul -IlYCȘti*;. ȘQBi»-

- tifii alt terihinat învingători, de data 
aceasta cu scorul de 7—3 (3—4,
3—1, 1—2). .In primul joc, campionii 
mondiali au cîștigat cu «—1.

Perie 25 OM iie speetători an urmă
rit ia Zagreb intllnlre* amicală (te

fotbal dintre formația locală Dyna
mo % campioana Olandei. Feye- 
noord Rotterdam. Fotbaliștii iugo
slavi au obținut victoria cu 3—8 
(3—4)), prin golurile Înscrise de Muj- 
kiei (min. 10 și 15) ‘
(min. 12).

Cea de-a Ș-a jjtaDă 
gjigt hl ToToniei s-a

și Kranjcar

Cea de-a S-a etapă * Turului el- 
cjist M Poloniei s-a desfășurat pe 
traseul Opde — Rybnik și a fost 
dștigată de belgianul Willy Plan- 
ekaert, unul dintre favoritii cursei, 
învingătorul a parcurs 160 km în 
3 h 44:22. lntrecîndu-1 la sprint pe 

"poloneză Tadeusz .Wo3ci_
ceti Matusiak. tn clasăîuSftuT ge<

filă și riscantă. Iar problema dro
gurilor, a substanțelor stimulante 
— ca să spunem lucrurilor pe 
nume — se rezolvă și pe calea 
logicii. Să presupunem că toți con
curența' la o probă atletică se do
pează, atunci avantajul potențial 
se anulează și adversarii se regă
sesc, la start, egali, victoria re
venind celui mai bine dotat și pre
gătit...^

Victor BANCIULESCU

ILIE NÂSTASE 
IN SFERTURI

LA CEDAR GROVE
NEW YORK, 13 (Agerpres). — 

Tenismanul român ilie Năstase 
s-a calificat în sferturile de fina
lă ale turneului international de 
la Cedar Grove (New Jersey). în 
„optimi*, Ilie Năstase l-a învins 
cu 6—1, 6—1 pe Roger Dowdes- 
well (Rhodesia).

în alte două partide eontînd 
pentru optimile de finală, engle
zul Roger Taylor l-a întrecut cu 
6—1, 6—4 pe Dick Dell (S.U.A.), 
iar americanul Charlie Owens a 
cîștigat cu 3—6, 6—3. 7—6 in fața 
compatriotului său Harold Solo
mon.

ÎNCEPE FINALA CANDIDATILOR

ANATOLI KARPOV
VIKTOR KORCINOI

13 i
va 

turneului

(Agerpres). — La 
începe la Mos- 

candidaților

MOSCOVA,
15 septembrie 
cova finala 
la titlul mondial de șah între ma
rii maeștri sovietici Anatoli Karpov 
și Viktor Korcinoi. Pînă acum, cei 
doi șahiști s-au întîlrrtt de cinci ori 
in turnee oficiale, scorul fiind e- 
gal : 2’S—2,z5 puncte (ambii au ob
ținut cite două victorii și o remi
ză). Mai vîrstnic cu *
cit Karpov (23 de
maestru Korcinoi a 
ori campion unional 
pentru prima oară la faza finală a 
turneului candidaților. Campion 
mondial de juniori, mare maestru 
în anul 1970. Anatoli Karpov, reve
lația actualului turneu al candida
ților, a fost declarat cel mai bun 
șahist din lume pe anul 1973. Me
ciul de la Moscova va fi urmărit 
de marele maestru american Robert 
Byrne (unul din consultanții ac
tualului campion mondial. Robert 
Fischer), în calitate de trimis spe
cial al ziarului „New York Times'*.

20 de ani de- 
ani). marele 

fost de patru 
și participă
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neral, pe primul loc a trecut din 
nou belgianul Andrd Delcrolx, ur
mat de compatriotul său Ludo Pe
ters la 22 s și de 
niew Krzeszowiec 
Planckaert se află 
1:25 de lider.

polonezul Zbig- 
la 
pe

1:31. Willy 
locul 5, la

de handbal 
_ __ _. - . , - încheiat tur- .
neul întreprins în’ Japonia, jucînd 
la Tokio cu reprezentativa niponă. 
La capătul unui loc echilibrat, oas
peții au obținut victoria cu scorul 
de 17—16 (7—12). Handbaliștil din
R. D. Germană au terminat neîn- 
vinși turneul, cîștigînd toate cele 
6 partide susținute.

Selecționata maseulină 
a K. D. Germane și-a

i


