
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUSESCU
ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSÂUD

cum se anunța ieri 
ultima etapă a vizitei 
pe care secretarul 
partidului a întreprins-o, 

in zona de 
a consti-
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Așa 
presă, 
lucru, 
ral al 
timp de două zile, I 
nord a Transilvaniei, 
tuit-o județul Biștrița-Năsăud.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu, Emil Bobu, Cornel Burtică. 
Ion Ioniță, Iosif Uglar, au sosit 
Ia Bistrița, joi dupâ-amiază, in
tr-o atmosferă de puternic entu
ziasm.

De-a lungul întregului traseu, 
spre noua platformă industrială 
a orașului, ca și in întreprinde
rile vizitate, mulțimea scandează 
cu entuziasm: „Ceaușescu —
P.C.R.", „La al XI-Iea Congres. 
Ceaușescu e ales", exprimindu-și 
astfel, intr-un singur glas, apro
barea deplină față de propunerea 
ca tovarășul Nicolae Ceaușescu să 
fie reales in înalta funcție de 
secretar general al partidului.

Primul obiectiv vizitat este 
Complexul de industrializare a 
lemnului din Bistrița, in cadrul 
căruia a intrat in circuitul pro
ductiv una din cele mai mari in
stalații din țară pentru plăci a- 
glomerate, la a căror fabricație se 
utilizează ca materie primă ru
megușul și alte deșeuri. Vizita 
continuă in întreprinderea de 
textile nețesute „Nettex", unitate 
care a luat ființă pe baza indi-

în 
de 

gene-

cației secretarului general al par
tidului.

Apoi, vizita de lucru a secreta
rului general al partidului a con
tinuat în tinăra întreprindere de 
utilaje pentru industria materia
lelor de construcții și cea de pro
duse refractare — unitate care își 
va spori capacitatea, pînă in 
1980, de cinci ori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid 
și de stat au poposit, de aseme
nea, la expoziția care înfățișează 
materializarea importantelor in
vestiții ce vor fi acordate în 
cincinalul următor acestui județ. 

Momentul culminant al vizitei 
de lucru in acest județ l-a con
stituit adunarea populară desfă
șurată in piața noului și frumo
sului centru civic al Bistriței, 
unde au venit aproape toți locui
torii orașului pentru a saluta, cu 
ovații si urale entuziaste, pe se
cretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

In ovațiile nesfirșite ale oame
nilor muncii, a luat cuvintul to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintele secretarului general 
al partidului, îndemnul adresat 
bistrițenilor de a-si aduce o și 
mai mare contribuție la înflorirea 
patriei noastre socialiste, vor ră- 
mine puternic incrustate in con
știința tuturor locuitorilor jude
țului. o călăuză fermă in întreaga 
lor viață și muncă.

LUNI ÎNCEPE, LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

MAREA SĂRBĂTOARE A BOXULUI ROMÂNESC
Marea săptămînă a boxului ro

mânesc începe luni cu prima gală 
preliminară de la ora 15. La în
treaga fază finală a campionatu
lui național vor participa 109 pu- 
giliști: în medie, cite 10 la fie
care categorie. Cele mai aglome
rate categorii sînt : ușoară și mij
locie mică (cu cite 11 partici
pant!), iar cea mai puțin încăr
cată i cea grea (cu 8 concurenți). 
Acum cind listele de înscrieri 
sînt definitivate, constatăm o par
ticipare masivă din București (42 
candidați), Brăila și Constanța 
(cite 10), Cluj-Napoca (9), Ga
lati (6) etc.

Dintre campionii anului prece
dent, își vor apăra titlurile : Au
rel Mihai. Ibrahim Faredin, Ma
rian Lazăr, Gheorghe Ciochină, 
Calistrat Cuțov, Victor Zilberman, 
Ștefan Fiorea și Ion Alexe. Cam
pionul 
coborî t 
șansele 
secției 
a hotărit — luind în considerare 
starea lor fizică și sarcinile de

semigreilor, Ion Gyorffl a 
Ia categoria mijlocie, unde 
ii cresc, întrucit biroul 

de box a clubului Steaua

ASTĂZI ȘI MÎINE, ETAPA A IX-a DIN

CAMPIONATUL RE INTRĂ ÎN SCENĂ
Cu meciurile de astăzi și 

mîine ale etapei a IX-a intrăm 
în a doua jumătate a stagiunii 
fotbalistice de toamnă. Urmează 
o perioadă pe care am dori-o 
cît mai bogată în întreceri de 
ridicat nivel, in confirmări ale 
talentelor care au debutat 
acest sezon pe prima scenă a 
fotbalului nostru, în grăbiri ale 
consacrărilor din tinăra genera-

in

ție, destul de mult rămasă în 
urmă față de nevoile loturilor re
prezentative. Ne reîntîLnim — 
astăzi și mîine — cu campionatul, 
cu speranța de a fi mai dar
nic, prin eforturile tuturor (jucă
tori. antrenori, conducători, ar
bitri), in a doua parte a traseu
lui său de toamnă.

înaintea etapei a 9-a, clasa
mentul se prezintă astfel :

ETAPEI

ZIA A LA FOTBAL
1. DINAMO 17 0 1 17— 5 14
2. FCM Reșița 8 5 12 11— 6 11
3. ASA Tq. Mureș 8 5 12 14—14 11

4—5. Poli. Timișoara 8413 8—5 9
Olimpia S. M. 8 4 1 3 9— 6 9

6. Jiul 8 3 2 3 13— 8 8
7. FC Argeș 8 4 0 4 11— 9 8
8. Univ. Craiova 8 3 2 3 12—10 8

9—10. Sp. studențesc 8 3 2 3 9— 9 B
UTA 8 3 2 3 7— 7 8

TI. Steaua 8 3 2 3 9—10’ 8
12. CFR Cluj-Napoca 8 3 2 3 8—10 8
13. ,,U“ Cluj-Napoca 8 2 4 2 6— 8 8
14. Steagul roșu 8 3 14 12— 8 7
15. Poli, lași 8 3 0 5 9—13 6
16. FC Constanța 8 2 2 4 6—11 6
17. Chimia Rm. V. 8 0 4 4 2—14 4
18. FC Galați 8 116 3—13 3

• „Meciuri-vedetă" la fiecare reuniune • Mânuși de box oferite 
tatorilor I • 8 campioni naționali își apără titlurile • Favoriții

Pregătire pentru J.O. de Ia Mont
real — să 
pe Alee
Gruiescu.

Trecînd ... ______ __ _ „___
cipanților, cronicarii noștri con
sideră drept favoriți, pe categorii, 
pe următorii boxeri :

nu-i prezinte la finale 
Nâstac și Constantin

în revistă lista parti-

SEMIMUSCA :
Alexandru Turei, Petre Gonea 

MUSCA :
Nițâ Robu, Ibrahim Faredin 

COCOȘ:
Marian Lazăr, Mircea Tone 

PANA:
Gabriel Pometcu, Gheorghe 

Ciochină 
SEMIUȘOAR* :

ion Vladimir, llie Ghaorghe 
UȘOARA :

Calistrat Cuțov, Paul Dobrescu 
SEMIMIJLOCIE :

Victor Zilberman, Damian Cim- 
poiesu
MIJLOCIE MICA :

Sandu Trrilâ, Ștefan Fiorea 
MIJLOCIE :

Ion GyorHi 
SEMIGREA :

Costică Oafinoiu,
mon 
GREA :

Ion Alexe

Mircea Si-

— considerîn- 
fi primii vi-

Numeroși cititori 
du-se onorați de a 
zitatori sportivi ai Palatului Spor-

spec-
noștri

turilor și Culturii — ne-au 
să amintim mijloacele de 
port în comun ce pot fi folosite. . 
Iată-le : autobuze 44, 75, 116, 120 ; 
troleibuze 82, 87 ; tramvaie 17, 22, 
26 (toate la stația liceul Gheor- 
ghe Șincai). Drumul pînă la Pa
latul Sporturilor și Culturii se 
continuă prin parc sau pe Bd. 
Dimitrie Cantemir ; altă variantă 

prin șos. Olteniței (stația 
Brîncoveanu) cu tramvaiele 

17, 22, 26, autobuzele 32, 32 barat, 
44, 116, 120 (prin piața Piscului). 
Pentru posesorii de autoturisme, 
intrarea la parcajele din preajma 
sălii se face prin Bd. Dimitrie 
Cantemir.

Cu gîndul de a oferi publicului 
un spectacol valoros, organizato
rii au hotărit să desemneze pen
tru fiecare gală un „meci-vedetă", 
care se va disputa ultimul, pe 
Programul fiecărei reuniuni, indi
ferent de categorie. Lista „meciu- 
rilor-vedetă" va fi comunicată 
imediat după tragerea la sorți, 
care urmează vizitei medicale" și 
cîntarului, luni în cursul dimi
neții. De asemenea, s-a hotărit 
ca la fiecare din cele 6 gale pre
liminarii, în pauza de la mijlocul 
reuniunii, să se ofere spectatorilor 
prin tragere la sorți cite o pe
reche de mănuși de box și cite 2 
bilete de intrare pentru gala fi
nală !

rugat 
trans

FERMITATE ȘI CONSECVENTA 
ÎN CURMAREA INDISCIPLINEI

Cititorii noștri au luat cunoștință, in ultima vreme, de o se
rie de sancțiuni dictate de Federația română de fotbal in cazul 
unor grave abateri de la regulile sportivității (petrecute la unele 
meciuri din campionatul divizionar B si C) si au reținut — de
sigur — severitatea măsurilor luate, operativitatea cu care au 
fost judecate abaterile, fermitatea de care a dat dovadă forul 
de conducere a activității fotbalistic’.

Nu este, desigur, cazul să intrăm in detaliile incidentelor (mai 
ales că de unele dintre ele ne-am ocupat la timpul cuvenit), dar 
dorim să subliniem — cu scopul ca aceasta să constituie un 
semnal de alarmă si un serios avertisment ! — că recentele 
sancțiuni, prin dimensiunile lor, marchează un serios pas îna
inte pe care Comisia de competiții și disciplină a FJLF. 
pe drumul reprimării fără menajamente a abaterilor de 
ciplina de joc, de la regulile sportivității, de la obligațiile 
zatorice, în toate eșaloanele campionatului nostru.

Amintim, în treacăt, citeva exemple. Echipa Tractorul 
a fost sancționată cu pierderea meciului cu 3—0. pentru inci
dentele provocate de jucătorii săi și de unii așa-ziși ..oameni de 
ordine", în partida cu Dinamo Slatina. Unei alte divizionare B. 
Metalul Aiud, i s-a dat pierdut cu 3—0 jocul cu F.C. Bihor 
(pentru incidentele de care ne-am ocupat în ziarul nostru de 
marți), dar măsura a fost însoțită și de suspendarea terenului 
(pe 6 luni!) precum și de sancțiuni dictate împotriva unor ju
cători, a antrenorului si a biroului secției de fotbal! Aceeași 
intransigență s-a manifestat si față de unele cazuri de brutali
tate. nasportivitate și indisciplină în Divizia C. La meciul Minerul 
Băița-Oașul Negrești, s-a dat 3—0 pentru gazde, dar dreptul de 
organizare a fost ridicat — pe termene diferite — ambelor 
echipe. Suspendări de terenuri au mai fost dictate si contra 
echipelor Unirea Sinnicolaul Mare (3 luni) și Recolta Frecăței 
(2 etape) iar unele suspendări de jucători au mers de Ia 6 etape 
la 1 an !

După cum se vede, ne aflăm în fata unor măsuri ferme, forul 
de conducere a fotbalului nostru dovedind câ este hotărit să 
termine cu acea notă de oarecare indulgentă cu care, intr-un 
trecut nu prea îndepărtat, acorda sancțiunile. Sîntem cu totul de 
acord cu asemenea măsuri, menite să curme actele de indisci
plină (si uneori de-a dreptul huliganice) care se mai înrcgistrca-, 
ză încă, din păcate, pe unele terenuri de fotbal. Iubitorii aces
tui sport, care vin la stadion pentru a asista la spectacole' de 
calitate, la întreceri corecte, în care cel mai bun să învingă, 
aprobă asemenea măsuri ferme de eliminare a indisciplinei și 
nesportivității și cer ca cei în drept să manifeste în continuare, 
fermitate si consecvență.

De altfel. Consiliul Național pentru Educație Fizică si Sport 
cît și F.R. Fotbal își declară hotărîrea de a adopta pe viitor ace
eași poziție principială și fermă, pentru totala eliminare a unor 
fenomene negative ca cele de care ne-am ocupat, pentru instau
rarea în desfășurarea competițiilor noastre fotbalistice, sau din 
alte ramuri sportive, a unui climat de deplină corectitudine si 
sportivitate.

it face 
la dis- 
organi-

Brasov

PROGRAMUL
AST AZI 
BUCUREȘTI : 
Dinamo — F.C.
(stadion Dinamo, ora 15) 
ARAD :

U.T.A- — Univ. Craiov» 
BRASOV :

St. roșu — Olimpia S. Mare 
MUST

CLUJ-NAPOCA : 
C.F.R. — Jiul
PITEȘTI :
F.C. Argeș — Sp. studențesc 
TG. MfRKS :

A.S.A. — Poli. Timișoara 
BUCUREȘTI :
Steaua — Chimia Km. Vilcea 

(stadion Steaua, ora 11) 
REȘIȚA ;
F.C.M. — Politehnica lași 
CONSTANTA :

F.C. Const. — „U“ Cluj-Napocx 
Toate jocurile, cu excepția, 

amintită, a partidei Steaua — 
Chimia Rm. Vileel». vor în
cepe 1* ora 13. Jocul de la 
Arad va fi transmis la tele
viziune.

Galați

O posibilă finală Petre Canea (stinge) — Aurel Mihai, pe care rin
gurile bucurețtene au mat cunoscut-o Foto : Vasile BAGEAC

SISTEMATIZAREA, ÎN PERSPECTIVĂ, A CAPITALEI

SPORTUL SI AGREMENTUL PE PLANȘE Șl MACHETE
EXPOZIȚIA DE LA PALATUL SPORTURILOR Șl CULTURII

Pentru un oraș aflat în plin pro
ces de modernizare pe coordona
tele civilizației socialiste, 
este Bucureștiul. capitala țării, 
configurația sa viitoare nu poate 
fl azi o simplă ipoteză de lucru, 
fie chiar născută din calculele și 
imaginația creatoare a edililor săi. 
Pentru că amplitudinea proceselor 
ce-i determină ascensiunea și pro
filul (să ne gîndim doar la indus
trializare, utilizarea teritoriului ur
ban, dinamica populației) necesită 
o aprofundare a studiilor de dez
voltare.

în această sferă lucrativă se în
scrie și actuala consultare cetățe
nească — intrată de mult în prac
tica edililor Capitalei — asupra di
recțiilor’ de dezvoltare a Bucureș- 
tiului.

Ce poate privi și aprecia astăzi 
cetățeanul la expoziția de sistema--

cum

tizare a municipiului București, 
găzduită de Palatul sporturilor și 
culturii ? Planșe, schițe și machete, 
deopotrivă de sugestive pentru pro
iectele mai apropiate și mai înde
părtate privind cartierele de lo
cuit, zonele industriale și de a- 
grement, lucrările 
edilitare.

La 1 iulie 1974 
mului oraș al țării 
locuitori cu domiciliu stabil. Pen
tru sfirșitul acestui secol — și dez
voltarea orașului este gîndită pînă 
în anul 2000 — se estimează a se 
ajunge la 2,3 milioane de locuitori. 
Noile dimensiuni vor trebui, deci, 
să țină cont de perspectivele Bucu- 
reștiului ca principal centru indus
trial și, implicit, cu o concentrare 
masivă a forței de muncă, ca aglo
merare urbană. Drept urmare, pe
rimetrul industrial va avea 3 080 ha

și amenajările

populația pri- 
era de 1 681 600

(compartimentat în mari zone), și 
încă 505 000 apartamente noi vor 
completa necesitățile crescute de 
locuințe.

Se desprinde clar din această 
expoziție — care cunoaște un mare 
aflux de public, dornic să afle cît 
mai devreme cum va fi chipul de 
mîine al veșnic tinărului său oraș 
— că dezvoltarea Capitalei vizează 
organizarea unor perimetre func
ționale interdependente : demun- 
că, de locuit, de odihnă, sport și 
agrement, urmărindu-se, evident, o 
utilizare cît mai eficientă a re
surselor existente, a teritoriului 
construit.

în acest context, bilanțul gene
ral al teritoriului municipiului a- 
rată că actualele zone plantate și 
dotări principale dețin 1613 ha (a-

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag. 2)



FILE DIN ISTORIA SPORTIVA 
A MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA RECENZII

A IUBITORILOR
DE SPORT

ACADEMIA LITERARA

de

(Urmare din pag. 1)

Componentă a vieții sociale a locuitorilor din străvechiul munici
piu de pe malul Someșului, activitatea sportivă și-a găsit, firesc, loc 
și oglindire în expoziția jubiliară „Cluj-Napoca pe treptele istoriei", 
inaugurată miercuri de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al partidului, președintele statului. Piesele expuse (docu
mente, cupe, plachete, fanioane) caută să refacă drumul parcurs de 
sportul clujean de la primele sale începuturi pînă la treapta cea mai 
înaltă pe care a atins-o performanța de pe aceste meleaguri : medalia 
olimpică de argint obținută pentru România de Ileana Silui.

Exponatele creează totodată o sugestivă imagine a activității spor
tive de masă, a noilor poziții pe care mișcarea de educație fizică le-a 
cucerit în rîndul tineretului studios și al oamenilor muncii din județul 
Cluj. (Nș. D.) Foto : I. LESPUC

CAMPIONATUL DIVIZIONAR DE TENIS

Turneul de calificare pentru 
seria a Il-a a campionatului di
vizionar de tenis a intrat în fa
za finală. După ce și-au disputat 
un „turneu în 5",...............
pe 
club București _________
turi valoroase, au început lupta 
pentru promovarea în prima di
vizie a tării. Bucureștenii (antre
nori V. Sercster și A. Burcca) au 
șanse mai mari datorită unui lot 
mai omogen de jucători, Dintre 
eelelalte echipe prezente la com
petiție, trebuie menționată repre
zentativa Școlii sportive nr. 2 
din Constanța (antrenor G. Palri- 
chi) care a evoluat numai cu ju
niori.

Jiul Petroșani, lipsită de apor
tul jucătoarei de bază Felicia

, două dintre echi-
Constructorul Brăila și Tenis- 

prezentînd lo-

MARINELA SFETCU,
«trins mrna rugbyștifor ......... .... „____
du. 1 Depășindu-mi atribuțiile de poștaș, 
osi-am permis să io spun și eu cite ceva:

BRAȘOV. Le-am 
noștri, din partea

E greu de spus xine-o jucat mai bine, 
De-aceea, ca să nu existe sfada, 
Am. cumpănit și cred că se cuvine
Sâ-i felicit pe-ai noștri, fa... grămadă I

ION STOICA, BUCUREȘTI. De acord 
eu^ dv. t cit de aspru este pedep
sită. o echipă pentru. un fault în careu 
(cu o lovitură de la 11 metri) și cit de 
ușor. scapă echipa respectivă dacă in
fracțiunea « fost săvirșltă cu cițiva cen- 

Bucur, a ratat calificarea, cu 
toate eforturile lui Codin Dumi
trescu de a acumula cit mai mul
te puncte. Cuprom 
cu mai puțină experiență 
petitională 
punctul de 
— nu s-a

Rezultate 
Brăila — 
T.C.B. — Cuprom Baia Mare (de 
la această echipă a evoluat bine 
Simona Grama) 11—6 ; Construc
torul Brăila — Cuprom 10—5 ; 
T.C.B. — Jiul 10—5. Competiția 
continuă cu participarea echipe
lor Constructorul Hunedoara. Ind. 
sîrmei Cîmpia Turzii, Constr. Bră
ila și T.C.B.

Baia Mare, 
com- 

— deși a fost pe 
a produce o surpriză 
putut califica.
tehnico: Constructorul 

Jiul Petroșani 14—3 ;

S. lON'ESCV

timetri în afara careului sau daca acolo 
a situat-o.;. arbitrul. în timp ce penalty-ul 
este fructificat în 90% din cazuri, lovi
tura de la 1â m^tri se soldează de ceie 
mai multe ori cu un șut în zid sau unul 
peste bară. Disproporția dintre o sanc
țiune și alta este, într-adevâ»-, supără
toare. Mă gindesc, de aceea, că poate 
va fi însușită ideea lui Havelange, pre
ședintele F.I.F.A., ca în cazul unor 
infracțiuni grave săvîfșîte înaintea careu
lui de 16 metri, să se acorde o lovitură 
libero directă, fără a se da dreptul 
echipei penalizate de a face ,,zid‘“. 
ce ar însemna tot un penalty, dar 
cutat de la o distanță mai mare.

NICOLAE DIMA, VULCAN. V-ațt 
cut in același an, in aceeași lună 
aceeași zi — adică la 21 octombrie . . 
— cu Pele și ați vrea să-t felicitați, Ideea 

“ " puteți
Brazi- 

nr. 70

v-a venit cam lirzlu. Oricum, ii 
scrie pe adresa : Confederacao 
liera de Desportes De Alfandega 
P.O. Box 10—78, Pi o de Janiero.

MARIN SOLOMON. La fotbal,
doi antrenori emeriți : Colonran ___
Bogdan și Angelo Niculescu. Ce ani pu
tea- spune decit : mulți înainte I Fede
rația este pregătită cu diplomele și pla
chetele de rigoare. P.ămino ca Ș> antre
norii să se pregătească cu argumentele 
necesare 1

avsm 
Braun-

La Început a fost o teză 
licență, modestă și curajoasă, 
care încerca să legitimeze, pe 
aceste plaiuri, logodna trupului 
cu spiritul pe care nu puțini oa
meni de cultură al vremii o con
siderau o mezalianță. Cu timpul, 
mărturiile s-au înmulțit și sub
tilul vînător de crezuri ludice șl 
literare a îndrăznit să facă pu
blic certificatul cununiei dintre 
sportul și spiritualitatea româ-

SPORTUL SI AGREMENTUL PE PLANȘE SI MACHETE
9 9 9^

nou cartier al Capitalei vor locui 
30 000 de oameni), prin cele aproa
pe 300 ha destinate sportului și 
agrementului, prin cele 220 ha de 
apă. Ștranduri, cluburi nautice, te
renuri de sport, parc de distracții, 
dotări culturale, campinguri și mo
teluri vor fi la dispoziția cetățe
nilor.

atit funcție orășenească, 
cartier, cinematograful in 
fiind pivot al dotărilor 
Rezervația botanică și 

va intregi această zonă

dică 2,7%), în perspectiva anului 
2000 ajungînd la 5280 ha (8,7%), in 
timp ce oglinzile de apă se vor ex
tinde de la 955 ha (1,8%) la 2375 
ha (3,9%).

Două noi mari zone de agre
ment și sport domină acest com
partiment al preocupărilor edililor : 
cele ale lacurilor Fundeni (inclu
siv Pantelimon și Plumbuita) și 
Mogoșoaia. Proiecte de anvergură. 
Iată, de pildă,- cel din zona lacu
lui Fundeni, urmind a fi transpus 
pe o suprafață de 163 ha teren și 
92 ha de apă. Dotările vor cuprin
de pentru ștranduri 9,8 ha (capaci
tate : 9800 locuri), parcuri — aproa
pe 129 ha (capacitate : 15 500 vizi
tatori) și sport — aproape 25 ha 
(capacitate : 11 000 practicanți). Cele 
două baze sportive (una dedicată 
tineretului) însumează un stadion 
cu teren de fotbal, terenuri de te
nis, handbal, volei, iar parcurile 
vor avea 
cit și de 
aer liber 
culturale, 
floricolă 
de agrement.

între pădurile Motocu și Mogo
șoaia, traversată de Lacul Mogo
șoaia (al cărui volum de apă este 
de 2 milioane metri cubi, suprafața 
fiindu-i de 67 ha) se va întinde 
cealaltă mare zonă de agrement și, 
de această dată, și de turism. Com
plexul sportiv (terenuri de hand
bal, volei, tenis, baschet, pistă de 
atletism, sală de popice, nucleu 
competițional cu tribune, vestiare) 
va deține peste 15 ha, din care 
numai terenurile de tenis vor avea 
o capacitate de 100 locuri. Ștran
dul (19,8 ha) va putea găzdui 1200 
de vizitatori, el fiind completat și 
de un debarcader și de un teren 
de golf. Campingul, motelul, hote- 
lul-restaurant și vilele girează 
pentru afluxul turiștilor, iar tabă
ra pionierească (3,2 ha ; 1000 locuri) 
pentru zilele instructive și de joa
că ale copiilor. Vizavi de „Comple
xul muzeal de artă feudală Con-

MIHAI PADUREANU, BUCUREȘTI. Lău
dabilă idee, aceasta de a organiza vn 
concurs de șah prin corespondență. „Pinâ 
acum, am 3 grupe a cite 5 concurenți. 
Publicați-mi adresa (Bulevardul 1 Mai
nr. 20, Sectorul 8) pentru a putea alcă
tui cel puțin 16 grupe". Ce păcat că nu 
pot fi practicate și alte sporturi prin

Ceea
exe-

corespondență, 
înscrie și eu 1

De pildă, boxul, m-aș

ION GROZA, BOCȘA. Adam, de la
năs- C.F.R. Cluj, a purtat și culorile Vago-

șî in nufui Arad. Dec», aveți dreotate.
194-3

exact: 
actual- 
20 ani

EUGEN MANREA, BUZĂU. Este 
Avintul Reghin, care activează 
mente în Divizia C, a jucat acum 
— mai precis în ediția 1955 — în Divi
zia... A. Echipa din Reghin a realizat 
atunci și citeva rezultate remarcabile, 
cum au fost cele doua egaluri (1—1 și 
0-©), de la. Reghin și București, cu Di
namo, cgre avea să devină campioana 
țârii. Dar acum ? Se mîndresc nepoții 
cu isprăvile bunicilor 1

ilustrații • N. CLAUDIU 

nească. Virgil Ludu a făptuit ast
fel un solid act de cultură, dă- 
ruindu-ne o prețioasă carte de' 
referință. Stnt eonVtns că. dece
nii de-acum încolo, iubitorii celor 
două domenii — pentru o dată 
fericit reunite — își vor căuta și 
culege citatele într-o operă unică 
în bibliografia sportivă româ
nească :

Virgil Ludu i Scriitorii ro
mân, și lumea sportului ; Edi
tura Stadion, București, 1974; 
230 pag., lei 9,25.

o operă cvasi-antologică în ca- 
re-și dau mina peste pagini, dar 
eu gândul la snort. Sadoveanu și 
Călinescu, Minulescu și Teodorea- 
nu, Blaga șl Voronca. Sorescu șl 
Deșliu, Mihu Dragomir și Tudor 
George, Barbu și Cosașu, Bâieșu 
șl Mazilu, Fănus Neagu și Neagu 
Rădulescu. In fond, o întreagă 
academie literară a iubțtosilor de 
sport 1 (vib.j

FOTBAL
JOCUL COLECTIV
O nouă carte despre jocul cu 

balonul rotund a apărut recent 
sub îngrijirea editurii „Stadion". 
Lucrarea, intitulată „Fotbal — 
jocul colectiv", aparține unui co
lectiv de foști jucători șl, actual
mente, reputați tehnicieni — Glt. 
Stănculescu, J. Lăpușneanu, P. 
Moldoveanu — și se adresează în 
primul rînd antrenorilor, cărora 
le pune, astfel, la dispoziție un 
interesant și foarte util studiu 
privind-realizarea unor- stereoti
puri-dinamice succesive; necesare 
învățării și perfecționării acțiuni
lor colective. - ,. . . r,

Scrisă intr-un stil Simplu, con
cis și completată cu un model 
de programă anuală, privind in
struirea echipelor de fotbal, lu-

stantin Brîncoveanu“, un teatru în 
aer liber (600 locuri) va beneficia 
de o scenă plutitoare și un cadru 
natural pitoresc.

Vizitatorul îndrăgostit de mișca
re în aer liber, de sport, zăbovește, 
desigur, și în fața machetei zonei 
lac 2 Pantelimon, care se va acre
dita bucureștenilor (numai în acest

Sportul și agrementul vor avea în anii următori un spațiu extins în
Parcul Tineretului. Macheta expusă constituie un ghid al viitorului

Foto : I. MIHAlCĂ

Luni, 21 octombrie 1974, orele 12,30, in soia Dalles.-

„OBIECTIVIZAREA PROCESULUI DE ANTRENAMENT SPORTIV"

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAȚIE FIZICA $1 SPORT. 
Consiliul Municipal pentru Educație fizică și sport București în colaborare 
cu Universitatea Populară București — anunță deschiderea cursului de reci
clare. Programul primei ședințe este următorul : Cuvînt introductiv — N. Mi- 
halache, președinte CMEFS ; Obiectivizarea procesului de antrenament sportiv 
— Conf. dr. Nicu Alexe, directorul Centrului de Cercetări ai CNEFS.

Deschiderea va avea loc în Sala Dalles (bd. N. Bălcescu nr. 18), Juni 
21 octombrie 1974, orele 12.30. Va urma un film artistic.

ÎNTiLNIRE A MEMBRILOR SUSȚINĂTORI

CU SPORTIVI FRUNTAȘI Al CLUBULUI STEAUA

In cinstea Zilei Armatei Republicii Socialiste România, marți 22 oc
tombrie, la ora 17, în sala de spectacole a C.C.A., din bd Gheorgite 
Gheorgbiu-Dcj, va avea loc o întâlnire intre membrii susținători ai clu
bului Steaua și sportivi de performantă care și-au desfășurat sau își 
deslășoară activitatea în secțiile acestei Importante unități sportive 
bttcureștene.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CI.ȘTIG1 RILE TRAGERII EXCEP
ȚIONALE LOTO DIN 8 OCTOM

BRIE 1974

Faza I : Cat. 2 : 2,40 variante a 
43.399 lei ; Cat. 3 i 2 variante4 
25% a 10.850 lei' si 20 variante 
10% a 4.340 lei-; Cat. 4 î 38,30 a 
a 3.986 lei; Cat. 5 I 101,35 a 400 
lei ; Cat. 6 : 167,75 a 300 Lei ; Cat. 
7 î 240,10 a 200 lei ; Cat. 8 : 1944,65 • 
a 100 lefc

Faza a Il-a : Cat. A : 2 varian
te 10% a 5.379 Iei ; Cat. B i 4,05 
variante a 10.000 lei; Cat. C : 20,85

. crarea ' s« , "prin • valorosul
Jțo-nietodic în 

j cu '^inarcabitt 
de spe

cialitate. (M. I.)

său conținut tclinlca 
aria lucrărilor 1 
contribuție’ in

OPT SONETE
PENTRU RUGBY
Ultimul număr al revistei „Ro

mania literară", asociindu-se ani
versării rugbyului românesc, pu
blică pe o pagină întreagă — sub 
titlul ,,Rugby 60“ — opt sonete 
ale bardului balonului oval Tudor 
George, închinate sportului pe 
care l-a practicat cu patimă și 
ale .cărui fantome-amintiri îl vi
zitează cu stăruință.- Barele de 
rugby sînt pentru poet „suave 
obeliscuri", „portal ceresc", „un 
Haș suprem, cit scutul lut 
Hercule". Dar a cita, alei, e inutil 
— admirabilele sonete. trebuie 
citite ! (V. B.)

a 9.844 lei ; Cat. D : 83,50 a 2.458 
lei ; Cat. E i 966,50 a 100 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 18 OCTOM-

BRIE 1974

FOND GENERAL
GURI ■ 1.198.926 lei
442.534 lei REPORT,

Extragerea I :
33 37 42 77 36 88

Extragerea a ll-a :
40 13 5 84 83 23

DE CÎȘTI-
din care 1

53 25 48

73 45 C8
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in sportul școlar 
si universitar

A
 trecut mai bine de o lună de la începerea noului an școlar ți univer
sitar, perioadă de activitate intensă pretutindeni în țară a elevilor ți 
studenților noștri. Paralel cu studiul și activitățile obștești, care au 
angajat mari mase de tineri ți tinere, se constata o participare nume
roasă și entuziastă la acțiunile sportive, pornind de la lecțiile de educa
ție fizică și continuind cu activitățile inițiate de colectivele catedrelor 

de specialitate și organizațiile de tineret, in spiritul prevederilor hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din februarie—martie 1973 și al instrucțiunilor Ministerului 
Educației și Invățămîntului.

Două sint direcțiile principale ale activității sportive ce se desfășoară tn 
școli : pe de o parte aplicarea normelor de apreciere a muncii elevilor, iar pe 
de altă parte elaborarea și materializarea unui bogat program competițional, 
care să respecte tradițiile fiecărei școli sau facultăți, dorințele tineretului, în 
acord cu condițiile materiale existente.

Pe aceste direcții am orientat ți materialele cuprinse in pagina de față.

IN JUDEȚUL SUCEAVA

INITIATIVE VALOROASE, CU 0 EFICIENTA SPORITA
în școlile din județul Suceava, 

aplicarea instrucțiunilor Ministe
rului Educației și învâțâmintuîui 
referitoare la normele de apreciere 
a activității elevilor și cadrelor 
didactice la orele de educație fi
zică începe să devină o realitate.

In sprijinul reușitei. Inspecto
ratul școlar județean a organizat 
la Cimpulung Moldovenesc un 
curs special de instruire cu parti
ciparea cadrelor didactice care pre
dau, în completare, educația fi
zică precum și a învățătorilor cu 
o Îndelungată activitate în școli, 
în cele trei zile de instruire, 
cursanții au putut fi inițiați in
tr-o serie de probleme ale meto
dicii predării educației fizice ; ei 
au dat totodată probe practice în 
legătură cu modul cum vor trebui 
să opereze cu normele.

Prof. Gheorghe Moga, inspec-

torul metodist județean pentru în- 
vățămintul de educație fizică, a 
ținut sâ ne asigure că această i- 
nițiativă. în sprijinul aplicării 
instrucțiunilor M.E.I., nu este sin
gulară. Acțiunea de continuă per
fecționare a muncii cadrelor di
dactice care predau educația fizi
că in școlile sucevene se va des
fășura permanent, fie in cadrul 
cercurilor pedagogice, organizate 
lunar, fie la nivelul unor centre 
urbane (8 la număr). Inspectoratul 
școlar a și fixat teme speciale — 
teoretice și practice
ti abordate de către profesorii de 
specialitate cei mai calificați, cu 
î bogată experiență
Evident, ceea ce întreprinde ins
pectoratul școlar din acest județ 
au este o muncă prea ușoară, in 
zondițiile în care unele 
sînt parțial descoperite, prin ab
sența unor cadre cu o pregătire

SELECȚIEI, PIRTIE LIBEBĂ...

care vor

pedagogică.

catedre

APLICAREA STRICTA A NORMELOR

Liceul nr. 2, cu program de 
educație fizică, din Brașov și-a 
creat un bun renume pe linia 
ridicării continue a ștachetei per
formanțelor sportive, in atletism, 
handbal și gimnastică.

Prof. Isidor Buțiu. director
adjunct al liceului, salutînd noile 
instrucțiuni ale M.E.I., devenite 
acum literă de lege pentru toate 
unitățile de învățâmint, a ținut

Alergările de cros se bucură de 
aderență în rîndurile elevelor de 
la Liceul „I.L. Caragiale" din 
Capitală

să facă sublinierea că, în acest 
an școlar, haremurile în perfor
manță ale elevilor vor spori cu 
mult pește media de o treime cit 
s-a realizat in anul precedent.

Este un angajament pe care îl 
vrem realizabil — chiar la pro
porția de 50 la sută, dacă ne gîn- 
dim la felul cum este încadrat 
acest liceu, cu specialiști dintre 
cei mai apreciați, la condițiile 
materiale existente. în plus, fap
tul că selecției i se acordă o mai 
mare atenție reprezintă un ele
ment definitoriu în reușită. Din 
acest an școlar, Liceul nr. 2 din 
Brașov funcționează cu 3 clase 
de anul I (față de două anul tre
cut), în timp ctf în 
V—VIII se consideră — pe 
haremurilor — că au intrat 
mente mult mai bine dotate 
tru sport.

Există, totuși, o doleanță, 
fost exprimată de conducerea li
ceului, dar ea este ușor de sesi
zat, dacă privim destinele aces
tei untăți de invățămînt într-un 
context mai larg. în vecinătatea 
Liceului 2 (la numai 200 de me
tri) se află Liceul pedagogic. 
Acolo, clasele I—IV, clasa de
aplicație, efectuează orele de edu
cație fizică cu profesorii de spe
cialitate. Ceea ce este foarte bine. 
Pentru continuitatea procesului 
de instruire, s-ar cuveni, însă, 
ca elevii din aceste clase ai ..pe
dagogicului-* să fie îndrumați că
tre Liceul nr.2. Ar avea în acest 
fel o continuitate in pregătire. 
Iar selecția pentru „clasele de 
sport** s-ar bucura de indici mult 
mai edificatori. O colaborare, în 
acest sens, între cele două licee 
ar fi de bun augur. Facem aceas
tă propunere cu nădejdea că in
spectoratul școlar o va lua in 
seamă.

clasele 
baza 
ele- 

pen-

N-a

ȘCOALA SPORTIVĂ CONSTANȚA

IN PERSPECTIVA, UN BILANȚ 
SI MAI BOGAT!»

• 14 titluri de campioni republicani de juniori ți ai școlilor 
sportive ; 4 sportivi in lotul national de juniori ți 3 in cel de 
perspectivă, la atletism. De asemenea, un atlet nominalizat pen
tru J. O. (Viorel Dumitrescu) :

• O echipă campioană republicană, categoria junioare TI la 
baschet ți 4 sportivi (cite doi băieți ți două fete) in lotul natio
nal de juniori ;

• Două echipe campioane republicane, junioare I ți junioare 
III la handbal și 6 sportivi și sportive in loturile naționale de 
juniori ți tineret;

• Un campion de copii la 50 m delfin, proba C.
Iată numai o parte din rezultatele obținute anul acesta de re

prezentanții Școlii sportive nr. 1 din Constanța, una 
de frunte de acest fel din țara noastră.

Pentru noul an de invățămînt, conducerea școlii 
(și a și trecut la acțiune) să îmbunătățească procesul 
?i cel educativ pentru ca bilanțul să fie și mai bogat. 
Bucovală, director-adjunct al șoolii, a ținut să remarce totodată 
sprijinul de care se bucură această unitate sportivă din partea tu
turor conducerilor de școli generale și licee din municipiul Con
stanta, care își îndrumă elevii cei mai dotați către secțiile de per
formanță. Același sprijin substantial se face simțit din partea Con
siliului popular al municipiului și inspectoratului școlar, pe linia 
îmbunătățirii continue a bazei materiale. Iată cîteva elemente care 
vor facilita propulsarea și mai puternică a Școlii sportive nr. 1 din 
Constanța în sfera ț

din unitățile

și-a propus 
de instruire 
Prof. Traian

superioară. Dar, există intere» 
iin partea tuturor factorilor locali 
pentru ca învățămintul de educa
ție fizică să se desfășoare sub 
semnul unei sporite eficiente.

De fapt, unele rezultate au și 
început să apară. Nu ne vom re
feri la activitatea sportivă de 
masă, specifică tuturor școlilor 
sucevene, după tradiții și condi
ții. ci la cea de performanță, mult 
mai concreta și mai edificatoare, 
tn această privință este de notat 
că numai in acest an școlar au 
promovat 4 echipe in diviziile re
zervate elevilor (Liceul din Gura 
Humorului — cile o echipă mas
culină și feminină de baschet, Li
ceul „N. Gane-1 din Fălticeni — o 
echipă feminină de volei, Liceul 
pedagogic din Suceava — o echi
pa feminină de handbal).

S-a mers și mai departe t au 
fost nominalizați profesorii de e- 
ducație fizică la diferite discipli
ne, in funcție — pc de o parte — 
de condițiile materiale existente 
în școli, iar — pe de altă parte 
— în raport cu propria lor spe
cializare. Un exemplu : liceul „77. 
Gane“ din Fălticeni și-a nominali
zat o secție feminină de volei 
(antrenor, prof. Dan Gafencu), 
în timp ce celelalte cadre didacti
ce desfășoară o activitate sportivă 
de masă (prof. V. Boicu — volei 
masculin și gimnastică, prof. E. 
Novechi — atletism și handbal).

în același timp, dotarea școlilor 
ru material și echipament sportiv 
este condiționată de modul cum 
muncesc profesorii de specialitate.

La puțin timp după startul în 
noul an de învățâmînt, școlile 
din județul Suceava se prezintă 
într-un. mod care le onorează, în 
ceea ce privește grija față de 
creșterea eficienței invățămîntu
lui de educație fizică.

ELIMINAREA NECONCORDANȚELOR 
ÎN NOTAREA ELEVILOR

,N.

Profesorul de educație fizi
că Alexandru Dujă, prim-vice- 
președinte al Consiliului oră
șenesc Cimpulung Muscel pen
tru educafie fizică și sport, 
președinte al Sport Clubului 
din același 
mat cîteva 
cu privire 
Ministerului 
țămintului.

.Se impunea de multă vre
me o reglementare mai clară 
in această direcție. Pînă de 
curind. aprecierile asupra po
tențialului fizic și tehnic al 
elevilor și studenților erau 
lăsate la latitudinea fiecărui 
cadru didactic. în această si
tuație, de multe ori notările 
s-au dovedit a fi in necon- 
cordanță cu realitatea, cu po
sibilitățile „subiecților-*. Ele 
aveau un caracter subiectiv, 
cu repercusiuni asupra între
gului proces de invățămînt — 
atenuarea gustului pentru ore
le de educație fizică, tendința 
nejustâ de a se obține scutiri 
medicale etc.**.

Cu privire la modul cum au 
fost alese probele și în același 
timp cu posibilitatea unor îm
bunătățiri a haremurilor, in
terlocutorul nostru ne-a spus :

„în general, probele au fost 
bine alese, ținîndu-se seama 
de pregătirea fizică generală 
a elevilor. Totuși, consider câ 
haremurile nu trebuie să aibă 
un caracter fix, să rămînă în 
stadiul actual, să zicem 10 ani

oraș, ne-a expri- 
opinii interesante 

la instrucțiunile 
Educației și Invă-

de-acum înainte. Ele vor tre
bui — în timp — corectate, in 
pas cu exigențele sporite ale 
invățămîntului din țara noas
tră. Mă gîndesc, de pildă, la 
haremurile fixate elevelor, în
că prea ușoare chiar si acum, 
după corectările efectuate în 
urma sondajelor din anul pre
cedent. Aș mal avea o obser
vație: un elev nu poate rea
liza aceleași norme la toate 
probele, la unele va fi mai 
bun, la altele ceva mai slab. 
Profesorii de educație fizica 
au, de aceea, datoria de a 
discerne cît mai bine, de a 
realiza o. medie a notării**.

Cit privește aplicarea in
strucțiunilor din punctul de 
vedere al cadrelor didactice, 
prof. Duță a precizat :

„Sînt ferm convins câ in
strucțiunile M.E.I. vor stimu
la munca profesorilor de spe
cialitate și tn direcția activi
tății sportive de masă și în 
cea de performanță. pentru 
promovarea unor echipe în di
viziile școlare șl de juniori, 
pentru depistarea de elemente 
care să fie îndrumate către 
secțiile unor școli sportive, li
cee cu program di educație 
fizică sau cluburi. Faptul câ 
aprecierea muncii profesorilor 
de educație fizică se va face 
după criterii bine stabilite, va 
elimina nemulțumirile, discor
danțele, va stimula pe toată 
lumea la o activitate cît mai 
bogată în roade*.

EA BUCUREȘTI « UN OBIECTIV ESENȚIAL-80 LA SUTĂ 
DIN STUDENȚI ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASĂ

Prima universitate a țării promite 
să fie și mai ferm angajată intr-o 
suită de activități sportive de masa 
și de performanță. Este concluzia la 
care s-a ajuns după analizarea mun
cii colectivului catedrei de educație 
fizică a Universității bucureștene. con
dus de conf. univ. Victor Ionescu.

80 La sută. Acesta este coeficientul 
de studenți și studente pe care și-l 
propune să-l realizeze colectivul aces
tei catedre, in direcția angrenării ti
neret ui ui studios de aici in activi- 
tățiie sportive de masă. Un coefi
cient care ar depăși cu aproape 34 
la sută pe cel din anul precedent.

Care sint competițiile sportive 
masă aflate în atenția celor de 
Universitate ?

în primul rînd, „Cupa anilor 
cu participarea a aproape 1500 
studenți și studente la discipline 
sportive ca atletism, ^mnastăcă spor
tivă. fotbal, handbal, volei, bas
chet, natație, tenis de masă și șah. 
O competiție cu tentă specifică de 
masă, dar care vizează totodată o 
primă selecționare de elemente pen
tru clubul Universității. La reușita 
acestei acțiuni participă întregul co
lectiv al catedrei.

Urmează. în ordine, campionatele 
pe facultăți și uiterfacultăți avind 
drept obiectiv desemnarea reprezen
tanților acestui institut de învâță- 
mînt superior Ia campionatele repu
blicane universitare. Este, intr-un fel 
o a doua treaptă de selecție, ^uni
versitarele44 reprezentind. prin defi
niție. o trambulină către perfor
manță.

Tradiția sportiva a Universității 
bucureștene va fi continuată prin 
cîteva acțiuni specifice : cupele pe 
facultăți (..Station Stoilov" oentm 
studenții de la matematică, ..Nicolac 
Titulescu** pentru cei de la Drept. 
i.Nicolae Torga“, în cazul celor de la 
Istorie ș.a ). un triunghiular al facul
tăților de dreot din întreaga țară, un 
altul al facultăților de științe sociale 
(filozofie, istorie și dreot), o compe
tiție rezervată facultăților de limbi 
(romanice, slave, germanice) și o 
divizie de atletism interfacultățî.

Din această agendă extrem de bo
gată de activități sportive de masă 
nu lipsesc turele nautice (prima a 
și avut loc pe lacurile din împreju
rimile Capitalei, cu participarea stu
denților din anii III și IV). competiții 
de atletism, jocuri sportive și cano
taj dedicate celui de al XI-lea Con
gres al Partidului Comunist Român.

Două alte obiective merită a fl 
consemnate. Primul se referă la 'stu
denții dm cămine (Grozăvești.. Pan-

6 Martie eta.), aoroaoe ir

I-, 
de

număr. cărora li s-au asigurat 
condiții pentru practicarea gimnasti
cii de înviorare (în camere existînd 
programe de exerciții, iar ja nivelul 
blocurilor și etajelor instructori vo
luntari specializați) și a diverselor 
activități sportive individuale și co
lective (gantere, corzi elastice și un 
larg sortiment _de mingi pentru volei, 
baschet, handSal. fotbal). Al doilea 
vine tn... completarea primului, fiind 
vorba de înființarea unor cercuri de 
inițiere, in special pentru studente, 
în diverse ramuri sportive : natație, 
jocuri, judo etc.

Așadar, o paletă largă de acțiuni 
sportive care vor angaja întregul co
lectiv al catedrei de educație fizică 
și sport. Pentru ilustrarea periodică 
a activității studenților sportivi a 
fost editat și un buletin special, cu 
apariție săptămînală, cuprinzlnd re
zultate tehnice, scurte comentarii 
programări de jocuri, informații.

Adăugind la toate acestea activi
tatea ce o desfășoară catedra de spe
cialitate în cadrul performanței, pe 
lingă echipele care activează în di-

vizia A (handbal băieți și fete, judo, 
șah. oină, alpinism și orientare tu
ristică). șl divizia B (volei fote, bas
chet, băieți și fete), ou formațiile 
cuprinse în campionatele do califi
care, avem o imagine foarte clară a 
muncii profesorilor de educație fi
zică de la Universitatea din Bucu
rești, totodată a cadrelor didactice 
care contribuie la reușita atâtor ac
țiuni, prin intermediul Asociației stu
denților comuniști.

înțelegem totodată că acoperirea 
unui asemenea volum de competiții 
interne. în pas cu cerințele, cu do
rințele studenților, dar și cu instruc
țiunile Ministerului Educației și în
vățământului, nu se poate realiza 
fără sprijinul nemijlocit al Comitetu
lui de partid al centrului universitar 
București și al conducerii Universi
tății. Acest sprijin se faoe larg simțit 
atiț in rezolvarea unor probleme lo- 
gate de îmbunătățirea bazei mate
riale, cit și a celor vizlnd Îndrumarea 
metodică — permanentă — a colec
tivului catedrei de specialitate.

1 t '

Meci de baschet interfacultăți inițiat de catedra de educație 
fizică a Universității din București

pagină redactată de Tiberiu STAMA fi Paul IOVAN



Duminica, tn Capitală |

Astăzi, în Capitală și la Miercu
rea Ciuc cele opt formații par
ticipante ia Divizia A pornesc 
întrecerea într-o nouă ediție a 
campionatului republican, pe care 
o dorim mai echilibrată decit 
cele anterioare și disputată sub 
semnul unei note de deplină dis
ciplină. în spiritul regulamentu
lui și al noțiunii de fair-play. 
Așteptăm jocuri dîrze, consuma
te în forță, cu bărbăție, fără 
menajamente, chiar aspre, dar — 
repetăm I — în spiritul regu
lamentului și al unui respect re
ciproc. Un rol în această direcție 
revine jucătorilor și antrenorilor, 
dar în special arbitrilor divizio
nari.

La capătul actualului sezon corn-

petițional pe hocheiștii noștri campionatului republican de ho- 
fruntași îi așteaptă extrem de 
dificilul examen al participării 'a 
grupa B a campionatului mon
dial, la Sapporo, în Japonia. A- 
lături de eforturile care se fac 
de către F.R.H. pentru asigurarea 
unei pregătiri superioare, o con
tribuție majoră trebuie să-și a- 
ducâ secțiile fruntașe de hochei, 
prin munca desfășurată in vede
rea evoluției în întrecerile cam
pionatului țării. De aceea, toată 
atenția pregătirii și 
din campionat !

în baza rezultatelor finale ale
Cupei 
rată în 
te cele

meciurilor

României, recent desfășu- 
Capitală, au fost stabili- 
două grupe valorice afeale

chei Divizia A. Din prima grupă 
fac parte echipele Steaua, I 
namo, Sport Club M. Ciuc 
Dunărea Galați, din cea de 
doua. 
Tîrnava 
resti și Lie. — . .... ------

tn grupa A programul jocuri
lor este următorul : 19—20 oc
tombrie, la București : Dinamo — 
Sport Club M. Ciuc (ora 16), 
Steaua — Dunărea (ora 18) — 
sîmbăță, aceleași meciuri, in or
dine inversă — duminică ; 26 și 
27 oct., la București : Dinamo — 
Dunărea, la M. Ciuc : Sport Club 
— Steaua ; 2—3 noiembrie, la 
București : Steaua — Dinamo, la 
M. Ciuc : Sport Club — Dună-

Dî-
Sport Club M. Ciuc și 

din cea de a 
Agronomia Cluj-Napoca, 
Odorhei, A.S.E. Bucu- 

nr. 1 M. Ciuc.

BALCANIADA
DE MARȘ

A POȘTAȘILOR

NOTAȚII jj CUPA ROMÂNIEI44
Prima competiție 

cu caracter intern
din actualul sezon,
„Cupa României" ca
re prin tradiție inau
gurează disputele o 
ficiale din calendarul 
competițional repu
blican, ne-a adus cî- 
teva satisfacții ce 
merită a fi sublinia
te. chiar cu o 
recare întîrziere. 
primul rind 
buie scos în 
dențâ, ca un 
promițător, saltul de 
valoare înregistrat 
de unii dintre repre
zentanții 
Apăruți 
trecute, 
sporadic, 
țiile lor 
luau pe 
dar, I" 
Antal, 
Gh. 1 
titan, 
ș.a. au devenit titu
lari di ‘ 
dintre

oa- 
în 

tre- 
evi- 
fapt

noului val. 
in sezoanele 
mai mult 
in forma- 

în care evo- 
plan secun- 

Nistor, 
, V.
Florian,
Gall,

Miklos, 
Huțanu, 

Justi- 
Olenici

tentice vedete. Aceș
tia, dar și încă alții, 
trebuie să știe că se 
află abia la începu
tul unui drum difi
cil, Ia capătul căreia 
adevărata măiestrie 
sportivă, mai ales în 
hochei, se lasă greu 
cucerită și numai 
cu serioase eforturi, 
printr-o muncă asi
duă, modestie și se
riozitate deplină.

Pe acest fond al 
împrospătării loturi
lor, dar și pe acela 
al unei mai consis
tente pregătiri în lu
nile de vară, s-a pu
tut constata o glo
bală creștere valori
că, mai ales la nive
lul fruntașelor (în 
special la S.C. M. 
Ciuc și Dunărea Ga
lați) care marchează 
un progres ’ '
în seamă, 
că ne 
începutul 
competiționale. Conti-

de luat 
mai ales 
aflăm la 
activității

fel, 
Și 
a 

va

nuînd în acest 
cu siguranță, că 
valoarea generală 
hocheiului nostru 
fi cu totul alta !

Victoria echipei 
Steaua, scontată de 
altfel, s-a conturat 
mai clar decit ar.ul 
trecut, elevii lui Z. 
Czaka și N. Zografi, 
manifestînd o supe
rioritate evidentă, 
mai cu seamă pe pla
nul 
și într-o 
măsură în 
organizării 
Ne referim 
cial la partida deci
sivă, cu tradiționala 
sa rivală Dinamo. Un 
amănunt nu lipsit 
de semnificație este 
acela că Steaua a 
realizat un golaveraj 
consistent (76—6) și 
că a primit primul 
gol, de la Dunărea, 
după ce în prealabil 
înscrisese, în celelal
te partide.

pregătirii fizice 
oarecare 
privința 
jocului, 

în spe-

M. Ciuc : Sport Club 
rea ; 13—14 
Dunărea — 
Sport Club 
ianuarie, la 
Sport Club, 
Dinamo .' 
rești : Dinamo — Steaua, la Ga
lați : Dunărea — Sporț Club.

• Tot astăzi încep și jocurile 
din grupa secundă a Diviziei A, 
printr-un cuplaj, la Miercurea 
Ciuc, Tîrnava — A.S.E. și Liceul 
nr. 1 — Agronomia. La 23—24 
octombrie, studenții bucureșter.i 
vor întîlni la M. Ciuc echipa Li
ceului nr. 1.
• Partidele din București, din 

cadrul primei etape, vor fi con
duse de M. Presneanu, O. Barbu, 
FI. Gubcrnu și Gh. 
iar cele, din „B“, de 
de G. Tasnadi, A. 
Kedves. C. Antal și

decembrie, la Galați: 
Steaua, la M 

— Dinamo ;
București : Steaua — 
la Galați, Dunărea — 

18—19 ian., la Bucu-

.Ciuc :
11—12

Mureșanu 
Ia M. Ciuc, 
Balint, P. 

Em. Miboc.

LA MANTINELA

Balcaniada de marș a poșta
șilor tinde să devină o competi
ție tradițională a atletismului, 
din jnoment ce mîine, pe străzi
le Capitalei, este programată e- 
diția a treia a competiției și i 
s-a stabilit un program de desfă
șurare pe mai mulți ani, ca și 
în cazul celorlalte competiții bal
canice. Prima ediție a avut loc 
cu doi ani in urmă la Salonic, 
iar a doua, anul trecut, la Varna. 
De fiecare dată succesul a apar
ținut sportivilor români, care au 
ciștigat întrecerea pe echipe iar 
Ia individual prin Constantin 
Staicu.

Ediția a IlI-a a competiției se 
va desfășura în organizarea Di
recției generale de postă si tele
comunicații din M.T.Tc. ' Cursa, 
al cărui traseu măsoară 10 km, 
va străbate următoarele artere 
principale ale Bucurestiului. Ple
carea, la ora 10, din fața Palatu
lui Telefoanelor — cal. Victoriei, 
bd. Republicii, P-ța Bălcescu, bd. 
Magheru, P-ța Romană, bd. Ana 
Ipătescu, P-ța Victoriei, șos. Ki- 
seleff. Arcul de Triumf, stadionul 
Tineretului (întoarcere), P-ța Vic
toriei, calea Victoriei, Palatul Te-

bază, iar unii 
ei chiar

Aspect din finala .Cupei României” 
intre Bandaș (Dinamo) ți Ioniță (Steaua)

Lupta pentru puc 
Foto : D. NEAGU

• Alături de consacratul Ion 
Gheorghiu (Steaua), autor a 17 
goluri în „Cupa României", o 
prezență surprinzătoare în frun
tea golgeterilor competiției, A- 
drian Olenici (Dunărea) tot cu 
17 goluri.

• Consemnăm cu plăcere de
butul oficial într-un meci înter- 
țări al tînărului portar Gheorghe 
Huțan, actualmente la Dinamo 
și a perechii de fundași Gall- 
Antal (Sport Club).

• Singura echipă din Divi
zia A, fără patinoar artificial, 
Tîrnava din Odorhei, a constituit 
o plăcută surpriză a începutului 
de sezon ocupînd primul loc 
între echipele eșalonului secund 
în „Cupa României" !

Rubrică realizată de : 
Romeo VILARA

Călin ANTONESCU

toriei. calea Victoriei, 
lefoanelor — sosirea.

Și de această dată 
români sint deciși să 
toria în întrecerea cu 
din Bulgaria, Grecia 
via. Echipa poștașilor 
fi formată din " " 
rin Perșinaru, 
Pastrama și Valeriu Mitrea.

concurenții 
obțină vic- 
coîegii lor 

și I ugosla- 
. . români

C-tin Staicu, ] 
Gh. Jugănaru,

i va
Ma- 
lon

★
or-

SI M BATA
BASCHET : Teren Voința, ora 15.45' 

Automatica — P.T.T. (m. B); teren 
Fioreasca, de la ora 16: Arhitectura
- Medicina (f. B), Universitatea — 
Arhitectura (m. B), Mine — Energie
- A.S.A. (m. B); teren Progresul, ora 
15,45: Progresul — Universitatea (f. 
3); teren UREMOAS, era 15.45; 
UREMOAS - Voința (m. B).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, ora 
13: Dinamo — F.C. Galati (tineret- 
speranțe); ora 15: Dinamo — F.C. 
Galați (Divizia A); terenul Loromet, 
ora 15: Tehncmetal — Automatica 
(Divizia C).

JUDO : Sala Fioreasca, de la ora 
17: întîlnirea internaționala dintre 
selecționatele de juniori ale orașelor 
București și Piaga.

HOCHEI : Patinoarul „23 August*, 
ora 16: Dinamo — S.C. Miercurea 
Ciuc ; oro 18: Steaua — Dunârea, 
locuri în cadrul grupei A a cam
pionatului divizionar.

POPICE : Arena Laromet, de to 
ora 16; Laromet București — Frigul 
București, partidă in cadrai comata- 
■latului feminin, Divizie A: arena
Giulețti, de la ora 16: Rapid Bucu
rești — Rafinăria Teleajen Ploiești - 
meci din campionatul masculin. Di
vizia A (joacă primele trei perechi).

RUGBY : Terenul Gkilețtl, ora ÎS: 
’tapid București — Grhrlta Roșie, par
tidă în cadrul „Cupei F.R.R.*.

TIR : Poligonul Tunari, da la oro 
3 : finala campionatului republican 
4e talere' al «înâtorilor (sheet și 
trap).

DUMINICA
BASCHET : Sola Constructorul, do 

te ere 9.15: I.E.F.S. — Voiaja Bucu
rești (f. A). Constructorul — InsL Pe
dagogic 1». A); Mia GMești, oro 

{9,15: Rapid - Universitatea ClupNo- 
aoca.

FOTBAL : Stadionul Steaua (Ghen 
cea), ora 9: Steaua — Chimia Rm. 
Vilcea (tineret-speranțe), ora 11 : 
Steaua — Chimia Rm. Vîfcea (Divi
zia A); stadionul Progresul, ora Î1 
Progresul — Oltul Sf. Gheorghe (Di
vizia B); stadionul Ciulești, ora 11 : 
Rapid — Dinamo Slatina (Divizia B) ; 
terenul — -
Triumf i 
nica, 
Tarom ( 
ora 11: 
(Divizia C); 
ora 11: .
(Divizia C) î terenul Sirena, 
Sirena “a.

HANDBAL : Terenul Dinamo, ora 
11,15: Dinamo Buc. — Independența 
Sibiu (m. A), ora 15.30: Steaua — 
H.C. Minaur E. Mare (m. A); tere
nul Constructorul, ora 11.30: Univer
sitatea Buc. — Constructorul Timișoara 
(f. A); terenul Progresul, ora 10: 
Progresul Buc. — Universitatea lași 
(F. A); terenul GiuJești, ora 13: Ra
pid — Mureșul Tg. Mureș (f. A).

HOCHEI : Patinoarul 
ora 16: Steaua — Dunârea; 
18: Dinamo — S.C. Miercurea 
— jocuri in cadrul grupei A a 
pionatului divizionar.

POPtCE : Arena Laromet, de 
ora 8 : Loromet București — Flecara 
Cîmpina; arena Ciulești, de la oro 
8: Rapid București — Rafinăria Te- 
leojen Ploiești (ultimei© trei schim
buri) — meciuri in campionatul mas
culin. Divizia A.

RUGBY : Terenul Vulcan, ora 10: 
Vulcan — Dinamc: terenul Gloria, 
oro IO: Gloria — Steaua, meciuri in 
cadrul „Cupei F.R.R."; teren Olim
pie, oro 9: Constructorul — Electro- 
putere Craiova (Div. B).

HR s. Poligonul Tunari, de ta ora •: 
Rnala complonotufgf republican de 
Intere al sfnetorUar (skeet ,1. trap).

T.M.B., 
(Divizia 
ora 11: 
(Divizia 
: I.O.R.

ora 11: T.M.B. — 
C); terenul Electro» 
Electronica — Șoimii 
C); terenul - - - 
— Voința

F.R.B., 
Slooozia 

terenul Electromagnetica, 
Unirea Tricolor — Laromet 

ora 11: 
Olimpia Giurgiu (Divizia

,23 August”,
ora

Ciuc
cam*

la

PROPRIU

I in careul A.S.A.-ei, intr-o intilnire

I
Școala sportivă Viitorul a 

ganizat un concurs atletic . dotat 
cu „Cupa Congresului al XI-lea“ 
la care au luat parte peste 250 
de atleți și atlete din Capitală. 
Trofeul a revenit organizatorilor 
cu 320 p. Pe locurile următoare 
ale clasamentului general : S.S.A. 
313 p., Șc. 190 111 d., C.S.S. 53 p. 
etc. Cu acest prilej, Gh. Uceanu 
(Viitorul) a stabilit un nou record 
de juniori I și II în proba de , 
3 km marș eu timpul de 12:48,6 
(v. r. 12:57,2). I

I
I
I
I
I

După rezultatele slabe din campionatele de talere

Se impune o intensificare 
a muncii de selecție și pregătire
Ultimele 

(seniori) ai 
an au fost 
săptămînii 
disputarea i 
sate din 
(trap) — 
numai le ....... _____
vidual nici unul dintre cei 12 con- 
curenți n-a îndeplinit baremul 
fixat de forul de specialitate 
(185 t). De altfel. în general, re
zultatele au fost foarte slabe. 
Cele mai bune cifre 
de 
și 
t. 
Și.

titluri de campioni 
tării la tir în acest 
decernate 
trecute, 

probelor de 
turn (skeet) 
aici titlul s-a 
echipe întrucît la indi-

la sfirșitul 
odată cu 
talere lan-
Si șanț 

acordat

fost foarte 
înregistrate 

cîștigători (Iurcenco la skeet 
Panduru la trap). 187 t și 184 
i-ar fi situat pe locurile 51—53 
respectiv 15—18 la campiona

tele europene din iunie și pozi
țiile de la 40 în jos (skeet) si 
46—48 (trap) la C.M. (septembrie), 
sau 27—33 si 28—29 la J.O. ’72. 
Este vorba așadar de contra-per- 
formanțe și nicidecum de rezul
tate competitive pe plan inter
national.

De unde cu ani în urmă Ion 
Dumitrescu se încununa cu me
dalia de aur la J.O. ’60. iar alți 
coechipieri din aceeași generație 
sau mai tineri se aflau pe podiu
mul premiantilor campionatelor 
mondiale și europene, asistăm a- 
cum la această involuție. Vidul 
creat își are fără îndoială o serie 
de explicații.

Este adevărat, tragerea la discu
rile de lut este un sport costisi
tor. Tocmai de aceea, politica pe 
care trebuie să o ducă federația 
noastră ca și cele siteva secții 
existente se cuvine a fi extrem 
de bine cumpănită pentru ca 
mijloacele materiale și eforturile 
depuse să nu fie irosite in van. 
Ne gindim în primul rind Ia eele 
două direcții principale ale acti
vității : munca de selecție si 
instruire.

Cu vreo sase luni mai înainte 
se conta pe un lot de tineri tră
gători de perspectivă, apti să a- 
tingă • valoare comparabilă — 
cu trecerea timpului — la cerin
țele competițiilor internaționale. 
Erau vizați atunci Em. Panduru. 
Tr. Zaharescu. M. Ispasiu. V. 
Petrovan. Cr. Loghiade ftran). 
Cr. Piptilie. V. Erdos si mai de

curînd. I. Ionică (sk.tet) Dar aș
teptările nu se confirmă încă și 
nici speranțe de împlinire în 
viitor nu se întrevăd cu multi 
dintre cei amintit!. Astfel că in 
ora actuală sportul cu arma de 
vînătoare de la noi nu contează 
decit pe un singur țintas capabil 
să concureze la nivelul marilor 
competiții. L-am numit pe 
Gheorghe Scncovici. Recuperarea 
lui deplină nu este insă deloc 
ușoară după o inactivitate de 
atîtea luni (a suferit de hepati
tă) și doar cu 3—4 concursuri in 
palmaresul acestui an. Evoluțiile 
următoare vor aduce si edifică
rile necesare.

Sigur, intr-un asemenea con
text. este necesar ca întreaga 
muncă pentru ridicarea unei noi 
promoții de taleriști de valoare 
să fie restructurată astfel ca e- 
ficiența ei să fie maximă. Mai 
întîi. se impune o primenire în 
cadrul secțiilor (mai sles la 
Steaua, Olimpia și C.S. Baia Mare), 
în sensul ca antrenorii să se bizuie 
numai pe acele elemente dotate, 
renunțînd la trăgătorii plafonați. 
Concomitent, ponderea activității 
antrenorilor si a factorilor răspun
zători din federație să cadă, cu 
precădere în perioadele care ur
mează. asupra selecției. Momen
tul este propice. Secretarul ge
neral adjunct al F.R. Tir. Geor
ge Florescu, ne spunea că în 
săptămînile viitoare va fi de
clanșată o masivă operație de 
selecționare care va cuprinde o 
primă 
supuși 
crările 
vor fi 
metodică, 
cu pas pentru 
să dispună cît 
bil de reprezentant!
și la aceste două importante pro
be olimpice.

Indiscutabil, pentrj atingerea 
scopului propus vor fi necesare 
eforturi deosebite din partea spor
tivilor si antrenorilor, multă dă
ruire. Perseverenta ne acest drum 
este insă singura soluție pentru 
a culege road»'-
^.. C. COMARNiSCHl

tranșă de 2000 de tineri, 
la teste multiple. Si lu- 
vor continua. Cei ..reușiți" 
chemați

vor
apoi ia o instruire 
fi îndrumați pas 
ca tirul românesc 
mal curir.d posi- 

de valoare

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

O fază dîrză
„Poli“ Timișoara și formația mureșeană. Miinel 
aceste echipe se vor întîlni iar, de pe poziții ol 
ment, care le obligă să-și transforme confruntarea 

tabil derby al etapei
DINAMO (1) — F. C. GALAȚI 

(18). în cursul acestei săptămîni, 
formația bucureșteană a făcut 
antrenamente obișnuite, în cadrul 
cărora a susținut și un joc-școa’ă 
in compania echipei proprii de 
tineret-speranțe. întreg lotul de 
jucători este apt pentru întîlnirea 
de azi, mai puțin Custov, care a 
devenit indisponibil, în urma u- 
nei întinderi. Antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor se va afla la 
Koln, spre a urmări pe viitorii 
adversari din Cupa U.E.F.A. F.C. 
Galați a jucat miercuri la Călă
rași, unde a pierdut cu scorul 
de 1—2. Antrenorii echipei întîm- 
pină dificultăți în ce privește 
formația ce urmează a fi aliniată 
în fața liderului, întrucît patru 
jucători (I. Nicu, Burtea, Ncdelcu 
și Lupulescu) sint accidentali, in- 

. ........  acestora adăugîn- 
a lui

fi aliniată form] 
poiată marți iJ 
turneul din R. 
limpia Satu Ml 
diat la Brașov! 
nuat pregătirile! 
Staicu nu poatJ 
rea de dupâ-aq 
tre piesele de I 
sancționat pentj 
nare, Both și 1 
dentați. Așa 
stabili în acea]

ARBITRUL
Munich (Bucuri

A. S. A. TG 
„poli" tim|m 
trenamente ohil 
pentru mențină 
zice, alternate I 
rificare. Ultimul 
s-a desfășurat I 
mină in urmă iJ 
de A.S.A. a fosi 
din localitate, cl 
cu pondere înd 
tatea A.S.A.-ei :| 
vreme îndelun 
și-au reluat .ani 
contează pe foii 
linia de mijloc,! 
miine. „Poli", r| 
a Cupei „Ioachii 
cat ieri după-arl 
spre Tg. Mure] 
juca fiind-saccl 
asemenea, acuz]

ARBITRUL H 
culescu (Bucuri

STEAUA (11) 
VÎUCEA (17). d 
cătorilor de lai 
de seniori și t| 
reunit lotul,' ca 
in fiecare zi. I 
Teașcă și-a vl 
într-un meci-l 
întilnit, cite o I 
TAROM și Prd 
lot nu sînt ina 
mia a susținuți 
Tîrgoviște in d 
pe toți jucători 
șî P. GheorghJ 
două goluri. I 
la Tîrgoviște îa 
din Rm.. Vilcea 
zători în forțell 
privința eficacil

ARBITRUL I 
peanu (Cluj-Nal

F.C. ARGEȘ I 
STUDENȚESC I 
echipe au sus

disponibilității 
du-se, probabil, șj aceea 
C. Dan.

ARBITRUL PARTIDEI ;
Rus (Tg. Mureș).

U.T.A. (9—10) — UNIV.
IOVA (8). Deși n-au prea avut 
timp prielnic (a plouat patru zile 
In șir), textiliștii s-au pregătit 
cu conștiinciozitate, la toți facto
rii jocului. Miercuri, ei au sus
ținut un meci-școală în compania 
formației de tineret-speranțe. Un 
singur indisponibil 
lari : Trandafilon, 
amigdale. Echipa craioveană s-a 
antrenat zilnic. Miercuri, elevii 
lui Constantin Cernăianu au sus
ținut un joc de verificare cu di
vizionara C, C.F.R. Craiova, pe 
care au întrecut-o cu 7—0. Nu
vor juca, la Arad, Strîmbcanu, 
care se resimte în urma unui 
accident mai vechi, șl Deselnicu, 
care mai are de efectuat o etapă 
suspendare. Vor fi, insă, prezenți, 
Boc, Oblemenco, Marcu, «■’-s— 
etc.

ARBITRUL PARTIDEI : 
trea (București).

STEAGUL ROȘU (14) — 
PIA SATU MARE (4—5). 
antrenorului Proca (care 
afla astăzi la Hamburg, 
vedea la lucru echipa locală), au 
participat, în această săptămînă, 
• __ '-------------------------- 1 au
susținut un joc amical în compa
nia Tractorului Brașov. Scor : . 
2—2 (2—0); pentru „stegari" au 
marcat Ghergheli și Șerbănoiu. 
După cum ne-a comunicat pre
ședintele clubului, I. Indrei, toți 
jucătorii sînt sănătoși și astăzi va

Ion

CRA

dintre titu- 
operat de

Crișan

C. Pe

OLIM-
Elevii 
se va 

spre a

I
 participat, m aceasta șapiam 

la ședințe zilnice, iar miercuri 
susținut un ioc amical în com

I

I
I
i
i
I
I
I
I

MECIURILE REPREZI

în cadrul ședinței de aseară c Biroului F.R-F. 
a fost stabilit programul de meciuri oficiale și 
amicale al reprezentativei A pe anul 1975 : 19 
martie, TURCIA—ROMANIA; 31 martie, CEHQ^ 
SLOVACIA—ROMANIA ; 17 aprilie, SPANIA — 
ROMANIA (C.E.); 11 moi, ROMÂNIA—DANE
MARCA (C.E.); 1 iunie. ROMÂNIA—SCOȚIA 
(C E.) : 16 noiembrie. ROMANIA—SPANIA (C.E.) :



ELE SE DEPLASEAZĂ
de 6—1

antrenorii Hașoti Și

Gh.

România

PELE •••//

Un

in
solemnitate.Nu o 

nici un 
publicul 
creț și

După meciul de juniori Ungaria

și tactic. Joi, echipa 
pentru meciul cu „U” :

TOT RATĂRILE!

ETAPA A 9-a

s

. Nî-

Cim-

TE EVOLUEAZĂ PE TEREN

joc in familie. In privința forma
țiilor există probleme în amândouă 
tabere. La piteșteni primul indis
ponibil a fost... antrenorul Florin 
Ilalagian (criza renală), dar el a 
condus pînă la urmă pregăti
rile echipei sale. In poarta lui 
F.C. Argeș va apăra Ariciu, Stan 
avind piciorul in ghips. în ta
băra studenților s-au luat unele 
măsuri educative, L_ Constantin și 
lorga fiind scoși două etape din 
lotul primei echipe, pentru abateri 
în procesul de pregătire. In pri
vința „ll"-lui care va fi aliniat 
la Pitești există încă dubii asu- 

(ușor. accidentat), 
dintre titulari se 
Marica și Rădu- 
fiind Chihaia și 
iar pe extrema

pra lui Suciu 
La mijloc, unul 
va alege intre 
lescu — ceilalți 
O. Ionescu — 
stingă intre Țoiea si Pelreanu.

ARBITRUL PARTIDEI : V. To- 
pan (Cluj-Napoca).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA (12) —
JIUL PETROȘANI (6). „în perioa
da de întrerupere a campionatu
lui — _ afirma ieri antrenorul 
Săbăslău —- am lucrat tare, 
tru umplerea din nou a 
latoarelor". De trei ori 
tămînă am efectuat cite 
trenamente zilnice. Am 
meci cu A.S.A. (1—0) șj

Din nou in dezbatere; selecția.

instruirea și promovarea

juniorilor (IV)

dintre 
Mureș, 
clasa- 

i veri-

d. Ina- 
după 

nâ, O- 
t ime- 
conti-

1 Gh. 
întîlni- 
ei din- 
ivei — 
iscipli- 

acci-

<An- 
găzde, 
ii fi- 
e ve-
cestea 
săptă- 
a, un- 
C.F.R. 
utate, 
ctivi-

islaru, 
nibiii, 
și se 

>r, în 
ul de
ătoare 
a ple- 
ocarul

a ju- 
ionale 

și-a 
apoi, 

ul C. 
ătorii 
re a 
oimii

proa- 
olosit 
nscris 
e de
âtorii 
ne te
es în

TUL 
bele 

e un

N. 
pen- 

„acumu- 
pe șăp- 

două an- 
jueat un 

, T, unul cu 
echipa de tineret-speranțe (joi). 
Continuă să fie indisponibili Lu- 
PJi — va fi operat de menise săp
tămâna viitoare — și Mihai, care 
va peca la Băile Felix pentru 
tratament. în partida cu Jiul vom 
utiliza formația victorioasă din 
meciul cu Sportul studențesc, de 
la București". Probleme de lot, 
deci și de formație, și pentru an
trenorul Titus Ozon, care are la 
dispoziție doar... 13 jucători. Doi 
dintre titulari nu vor juca : Nițu 
— accidentat, și Stoichîță — ple
cat să-și satisfacă stagiul militar.

ARBITRUL PARTIDEI; M. lîu- 
zea (București).

F.C.M. REȘIȚA (2) — POLI
TEHNICA IAȘI (15). Miercuri, 
F.C.M. a susținut un meci ami
cal cu Minerul Oravița, pe care a 
întrecut-o cu scorul ‘ 2
(3—0). In rest, echipa din Re
șița a efectuat antrenamente, în
deosebi tactice. Lotul este aproa^ 
pe complet. Doar Neslorovici 
acuză, încă, dureri, după un trau
matism mai vechi, iar Ilieș este 
incă nerefăcut după accidentul 
de la Timișoara. In ceea ce pri
vește pe Politehnica, după par
tidele disputate la București, fot
baliștii ieșeni și-au continuat an
trenamentele, 
spre Reșița, 
Iulia, cu 
minat la 
Ciocârlan 
Simionaș 
probabil,

ARBITRUL
Pirvu (București).

F.C. CONSTANTA (16) — „U“
CLUJ-NAPOCA (13). Reprezen
tanții litoralului s-au pregătit cu 
asiduitate, "
Comăniță vizînd îmbunătățiri pe 
plan fizic 
probabilă 
Popa — Mussafa, Antonescu, Bă- 
losu, Nistor — Iovănescu, Con- 
stantinescu — Tănase, Caraman, 
Mărculescu, Lică (Turcu), a sus
ținut un amical cu Portul, de 
care a dispus cu scorul de 6—0. 
Clujenii sosesc la Constanța in 
după-amiaza acestei zile. La obiș
nuitul program dc pregătire al 
săptăminii s-a adăugat și meciul 
disputat Ia Turda cu Arieșul, 
cîștigat cu scorul de 3—1. An
trenorul Băluțiu intenționează să 
trimită în teren formația : Lâză- 
reanu — Porațchi, Pexa, Vasilin, 
Mierluț — Anca, Hurloi — Mu- 
reșan, Uifălcanu, Coca, Batacliu. 
Barbu este accidenta*.

ARBITRUL PARTIDEI ; 
Limona (București).

iar joi, în drum 
au jucat la Alba 

Unirea, cu care au ter- 
egalitate : 1—1 (0—1).
rămîne indisponibil dar 
este refăcut și va juca, 
la Reșița.

PARTIDEI : A.

CONDIȚIILE ESENȚIALE ALE FORMĂRII
UNOR JUCĂTORI DE

-a spus, și pe buni dreptate, 
că duminica trecută. la 
Copenhaga, a jucat aproaDe 
aceeași echipă d? la Lau

sanne și Cardiff. Wembley și 
Guadalajara. Si a jucat aproape 
aceeași deoarece, cu toate încer
cările făcute în ultimii doi ani.

■ * - NU
MAI

s-a ajuns la concluzia că 
EXTSTA ALTI JUCĂTORI 
BUNI. DE VALOARE, capabili să 
abordeze dificilul examen al 
Campionatului Europei, 
măsură afirmația este 
suita noastră de articole privind 
activitatea in rândurile 
și juniorilor pornind tocmai de 
la aceste tare ale fotbalului ro
mânesc.

Lipsesc jucătorii-valori, in care 
sâ fie investite mari speranțe, 
pentru că. așa cum am arătat șl 
in celelalte trei anaiize prece
dente. selecția efectuată nu are 
un caracter științific, pentru că 
instruirea nu se face conform ce
rințelor actuale, pentru că pro
movarea poartă incă pecetea 
întâmplării, pentru că. in sfirșit. 
CADRUL ORGANIZATORIC in 
care-și desfășoară activitatea co- 

este. 
DE

examen _ 
în mare 

justă.

copiilor

piii și juniorii fotbalului, 
indiscutabil. SUSCEPTIBIL 
PERFECTION ARE.

stfel. s-a considerat că 
47 de centre și 49 de 
ții din școli constituie 
formă 

a fondului 
eșaloanele 

Divizia A.

VALOARE 1

dat rezultatele așteptate în_ alte 
cazuri, destul de
Constanta. F.C'. 
Giurgiu, Chimia 1 
meniul Birlad, 
gir, Nitramonia 
oarece au lipsit 
mai dezideratele 
merate. Mai mult, 
regrinările unei 
antrenori prin

multe (F. C. 
Galați. Dunărea 

Rm. Vilcea. Rul- 
Metalurgistul Cu- 
Făgăraș etc.) de- 
de ia..

mai 
pe 

mare 
aceste

Miercuri după-amiază pe stadio
nul din Gyula, una din frumoa
sele stațiuni balneo-climatericc ale 
R. P. Ungare, s-a disputat partida 
amicală dintre selecționatele de ju
niori ale Ungariei și României, în
cheiată cu scorul de 1—0 în favoa
rea gazdelor. Iată citeva amănun
te asupra acestui meci :

„în prima repriză — afirmă 
antrenorul Constantin Ardeleana — 
echipa noastră a evoluat destul de 
bine, reușind să joace cursiv, să 
inițieze numeroase acțiuni ofensive 
închegate, atacanții ajungînd de 
mai multe ori in fața buturilor ad
verse. Acolo, insă, ca și in alte 
meciuri, s-au ratat incredibil oca
zii dintre cele mai clare. Cimpea- 
nu, de două ori, Chitaru, A. Ene 
și Bisoc au fost la un pas de a 
marca, dar nu s-au concentrat su
ficient tocmai atunci cind trebuia r 
în momentul șutului. în partea a 
doua a meciului potențialul fizic 
al majorității jucătorilor s-a dimi
nuat treptat. Au survenit apoi ac
cidentarea lui Ștefan Vasile și go
lul primit cu mare ușurință, din- 
tr-o lovitură liberă de la 18 m : 
Becsei a șutat slab, mingea intrind 
în poartă pe sub Lung, care a plon
jat cu întirziere..."

Cei mai buni jucători ai echipei 
noastre în meciul de la Gyula au 
fost I. Ene, Bisoc, Cimpeanu, 
Leac, Telespan și Chitaru, ultimii 
trei în prima repriză. La Gyula, 
11-le juniorilor „tricolori'1 a avut 
următoarea alcătuire : Lung — Va
sile (min. 60 Bălan), Zahiu, Poto
pea (min. 41 Popa), I. Ene — Leac, 
Bisoc, Cimpeanu (min. 60 Nica).— 
Telespan, A. Ene (min. 41 Nem- 
țeanu), Chitaru. Deși învinsă, e- 
chipa s-a comportat mult mai bine, 
mai aproape de pretențiile antreno
rilor C. Ardeleanu și V. Zavoda, 
decît în turneul din Cuba. Ata
cul rămîne însă, în continuare, de
ficitar. lipsindu-i un vîrf percu-

tant, care să-și asume responsabi
litatea șutului la poartă din orice 
poziție. Trialul programat la Sna- 
gov in zilele de 21, 22 și 23 oc
tombrie vizează, printre altele, și 
căutarea unui astfel de atacant.

cele 
sec- 

școli constituie o 
adecvată de realizare 
de jucători pentru 

superioare. îndeosebi 
într-unul din nume

rele precedente ale ziarului am 
arătat citi jucători au dat aces
te centre primului nostru eșalon. 
Formula-centru s-a dovedit via
bilă acolo unde au existat : 1.
PREOCUPĂRI DIN PARTE.Ă 
CLUBURILOR SAU ASOCIAȚII
LOR PE LINGĂ CARE FUNC
ȚIONEAZĂ 2. PASIUNE PEN
TRU DEPISTAREA SI CREȘTE
REA UNOR JUCĂTORI BINE 
PREGĂTIȚI 3. STABILITATEA 
ANTRENORILOR LA UNITATEA 
RESPECTIVĂ. Exemplele se cu
nosc foarte bine : Progresul Bucu
rești, „U" Cluj-Napoca, Rapid, II- 
niversitatea Craiova, Steaua „23 
August". F.C. Argeș etc. în același 
timp, insă formula-centru

. apel toc- 
sus 
lingă 
număr de 
centre (21 

au plecat în 1973 și cam tot atî- 
tia in 11*74: din totalnl de 99 !?), 
unele asociații s-au „străduit * 
ca pină și fondurile alorate de 
F.R.F. centrelor respective să 
capete cu total alte destinații !

Astfel prezentindu-se lucrurile, 
apare ca Crească întrebarea: ce-i 
de făcut cu aceste centre ? Tre
buie desființate? Ar fi. credem, o 
mare greșeală. Considerăm câ. dim
potrivă ele TREBUIE DEZVOL
TATE. ÎNTĂRITE. INCA E)RATE 
CU TEHNICIENI PRICEAU TI SI 
INTERESAȚI SA MUNCEASCĂ 
DIN RĂSPUTERI PENTRU FOR
MAREA ACELOR JUCĂTORI DE 
CARE ARE NEVOIE FOTBALUL 
NOSTRU. Și să fie in permanen
ță controlate pentru a se cu
noaște cum și cit lucrează fie
care. A doua formulă avansată 
și aplicată în rractică in ultimii 
ani este clasa de fotbal. Pătrun
derea organizată a celui mai iu
bit sport în școală a fost și ră-

— o necesitate.mine

enit- 
pe-

I
n sfirșit. cind dezbatem 
cadrul în care-și desfășoară 
activitatea cei peste 40 00<) 
de copii și juniori ai soc- 
cerului nostru, 

analize atente
trebuie supus 

Si SISTEMUL 
al 

foarte

unei 
COMPETITION AL 
mare eșalon. Sint 
de spus la acest capitol, 
multe competiții organizate 
velul copiilor si piticilor, 
o Cupă a speranțelor (minifotbal) 
extrem de îndrăgită, cu zeci de 
mii de participanți anual. Există 
în toate orașele, municipiile și 
județele, campionate rezervate 
celor mai mici jucători si juniori
lor Există multe întreceri orga
nizate in scoli. Există, există... 
Dar CUM, ÎN CE CONDIȚII SE 
DESFĂȘOARĂ, asta e eu totul

acestui 
multe 
Există 
la ni- 
Există

altceva, e o problemă. Pentru că 
la acest nivel IMPROVIZAȚIA 
continuă să fie stăpînâ pe situa
ție. Și mai există campionatul re
publican de juniori, socotit virful 
piramidei. Cu aproape un an în 
urmă, antrenori ea I. Costea, Era. 
Gherghef, Alex. Dan, M. Bîrzan, 
L. lanovschi și încă mulți alții, 
se pronunțau. în cadrul unui 
sondaj, pentru un campionat de 
juniori puternic, echilibrat. sti- 
mulntoriu. un adevărat MIJLOC 
DE CALIRE IN FOCUL DISPUTE
LOR a jucătorilor. Din păcate, 
campionatul a rămas același, eu 
112 echipe — dintre care numai 
un sfert emit pretenții — cu în
tregul lui cortegiu de lipsuri : V 
multe meciuri de slab nivel teh
nic • disproporții mari între echi
pe © jocuri desfășurate pe tere
nuri improprii © abateri nume
roase de la disciplină • contes
tații si substituiri de jucători ete„ 
etc. Indiscutabil, orieît s-ar în
cerca, actuala formulă de între
cere NU POATE CONTRIBUI LA 
DESAVÎRȘIREA PREGĂTIRII 
VIITORILOR JUCĂTORI SE
NIORI. I 
F.R.F. ( 
în această privință. ___ _
r?3' *nțj*’ echipele divizionare B 
și C să joace cu un junior in 
formație și, ineepind din toamna 
acestui an, a transformat cam
pionatul de tineret-rezerve intr-o 
adevărată întrecere a speranțelor. 
Meciurile din deschiderea parti
delor de Divizia A au devenit 
mai atractive. Dintr-o dată, peste 
IPO de juniori au făcut saltul de 
la meciurile disputate pe zgură 
la cele programate pe cele mai 
bune terenuri gazonate. Și în fa
ta unui mare număr de specta
tori. " ' "
țe.
Fără îndoială.
Celelalte competiții 
lor și copiilor rămîn însă, pe mai 
departe, 
primant pentru dispariția 
factorii 
făcut pînă acum extrem de 

anonimatul n-a format 
forma niciodată jucători !

în ultimii doi ani însă, 
a făcut două lucruri bune 

„ 2.—□. A obligat,3

unui __ _  _____
Peste 100 la tineret-speran- 

aproape 390 în ..B“ și ,.C"! 
este foarte bine, 

ale juniori-

Or.
va

în acel anonimat de- 
căruia 

au 
puțin, 
si nu

direei răspunzători

Cine iubește fotbalul
nu se desparte definitiv de el

interviu al celebrului ex-intemațional brazii an

fost realizata nici o 
discurs. Pele s-a despărțit de 
sau, așa cum a apărut : d»$- 
modest, Pe teren, colegii săi 

luptau din răsputeri ca sâ tempereze 
elanul jucătorilor clubului Corintians 
(care, de altfel, au învins în reprizo 
a doua cu 1—0, gol marcat de Rivelino). 
Dar foimosul „nr. 10" era in cabine 
întins pe un fotoliu. Gosindu-I acolo, am 
profitat de ocozie pentru a lega cu ei 
un dialog,

— Cum va fi Santos, fără Pele î

— Cred câ va continua cu aceeași 
glorie, căci posedă mulți jucători mari, 
lată de pildă, pe acest Claudio Adam 
(n.n. jucător nou 20 oni, provenit di.n 
rîndurtle echipei de tineret, omul care 
va purta tricoul nr. 10) este © adevărata 
valoare. Un jucător înseamnă o epocă. 
Nimeni nu este etern. Mai greu ii va fi 
iui Pele fără Sanios. Se pot uita atîtea 
lupte, atîtea satisfacții, o viață dedicată 
sportului ? Banii, gloria sînt nimic față 
de emoția jocului, față de bucuria unui 
gol marcat. Am avut această bucutie de 
mai bine de o mie de ori. Regret că 
n-om ajuns sâ marchez 3 000 de goluri.

*• Ce legături vei avea in viitor cu 
fotbalul ?

-• Cine iubește fotbalul, nu se des
parte de el. Absorbit de viața socială, 
de familie, voi avea timp și pentru „mia
lele" pe plajă, pentru problemele Iu» 
Santos. Dar nu cred câ voi fi antrenor 
și nici profesorul vreunei școli de copii, 
așa cum s-a scris. Prin urmare, relația 
mea cu fotbalul va continua dar în alt 
chip, fără cantonamente, fără voiaj*, 
fără obligațiile caie m-au legat vreme de 
18 oni.

— Rămîne o nedumerire : oi obandonai 
selecționata dor ai acceptat so conti
nui pină acum eu F.C. Santos. Cum se 
împacă aceste două poziții î

— De selecționata m-am despărțit în 
1971. Definitiv și irevocabil. Mi sau 
făcut oferte avantajoase ca să continui. 
Nu era ie mijloc o problemă materială. 
Era o chestiune strict personală, aceea 
de o mu despărți de lotul pentru care 
am luptat încă din 1958. Cu Santos om 
avut un contract scris, semnat înainte de 
o Itrt» hotărî rea de o mă despărți 
de lutul naționel. L-o» respectat. Atrt. 
De olt contract nu moi poate fi vorba. 
P/feî urmere, mi este nici e Inconșecvenfă,

rie, SCOTIA—ROMANIA C.E.). în se- 
toamnă vor moi avea loc, la Bucu
ri amicale cu reprezentativele Turciei 

ale căror date vor fi fixate ulterior.
ea, se duc tratative pentru un meci 

ntativa R. D- Germane, la București, 
ul de toamnă.

Laurențiu DUMITRESCU >

o?'tect
1
nimeni.

exclusivitate pentru ziarul „SPORTUL**
— Crezi că ai fost u.n jucător 

așa cum afirma mulți specialiști
— Nu vreau să decepționez pe

N-am fost un jucător perfect. Faze con
siderate geniale, le-am realizat în cir
cumstanțele jocului. Așa a fost golul nr. 
1000, cind Lom avut pe portarul Andrade 
în fața mea (n.n. meciul cu Vasce). 
sau acel gol din meciul cu Țara Galilor 
din 1958, cind om primit balonul de ia 
Did». Am trecut balonul peste capul unui 
fundaș, am repetat figura contra altui 
apărător și am șutat, privind polarul, 
ev ițind sâ fiu ,, cotonogit" de un al trei
lea care venea spre mine. Ceea ce am 
Invătat de la tatăl mea, de la antre
norul Valdemar de Brito, a fost nu nu
mai modul cum se oprește un balon pe 
piept sau pe virful piciorului : a n în
vățat să rezolv situațiile dificile. Ceea 
ee ziariștii ou numit „arta lui Pele" nu 
e altceva decît muncă în pregătire, teh
nică și tactică.

Discuția ar fî continuat, dar a venit 
pauza. Plini de .afecțiune jucâtcrii ou 
invadat cabina, oeapctrărâ foști coechi
pieri și foști odverson. Cineva, aiâturi 
a observat, pe bună dreptate :»*Așu e 
fotbalul, leagă oamenii intre ei, intr-o 
familie imensa, bună și Fnelenoctâ"

PEDRO ViLLA

SAO PAULO, octombrie

Primul mare succes din recent 
încheiata carieră a Ini Peld : „Cupa 
Jules Rimet” la ediția 1958 a cam
pionatului lumii.

DE PRETUTINDENI
D. Ger- 

conducă F. C. 
puncte din 8 
F. C. Cari 
puncte — și

Riessa — 10 puncte. Re- 
înregistrate în meciurile

e în campionatul R, 
mane continuă 
Magdeburg, cu 
jocuri, urmată 
Zeiss Jena — 
Stahl 
zultate 
restanță : Chemie Halle — F. C. 
Kari Marx Stadt 3—1 ; Rot
Weiss Erfurt-Dynamo Berlin 2—0; 
Dynamo Dresda-Hansa Rostock 
1—0: Lokomotiv Leipzig-Sachse- 
ring-Zwickau 1—0.

• Selecționata Canadei, care 
întreprinde un turneu in Europa, 
a intilnit la Wiesbaden echipa de 

a R.F. Germania. Gaz- 
obtinut victoria cu sco-

să
15 
de
15

amatori 
dele au 
rul de 1—0 (0—0). prin punctul 
marcat. în min. 67, de Krase.

• Cunoscutul fost international 
Di Stefano a părăsit, după nu
mai 4o de zile, conducerea teh
nică a clubului Sporting Lisabona, 
în urma slabelor rezultate obți
nute de echipă. Reîntors la Ma
drid. Di Stefano a declarat că va 
ocupa în curînd direcția tehnică 
a unei importante formații. Se 
crede că Di Stefano va deveni 
unul dintre conducătorii 
ai echipei Argentinei în 
rea C.M. 1978.

• în finala marii competiții a 
reprezentativelor țărilor arabe, 
organizată la Damasc, echipa Ma
rocului a învins după execu
tarea 
(dună 
egal. 
5—4.

a 
loviturilor 
90 de

1—1) pe

tehnici 
vede-

după 
da la 11 m.

minute scorul era 
cea a Siriei cu

Corespondență din Bologna: CALVARUL LUI ASCOLI
Celebrul computer care alcătuiește calendarul 

pionatului italian nu s-a arătat deloc generos cu 
promovată, Ascoii, o echipă care se află pentru 
oară in existența ei in prima divizie. Ne explicăm 
imediat. De regulă, conform unei tradiții a campio
natelor, promovatele joacă prima intilnire din noul 
campionat pe terenul lor. Ascoii a evoluat insă, știți 
unde ? La Napoli. Următorul joc i-a adus pe terenul 
său altă formație de prima valoare. Torino. Dar nu e 
numai atît. Invitatul de miine se numește... Interna
tionale iar săptămina viitoare mica formație ss va de
plasa la Torino pentru întâlnirea cu faimoasa Juven
tus ! Sint destule motive pentru antrenorul și jucă
torii formației de a trece prin mari emoții... în afara 
acestei severități față de Ascaii, computerul a ținut 
neapărat să programeze din start citeva dintre tradi
ționalele derby uri ale campionatului. S-a jucat Bo
logna — Juventus. în prima etapă, iar cea de dumi
nica trecută a avut alte două „capete de afiș”; Juveu-

câm- 
noua 
intiia

tus — Milan și Roma — Napoli. Iar miine vom vedea 
Milan — Fiorentina. Partida aceasta e legată de ci
teva evenimente deosebite : primul, reapariția pe San 
Slro, a antrenorului Nereo Rocco, dar pe banca Flo
rentinei, contra echipei pe care a condus-o atâția ani, 
Milan. Și, apoi, unsprezecele din Florența vine cu 
„galonul" de lider al clasamentului în acest moment. 
In fine se așteaptă „răzbunarea" lui Chiarugi, care nu 
s-a împăcat nici acum cu decizia transferării lui de 
la Florentina la Milan.

„Studio Comunale" din Bologna va fi cu siguranță 
plin — miine — pentru că oaspeții lui Bultiarelli et co. 
vor fi redutabilii echipieri ai lui A. C. Roma. Progra
mul etapei este completat de jocurile : Lazio — Samp- 
doria, Napoli — Lanerossi Vicenza, Temana — Ca
gliari, Torino — Cesena, Varese — Juventus. Atenție 
la acesta din urmă !

CESAR6 fRENTiHI



ASTĂZI Șl MÎINE

O ETAPĂ

PRIOCUPĂRI UI FEDfRAȚIfl K TURISM 
ALPINISM. ÎN AȘTEPTAREA IERNII

Scurt dialog cu DUMITRU CERCHEZEANU. secretar general adjunct al F.R.T.A.
Soarele ne suride călduț, încă, 

dar sus, pe crestele Carpaților 
„bate un vînt de iarnă", vorba 
poetului. Iubitorii peisajelor in 
alb, îndeosebi temerarii escalada- 
tori ai pereților și turnurilor din 
piatră — alpiniștii — așteaptă 
nerăbdători vestea cea mare, 
și-anume că : „la munte a nins !“ 
Este interesant de cunoscut, în 
acest anotimp de... tranzit, pre
ocupările F.R.T.A. Așadar :

— Ce ne puteți spune, to
varășe Cerchezeanu, despre at
mosfera din principalele secții 
de alpinism ?

— O atmosferă de pregătiri fe
brile. La „Armata" și „Dinamo" 
Brașov, „Voința" Sibiu și „Uni
versitatea" Timișoara, „Sănătatea 
și „Grivița Roșie" București, la 
iași și în alte centre, se fac in
tense antrenamente pentru forma
rea condiției fizice necesare ma
rilor încercări de iarnă. în acest 
scop federația a sprijinit o sea
mă de inițiative, cum ar fi or
ganizarea concursurilor-test ținu
te recent — „Cupa Dinamo", în 
Piatra Craiului, „Cupa Pitonul", 
organizată de Universitatea din 
Iași în Cheile Bicazului, viitoarea 
Alpiniadă a județului Timiș, la 
Herculane — și a altor acțiuni.

— întrebării pe care alpiniș
tii de performanță și-o pun la

(UHU PIONIERILOR RADIOAMATORI
La Palatul pionierilor din Bucu

rești se desfășoară o susținută acti
vitate de pregătire în domeniul ra- 
dio-electronicii. Cele două cercuri de 
specialitate, ,,construcții radio” (con
dus de profesorul Nicolae Bătrinea
nu) și „telecomunicații" (sub condu
cerea profesorului Nicolae Dincă) sînt 
frecventate, anual, de aproape 509 de

Deocamdată, micii iubitori ai undelor se familiarizează cu stafia

pionieri. Rezultatele muncii desfășu
rate în aceste cercuri sînt cunoscute 
marelui public datorita succeselor 
obținute în diferite concursuri, muni
cipale și republicane, cum sînt ..Mi- 
nitehnicus” și altele.

Mai puțin cunoscut este faptul că 
Ja Palatul pionierilor funcționează și 
două stații de radi o-amatori. Una 
pentru radioamatorii avansau, de ca
tegoria I și a II-a, cu indicativul 
YO3KPA și alta pentru pionierii au
torizați în clasa a m-a Și a V-a,

ziționat o stație modernă de emude- 
recepție („Transceiver SSB FT *5t”L 
un aparat de mare performanță. Tn 
același timp numeroși pionieri, mem
bri ai celor două cercuri mențio
nate, și-au manifestat dorința de a 
obține indicativ de radioamator pen
tru a lucra la stația YO3KAT și, 
ulterior la Y8SKPA. Venind în Intim- 
pinarea cererii acestora s-a luat ho- 
târirea constituirii „clubului pionieri
lor radioamatori”, condus de tovară
șul N. Bătrineanu — YOXJB. Jn acest

BREVIAR
Se împlinesc, în aceasta lună, 40 de ani de cînd la atelierele de locomo

tive și vagoane Giivița s-a organizat primul cerc de ceromodelism din Bucu
rești, printre cele dintîi în țara noastră. Creat din initiative unui entuziast ol 
aviației din acea vreme, ing. Gh. Negruți, cercul își propunea „sâ-i învețe pe 
ucenici să construiască aeroplane și sâ le îndrepte pașii spre aviație". Și 
intr-adevăr, de-a lungul celor 40 de ani, la Griwța Roșie și-au făcut ucenicia 
aeronautică o seamă de cunoscuți constructori și mai ales pîioți, azi coman* 
danți pe aeronave de mare distanță la TAROM, zburători pe supersonicele 
armatei noastre, piloți sportivi (llie Crîșmaru, ionel Zamîirescu, Caro! Pod- 
gurschi, Ștefan Calotă, Ion Ștefan...). O dezvoltare deosebită a cunoscut 
oercmodelismi'l la Grivița Roș’e mai ales în ultimele decenii, bucurîndu-se de 
cele mai prielnice condiții. In palmaresul succeselor obținute sînt consemnate: 
3 recorduri mondiale, patru recorduri republicane, 13 titluri de campioni cîș- 
tigate numai in ultimii doi ani, numeroase cupe, diplome șl medalii. Acum,
la a 40-a aniversare, nu putem decît 
succese.

Cine trece prin Cheile Bicazului nu 
se poate să nu se oprească pentru 
a admira uriașul turn din stîncă, 
denumit „Piatra altarului", care stră
juiește defileul. Pe creștetul Iul >e 
vede, de departe, o stea, montată 
acolo de alpiniștii din Tg. Mureș, 
încă în 1954. Acum, alături de acea
stă stea, poate fi văzut un impună
tor semn : cifra XXX, simbolizînd 
cele trei decenii care au trecut de 
la eliberarea patrie! de sub domi-

începutul unui nou an sportiv: 
ce trasee noi ne stau la dis
poziție, ce le-ați putea răs
punde ?

— Una din preocupările federa
ției in aceste sâptămini o consti
tuie omologarea noilor trasee, 
deschise de alpiniști în vară. Ne 
vom strădui ca. prin forțe pro
prii, să omologăm și alte „căi al
pine" de medii și mari dificul
tăți în Valea Cernei, Vadul Cri- 
șului, Cheile Bicazului, Cheile 
Taia (Petroșani), Bucegi etc.

— Vorbind de noi trasee al
pine, ne gindina la căi neum
blate. Și fără să vrem parcă 
ne via in minte o geamă de 
accidente petrecute pe timp de 
iarnă, în munți, nu neapărat 
legate de alpinism. Știm că 
unii îndrăgostiți de ascensiuni 
se aventurează pe drumuri 
necunoscute, greu accesibile, 
in pericol de a cădea pradă 
avalanșelor și a altor si
tuații critice. Federația are 
în preocupări prevenirea unor 
asemenea pericole ?

— Da. Și cu toată seriozitatea. 
Este vorba despre pregătirea 
echipelor „salvamont* în sensul 
câ ele au menirea nu numai de 
a da primul ajutor in caz de ne
voie, dar in primul rind de a ve
ghea și a tace pregătirea necesa-

avind indicativul YO3KAT. De men
ționat câ la stația YO3KPA lu
crează. alături de cei doi pro
fesori — ambii vechi radioama
tori de emisie-recepție — o serie de 
foști pionieri, in prezent ingineri sau 
tehnicieni in diferite întreprinderi 
bucureștene.

Recent conducerea Palatului a aciiî-

să le urăm harnicilor constructori noi

*
nația fascistă. Inițiativa fixării aces
tui «mă comemorativ a aparținut 
unui grup de iubitori a! munților, 
alpiniști, tot din Tg, Mureș, de la 
U.S. MetaloteWlca. printre care Eu
gen Pop, Andrei Sab», Mihai Antal, 
Branid tudovîc, Lazâr Chibeleanu, 
Alex. Klf.», Transportarea demenți
lor dta fier ta 240 m altitudine față 
d« șosea, pe un traseu de gradul 
3 b, în condiții meteorologice grele, 
constituia • veritabilă performanță. 
Cifrele au • inâlțima de 6 m, pe o 
lungime totală de * m șl constituie 
un now adaus la frumusețea șl atrac- 
tîvîtatea .Xietrei altarului".

Ultimele retușuri la un nou lot

ră celor care urcă iarna la mun
te. De curînd a fost organizat la 
Baia Mare „raliul internațional 
salvamont", o interesantă școală 
pentru alpinismul" de iarnă. în 
acest sens, in momentul de față, 
are loc pregătirea echipelor „sal
vamont" în toate regiunile mun
toase, după programe foarte pre
cise.

— Evenimente deosebite t
— Ne așteaptă etapa de iarnă, 

finală, a campionatului republi
can de alpinism. început în martie 
si pregătirea campionatului pe 
1975.

Dialog consemnat de
Viorel TONCEANU

club sînt primiți pionierii care, pe 
lingă radio-tehnică și radio-telegrafic, 
învață și reguliie de trafic prevăzute 
în regulamentul radioamatorilor, pre- 
gătindu-se pentru susținerea exame
nului de radioamatori. De asemenea, 
fac parte din club și pionierii care au 
participat, vara trecută, la tabăra de 
la Poneasca, jud. Caraș-Severin. unde 
s-au specializat în „vînâtoare de 
vulpi”. După cîte am fost informați 
numărul celor care au cerut sA facă 
parte din ..clubul pionierilor" se ri
dică la 50. Printre aceștia sînt și ciți
va absolvenți ai cercurilor in pre
zent elevi de liceu.

Așadar, in curînd, radioamatorii din 
întreaga lume vor recepționa apelul : 
..Aici stația YC3KPA clubul pionieri
lor din București”. îi dorim succes 
in concursuri !

DIN VIATA SECȚIILOR

METALUL BUCUREȘTI UN CLUB CARE DOMINĂ 
AUTORITAR CANOTAJUL NOSTRU FEMININ
Despre secția de canotaj a clu

bului Metalul București am avut 
mereu prilejul să scriem lucruri 
bune, schifistele de aici aflin- 
du-se de cițiva ani în plutonul 
fruntaș al sportului vîslelor și 
ramelor din țara noastră. Acum, 
la sflrșitul sezonului 1974, rezul
tatele obținute, pe plan intern și 
internațional, de elevele antreno
rilor Stelian Petrov și Constantin 
Câtescu ne determină să dedi
căm acestei secții un spațiu mai 
larg, nu atit pentru a lăuda 
munca rodnică a sportivelor și 
antrenorilor, cit pentru a oferi 
celorlalte secții — mai mult sau 
mai puțin tinere — o mostră de 
activitate susținută, bine planifi
cată și desfășurată.

înainte de orice se cuvine să 
prezentăm bilanțul schifistelor 
metalurgiste pe anul in curs. In 
frunte se află Cornelia Neacșu și 
Marinela Ghiță, campioane ale 
lumii jn proba de 2 f. c. Alături 
de ele se situează Valeria Avram, 
luliana Balaban și Aurelia Ma
rinescu, componente ale echipa
jului de 8+1 al României, meda
liat cu bronz la C. M. de la Lu
cerna. în fine, la același „capi
tol Lucerna" se cuvine a fi pla
sat și aportul antrenorului Ste
lian Petrov, care s-a ocupat îm
preună cu un alt reputat tehni
cian, Sergiu Zelinschi, de pregă
tirile lotului feminin al țării.

Completând bilanțul înregistrat 
de schifistele clubului Metalul, în 
1974, vom mai enumera cele 8 ti
tluri republicane (5 la senioare 
și 3 la junioare) cucerite în cam
pionatele țării și sumedenia de 
medalii obținute în regatele in
ternaționale. Pentru amatorii de 
statistici este interesant să subli
niem că schifistele de la Meta
lul au obținut în 1974 un număr 
de 37 de tricouri de campioane 
ale țării, secția dispunînd in pre
zent de... 35 de sportive legiti
mate 1 

de karturi „Pionier 4 junior" 
Foto : Șt. CIOTLOȘ

CONSTRUCTORII
Pasiunea pentru mini-bolizii de 

curse pe patru roți — karturile 
— cuprinde tot mai largi cercuri 
de tineri, îndeosebi elevi, lăr
gind aria acestui sport tehnico- 
aplicativ pe cit de atractiv pe a- 
tit de important în formarea, 
încă de la vîrsta copilăriei, a u- 
nor deprinderi utile activității 
practice viitoare. Un exemplu in 
acest sens ni-1 oferă Liceul me
canic nr. 8 „Mihail Sadoveanu" 
din Capitală. Secția de karting 
de aici a luat ființă doar cu un 
an in urmă. în prezent ea numă
ră peste 50 de membri și dispune 
de o pistă specială de alergări. 
Meritul deosebit însă al elevilor 
de la această secție este acela 
că ei și-au construit singuri ma
șinile și, mai mult, in perioada 
vacanței de vară au „fabricat" 
in cadrul orelor de practică pro
ductivă un număr de 20 de ma
șini „Pionier 4 junior" (un kart 
modern, proiectat de Ion Bobo
cel), pentru taberele cu profil de 
specialitate organizate de C. C. 
al U.T.C. Lucrările s-au desfășu
rat sub îndrumarea prof. Con
stantin Badea și cu sprijinul de
osebit acordat de directorul li
ceului, ing. Constantin Georgescu, 
el însn-i îndrăgostit de acest 
sport. „Ținind seama de profilul 
școlii noastre — ne spune tov. 
ing. Georgescu — kartingul poate 
fi apreciat nu numai ca un sport 
frumos, ci chiar ca o materie au
xiliară foarte prețioasă in for
marea viitorilor specialiști în do
meniul tehnicii. Iată de ce îl 
prețuim șl sprijinim".

E R. v. T

Echipajul de 8-ț-l al Clubului Metalul București, campion republi
can pe 1974

Cum s-a ajuns la asemenea re
zultate, la asemenea performan
țe? Explicația este, totuși, foar
te simplă. îndrăgostiți realmente 
de meseria lor, antrenorii Stelian 
Petrov și Constantin Cătescu își 
dedică tot timpul canotajului. Zi 
de zi, săptămină de săptămână, 
ei se preocupă de toate proble
mele secției. Selecția este, însă, 
principala cheie a succesului. Bu
năoară acum, la cîteva zile după 
încheierea sezonului, tînărul antre
nor Cătescu și-a trecut deja la 
activ cîteva vizite la Uzina „23 
August" la Fabrica de Confecții 
București și la I.P.R.S. Băneasa, 
la liceele D. Bolintineanu și 32 — 
pentru a „sonda" terenul, pentru 
a descoperi noi elemente dotate.

O dată încheiată prima selec
ție, urmează antrenamentele de 
inițiere, primele ieșiri pe apă. 
înainte de intrarea în sezonul de 
■iarnă vine o nouă trieri iar la 
începutul primăverii din cifra i«

INTERESANTĂ 
ÎN „CUPA

F.R. RUGBY"
Intră din nou în actualitate 

„Cupa Federației Române de 
Rugby" — competiție de tranziție 
pe perioada întreruperii campio
natului diviziei A.

Astăzi și mîine continuă, deci, 
întrecerea celor 16 echipe angre
nate în această competiție. In 
grupa I, un derby al echipelor 
studențești : Agronomia Cluj-Na« 
poca — Știința Petroșani, deschis 
oricărui rezultat, și încă un meci 
echilibrat ; C.S.M. Sibiu — Uni
versitatea Timișoara. Și în grupa 
a Il-a se dispută un derby, al e- 
chipelor moldovene de astă dată, 
Rulmentul Birlad — Politehnica 
Iași, precum și o întîlnire — la 
București — între Rapid și Gri- 
vița Roșie, în care necunoscut 
este doar scorul cu care vor în
vinge grivițenii. în grupa a 
IlI-a, Vulcan — Dinamo (căreia 
îi acordăm prima șansă), iar la 
Constanța un meci ce se anun
ță, de asemenea, foarte echili
brat : T.C. Ind. Constanța pri
mește replica formației bucureș- 
tene Sportul studențesc. Inedită 
confruntarea de la Constanța — 
în cadrul grupei a IV-a — unde 
Farul Constanța (echipă antrenată 
anul trecut de Titi Ionescu) în- 
tilnește pe Constructorul Buzău
— proaspătă promovată în divizia 
A (antrenată acum de același 
reputat antrenor). Mai rutinată, 
mai tehnică, formația constănțea- 
nă nu poate pierde — credem — 
această partidă. In aceeași grupă, 
Gloria va juca cu Steaua, o în
tîlnire, apreciem noi, la discre
ția militarilor.

Meciurile din Capitală au loc 
astfel : Rapid București — Gri- 
vița Rosie (astăzi, teren Ciulești
— ora 15) ; Vulcan — Dinamo 
(duminică, teren Vulcan — ora 
10) ; Gloria — Steaua (duminica, 
teren Gloria —- ora 10).

★
Duminica viitoare — 27 octom

brie — cînd se dispută partida 
internațională dintre selecționate
le de tineret ale României si 
Franței, se va desfășura o nouă 
etapă in „Cupa F.R.R.". O men
țiune specială : in această etapa, 
echipele pot folosi toți jucătorii 
de care dispun — inclusiv cci din 
lotul A. (M FR.) 

nițială rămîn doar 4—5 sportive 1 
Acestea se alătură „plutonului" și 
ajung curînd la nivelul co-i 
echipierelor lor mai vechi.

Cîteodată apar — firesc ! —<
și insuccese, cum s-a întîmplat, 
spre exemplu, anul acesta, cu 
campioanele lumii Cornelia Neac
șu și Marinela Ghiță. Pare para
doxal, dar cele două sportive 
care dețin supremația mondială 
ân proba de 2 f.c. au pierdut în 
J974 două titluri de Campioană 
ale țării (la „fond" și la „vite
ză"). Pe undeva s-a resimțit din 
nou problema calității ambarca
țiunilor, dar antrenorul Petrov a 
făcut abstracție de acest lucru, 
punînd totul pe seama pregătirii, 
care va fi intensificată ! In vi
itorul sezon, Cornelia Neacșu și Ma- 
rinela Ghiță sînt decise să reintre 
în posesia titlurilor pierdute...

itoria ALEXANDRESCU



In perspectiva olimpică a boxului românesc I CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ZBOR CU MOTOR

IMPUNE 0 MAI ATENTĂ PRECIZARE 
A CONȚINUTULUI PREGĂTIRILOR

^4 ȘTEFAN CALOTA, PE PRIMUL LOC

T-a 
deci 
fazei 
ționale — care ar putea estompa 
unele concluzii — Biroul Federa
ției române de box a analizat, 
într-un cadru mai larg, liniile di
rectoare ale pugilismului nostru 
spre obiectivul olimpic, în lumina 
comportării la recentele campio
nate mondiale de la Havana.

în cursul ședinței conduse de 
președintele * ‘
Guriev, pe 
prezentat de 
al lotului, Ion Pepa, 
ample informări prezentate de se
cretarul general al F.R.B., Cris
tian Petroșeneanu, au luat cuvîn- 
tul numeroși antrenori, activiști 
sportivi, metodiști, medici, arbi
tri și sportivii fruntași înșiși, in
vitați cu mult tact la o analiză 
care-i privește în primul rînd 
pe ei.

începutul 
înainte de 
fina ie 3

acestei supta mini, 
a intra în febra 

campionatelor na-

federației, Gtieorgbe 
marginea raportului 
antrenorul principal 

și a unei

PENTRU ÎNLĂTURAREA 
EMPIRISMULUI

Trecerea în revistă a ansam- 
felului de preparative dinaintea 
campionatelor mondiale și con
fruntarea acestora cu rezultatele 
finale obținute la Havana au a- 
vut menirea jăe a scoate Ia iveală 
noi experiențe, care sâ îmbogă
țească arsenalul metodologic ai 
pugilismului nostru, conferindu-i 
cit de cit o tentă științifică și 
înleturînd empirismul nu o dată 
prezent încă, din păcate, in 
munca de instruire a boxerilor. 
O asemenea tentativă avea nevoie 
de un cadru larg si 
dința 
sească 
a fost 
du-ne 
terea

deși șe-
lungă părea să obo-

pe participanți — ea
fructuoasă, convingîn- 

de priceperea și pu-
de analiză și sinteză a 

specialiștilor noștri atunci cînd își 
consacră atenția unui subiect im
portant, de ordin național, din
colo de interesele lor, uneori pe
riferice, de club sau oraș.

Bazat pe unele date statistice 
— și acesta este 
înainte pe calea 
raportul antreno-

Au fost evocate, tn cursul șe
dinței, -cîteva exemple în spriji
nul constatării de triaj sus. Pfnă 
și înfrtagerea surprinzătoare a 
iui Station Cuțov in finală este 
considerată ca provenind dintr-o 
greșeală, a cărei sursă este acum 
greu de definit, dar care rămîne 
oricum o greșeală l Na a scăpat 
nimănui calcului elementar care 
arată că 10 dip cei II boxeri ro
mâni prezenți la campionatele 
mondiale au cunoscut situația de 
k.d. — mostra cea mai elocventă, 
în majoritatea cazurilor, a lipsei 
mijloacelor eficace de apărare. A 
fost evidentă pentru martorii ocu
lari, ca și pentru cei ce au ur
mărit meciurile doar la televi
zor, scăderea forței de lovire la 
pugiliștii noștri. Unde este pum
nul necruțător al lui Alee Năstac 
(care din 4 meciuri, la Havana, 
cîștigă unul singur înainte de li
mită) ?

în cursul ședinței au fost men
ționate 
asupra 
insiste : 
active, 
cituri (atît 
primante pentru adversar și im
presionante pentru )udec;llori I), 
întărirea rolului brațului din față, 
sporirea eficacității loviturilor și 
obținerea stabilității in defensivă. 
Toate acestea sini spuse fără a 
se nega progresele făcute, dar cu 
gindul înlăturării deficiențelor 
din pregătirea boxerilor noștri 
pentru marile competiții viitoare.

Printre posibilele greșeli co
mise au mai fost evocate : selec
ția mediocră la 2—3 categorii, 
planificarea necorespunzătoare a 
pregătirilor în comun (și alte as
pecte legate de acest capitol), 
lipsa de informare sau de interes 
pentru detalii totuși semnificative 
(cum ar fi, de pildă, dimensiunile 
maxime ale ringului de la Ha
vana etej.

trebuie să răspundă Ia cîteva în
trebări fundamentale : selecție ri
guroasă și individualizarea strictă 
a antrenamentelor, stabilirea nu
mărului și a valorii meciurilor de 
disputat, precizarea eșalonului 
care va participa la campionatele 
europene de anul viitor, 
barea tensiunii in 
seama de faptul eă 
an intermediar intre 
mondiale și turneul 
lâturarea categorică 
telor, acceptarea sprijinului stilu- 
țifie ca un element 
greș.

Simpla înșirare a 
arată importanța ce 

; și nu fără temei — _ _
cele mai bune condiții — și tacă 
de pe acum ! — a campaniei o- 
limpice, pentru ca la Montreal, 
în 1976, boxul românesc sâ se 
poată prezenta cu fruntea sus.

schim- 
1975. ținind 
e totuși un 
campionatele 
olimpie, in- 
a defkien-

atîtor sarcini 
se acordă — 
pregătirii in

și cîteva capitole tehnice 
cărora va trebui sâ se 

îmbunătățirea apărării 
utilizarea seriilor de lo

de avantajoase : de

Victor BANCIULESCU

IN PROBA DE ACROBAȚIEA

frumoasă demonstrație aeronautică• Duminică. de la

pe
18 (prin

ora 10 o

aerodromul
telefon). PePLOIEȘTI, 

aerodromul Screjnic din iocăiitate 
au continuat vineri întrecerile 
campionatelor naționale de zbor 
cu motor. Ultima probă, cea de 
acrobație, eșalonată pe durata a 
două zile (prima — exerciții im
puse, a- doua — libere), a fost 
dominată de către maestrul emerit 
al sportului Ștefan Calotă. Dispu
ta a fost extrem de strînsâ și 
numai experiența îndelungată a 
acestui apreciat sportiv i-a înles
nit posibilitatea de a se detașa de 
grupul tinerelor speranțe : Cezar 
Rusu, Mihai Albu, Gbeorghe Uță 
și Ion Trucmel. care l-au talonat 
îndeaproape. Astfel, la figuri im
puse -pe primele trei locuri s-au 
clasat t 1. Ștefan Calotă (A.C. 
București), 2—3. Cezar Rusu și

Ploiești-Strejmc
Teofil Ciotloș (A.C. Brașov), la 
libereț 1. Ștefan Galetă, 2. Cezar 
Rusu, 3. Mihai Albu (A.C. Bra
șov), titlul de campion al țării la 
acrobație revenindu-i lui Ștefan 
Calotă.

în urma contestației făcută de 
•Ștefan Calotă la raidul de regu
laritate, care s-a desfășurat 
miercuri, clasamentul probei se 
prezintă astfel : 1. Titi Enăchescu 
(A.C. Brașov), 2. Ștefan Calotă, 
3. Ion Trucmel (A.C. Brașov).

★
Duminică, de Ia ora 10, va avea 

loc festivitatea de închidere, ur
mată de o demonstrație aeronau
tică, la care își vor da concursul 
laureații acestei ediții și, în cali
tate de invitați, parașutiști și ae- 
romodeliști fruntași.

sr

DERBYURILE ETAPEI A X-A LA
Turul I al campionatelor de 

handbal, Divizia A, se apropie de 
sfirșit. Duminică este programată 
etapa a X-a, penultima, iar du
minica viitoare (27 octombrie), e- 
tapa a Xl-a, ultima, cu «meciul 
cel mare", ' ’_____

In etapa de mîine sînt progra
mate două 
importante,

cu
Steaua — Dinamo.

meciuri deosebit de 
veritabile derby uri :

HANDBAL

de investigație 
un mare pas 
■scientizării ! — 
rului principal de lot nu s-a li
mitat sâ scoală în evidență ex
clusiv rezultatele bune din Cuba : 
cele două medalii de argint ale 
lui Simion Cuțov și Alee Năstac 
și medalia de bronz a lui Con
stantin Gruiescu, rezultate de alt- ■ 
fel cunoscute^și a căror valoare 
nimeni nu o contestă — ci a dez- 
ghiocat și cauzele care au făcut 
ea performanțele să nu fie și 
mai bune, la nivelul posibilități
lor, ;
lor. 
arată,

DE LA VOLUM DE MUNCĂ 
SPORIT LA SALT CALITATIV

al pregătirilor, al așteptai i- 
Și iată că datele obiective 

i, fără putință de tăgadă, că 
în timp ce volumul antrenamen
telor a crescut, calitatea instrui
rii a rămas sub nivelul acestui 
spor. In aceste condiții, pregăti
rea fizică s-a dovedit la înălți
mea asprelor cerințe ale compe
tiției mondiale și pe suportul ei 

morală, 
pregă- 

specia- 
respon- 
asutne, 

la aso- 
— care

în cuvintul său concluziv, tov. 
Emil Ghibu, secretar al C.N.E.F.S., 
a exprimat aprecierile conducerii 
mișcării noastre sportive și a sin
tetizat căile de urmat pentru vi
itor, Raportînd rezultatele de la 
Havana la valoarea boxului româ- 
nesc (demonstrată în cursul ulti
milor doi ani, dar mai ales la 
campionatele europene), la condi
țiile de pregătire avute (inclusiv 
preparative la altitudine și acli
matizare la Havana), la faptul că 
jiarticiparea la campionatele mon
diale a fost numeric sub nivelul 
Jocurilor Olimpice (și în absența 
concurenților din Asia) și în ul
timul rînd la faptul că nu s-a 
obținut nici o medalie de aur, — 
nu trebuie să nc declarăm satis- 
făcuți : rezultatele sînt sub posi- 

nivelul pretențiilor, 
globală a boxului

,^*ț-a ameliorat 
Deficitară a 
tirea tehnică, 
litate. în aplicarea căreia 
«abilitatea trebuie să și-o 
deopotrivă, antrenorii de 
ciații sportive și cluburi 
furnizează cadrelor naționale cele 
mai bune elemente ca șl 
trenării de ibt.

și tin uta 
rămas însă 
de strictă

bilități, sub 
sub valoarea 
românesc.

Apreciind ca pozitiv faptul că 
volumul de lucru la 
mente, ta 1974 in raport 
a crescut cu 210 la suta, 
ind că sporul acesta a 
avantajat . cu precădere 
rea fizică și morală, se 
mai atentă precizare a conținu
tului pregătirii. Planul de viitor

ACTIVITATEA LA ZI
© Arbitrii derby urilor 

X-a : Vladimir Cojocaru — 
Miliăilescu (Craiova), 
versitatea Timișoara 
Constantin Căpățînă 
mandi, la întîlnirea 
Minaur Baia Mare.

& Miercuri și joi,_
desfășurat o competiție 
nală de handbal feminin. In finala 
întrecerii s-âu întîlnit Radnicki Bel
grad și Universitatea Timișoara. Au 
ciștigat handbalistele iugoslave • cu 
14—13 (8—8). Pentru timișorence au 
înscris Ibadula 5, Cojocaru 3, Petro'? 
vici 2, Hrivnak 2 și Stoicovicj 1. De 
la Radnicki cele mai multe goluri 
au fost marcate de Uukici (5). în 
finala locurilor 3—4, Ruch Chorzow 
(Polonia) a întrecut cu 21—18 pe
Csepel Budapesta.

© Cele trei restanțe ale Diviziei A 
se dispută astfel : Steaua — Știința 
Bacău, marți, ora 16, pe terenul 
Steaua. Diname Brașov — Universi
tatea CIuj-Napoca, marți, iar Univer
sitatea Timișoara — Universitatea 
Iași, miercuri.

aetapei
Iordache 

la meciul Uni-
- I.E.F.S., șt
— Borneo la- 
Steaua — H.C.

la Belgrad, s-a 
interhațio-

Universitatea Timișoara (locul II, 
o partidă 
puncte) — 
puncte) și 
puncte, un _ , _____ r
— H. C. Minaur Baia Mare (lo
cul III, 16 puncte). Ambele par
tide pot influența, prin rezulta
tele lor, „campania" de desemnare 
a liderilor de toamnă.

Campioanele țării, studentele de 
ia I.E.F.S., în revenire de formă, 
pleacă la Timișoara cu dorința 
de a-și reconfirma titlul și a-si 
afirma veleitățile de a obține — 
pentru a treia oară consecutiv — 
tricourile de 
lovi, desigur, 
handbalistelor 
Lache. Avînd 
dar nereușind 
nivelul lui.

13
15
16

mai puțin jucată ;
I.E.f.S. (locul I, 
Steaua (locul II, 

meci mai puțin jucat)

namo București, 
poarta deplinei 
oare de acord Steaua ?...

Acum forțează 
afirmări. Va fi

PROGRAMUL ETAPEI

antrena- 
cu. 1972. 
dar ști- 
vizat și 
pregăti- 
cere o

Asîăzi, !a Horească 
BUCUREȘTI — FRAGA 

LA JUDO (juniori)

fost

■’ScrtțF’^Mcfre învingătoare în partidele cu 
Minerul (25—1^ și C.S. Rm. Vilcea 
(31—9). La Focșani, primul loc a 
ocupat dfe Unirea din iocaHtate : 24—16 
cu C.S.M. lași, 32—8 cu Metalul Piatra 
Neamț și 24,5—15,5 cu Spori club Bacău. 
Echjpa băcăuană a dispus de “
(23,5—12,5) și de Metalul (40—0), cîa- 
sîndu-se pe locul secund.

O atractivă competiție internațio
nală de judo va avea loc astăzi, de 
la ora 17. in sala Floreasca. Selec
ționata de juniori (13—20 de ani) a 
Municipiului București va intîlni for
mația similară a orașului Fraga. 
Oaspeții au sosit joi In Capitală. La 
fiecare categorie se vor disputa cile 
2—3 meciuri.

campioane. Se vor 
de zidul dîrzenieî 

lui Constantin 
cel mai valoros lot, 
să se exprime la 

Universitatea Timi
șoara va face mîine o încercare 
decisivă.

H. C. Minaur Baia Mare a cîș- 
tigat, cu o săptămînă în urmă, 
pe teren propriu, meciul cu Di-

FEMININ . Universitatea Timișoa
ra — I.E.F.S. ; Voința Odorhej — 
Textila Buhuși ; Sparta Mediaș — 
Confecția București; Rapid București 
— Mureșul Tg. Mureș (teren 
Giulești, duminică la ora 10) ; 
Progresul București — Universitatea 
iași (teren Progresul, duminică la 
ora 10); Universitatea București — 
Constructorul Timișoara (teren Con
structorul — București — duminică la 
ora 11.30).

MASCULIN : Dinamo Brașov — Po
litehnica Timișoara ; Universitatea 
Craiova — Știința Bacău ; C.S.U. 
Galați — Universitatea Cluj-Napoca; 
CAP.OM Municipiul Gheorglie Gheoi- 
ghiu-Dej — universitatea București; 
Dinamo București — Independența 
Sibiu (teren Dinamo, duminică la 
ora 11,15); steaua — H. c. Minaur 
Baia Mare (teren Dinamo, duminică 
la ora 15.30).

DUMINICĂ, LA BĂILE FELIX
ClMPIONATtLE REPUBLICANE BE CROS

Ultima competiție atletică cu 
caracter republican a anului va 
avea loc la sfîrșitul acestei săp- 
tâmîni. Duminică dimineața, pe 
frumosul traseu din împrejurimile 
băilor Felix, lingă Oradea, se vor 
desfășura campionatele naționale 
de cros. Ca în fiecare an, aler
gătorii de semifond și fond, cei 
care deschid sezonul în aer liber 
stat, totodată, ultimii care intră 
în vacanță. Ne amintim cu plă
cere că in martie ei au fost cei 
care au dat startul frumoaselor 
performanțe ale atletismului nos
tru în acest sezon, cu categorica 
victorie obținută la Crosul Bal
canic. Și pentru că tot am amin
tit de Crosul Balcanic să notăm 
că în primăvara viitoare această

conipetiție va avea loc în țara 
noastră și se va desfășura chiar 
la Felix. Așadar, campionatele re
publicane constituie un bun pri
lej pentru alergători de a intra ta 
vederile selecționerilor lotului.

Iată distanțele celor 9 alergări 
ale programului. Tn paranteze 
campionii ediției precedente 1 se
niori — 10 000 m (Petre Lupan), 
senioare — 2 000 m (Maria Lincă), 
tineret — 6 000 m (Iile Flororu), 
juniori I — 4 000 m (Gheorghe 
Ghipu), junioare I — 1 000 m
(Viorica Jitaru), Juniori II — 3 000 
m (Vasile Cristian), junioare II — 
1 000 m (Vasilica Hocra), juniori 
III — 1500 m (Vasile Geneș), 
junioare III — 800 m (Elisabeta 
Ambruș).

RA”CMPT EIAPA A 1IA A DIVlZiEI U/VjVi toi reM)N!ÎSJE A progranțao. 
ză mîine următoarele meciuri: Univer
sitatea Timișoara — Politehnica Bucu
rești (deiby-ui etapei). liE.F.S. — Voința 
București, Constructorul București — (net. 
Pedagogic Tg. Mureș, Rapid — Univer
sitatea Cluj,Napoca, Universitatea lași 
— Olimpia București și C.S.U. Galați — 
Crișul Oradea ® DIVIZIA MASCULINA 
A va fi reluata la lași unde, între 31 
octombrie și 3 noiembrie, se vor dis
puta meciurile celui de al doilea turneu 
al prunului tur.

C.S.M.

PREGĂTIREA FIZICA, 0 NECESITATE
PENTRU TOȚI SCHIORII ALPINI!

I IJPTF UN IMPORTANT TURNEU IN- 
L<-Tiu TERNApONAL Dt LUPTE LI
BERE, la care și-au anunțat participarea 
concurenți din 7 țări, va avea lac astăzi 
și mîine la Minsk (U.R.S.S.). La această 
competiție vor fi prezenți și 3 luptători 
români : Vasile Țigănaș (cat. 82 kg), 
ion Dumitru (cat. 90 kg) și Ion Marion 
(cat. 100 kg). Q ZILELE TRECUTE a avut 
loc întîlnirea internațională de lupte 
libere Comerțul Tg. Mureș — Dynamo 
Berlin, campioana R.D. Germane. Com
petiția, găzduită de sala Școlii sportive 
din Tg. Mureș, s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 5—5. @ AU FOST 
DESEMNATE echipele care vor participa 
la turneul final al campionatului de 
calificare pentru Divizia A de lupte gre- 
co-romane, ce va avea loc în munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej, în zilele de 
26—27 octombrie. La zona de la Medgi
dia, formația locală L.i.
pe C.'F.R. Constanța (31—9), Rapid Fe
tești (39—1) și pe ~
(23,5—16,5) a ocupat
de-a doua -echipă calificată, a fost Ma
rina Constanța, victorioasă. în partida cu 
Rapid (39—1) și cu C.F.R. Constanța 
(31—9). La Sibiu, Dacia Pitești s-a clasat 
pe primul loc, întrecind pe Minerul Bă
lan (40-0), C.S. Rm. Vilcea (32-8), C.S. 
Satu Mare (23-17) și pe A.S.A. Sibiu 
(31,5-8,5). Locul 2 a revenit echipei din

POlO DfNAMO BUCUREȘTI SE 
PREGĂTEȘTE PENTRU C.C.Î. 

Jucătorii de la Dinamo București, cîști- 
gători ai titlului național in 1973. se 
pregătesc pentru a lua parte la o nouă 
ediție a Cupei campionilor -earopeni. Ei 
se antrenează zilnic sub conducerea Iui 
A. Grințescu. Duminică dimineața (de Ia 
ora 11, la bazinul Floreasca) și luni 
seara ei vor susține și două partide de 
verificare în compania poloiștilor de ia 
Rapid București.

I.M.U., intr-ciad

Marina Constanța 
primiri loc. Cea

Dl IZ'DU DIVIZIONARA A CONSTRUC- 
NwwtSs TORUL BUZĂU va întoarce 
vizita celei mai puternice echipe bul
gare (care fumizeazâ nu mai puțin de 
9 titulari reprezentativei țării sale). Re
vanșa cu Spartak Varna va avea toc 
marți. Prima intlinire a revenit elevilor 
lui Titi fonescu cu 20—15 (11—6). • DIS
PUTATĂ ANTICIPAT, partida Arhitectura 
- Petrochimistul Pitești, cornind pentru 
etapa a TV-a a diviziei B, seria i, s-a 
încheiat cu victoria categorică a oaspe
ților ; 20-3 (10—0). Pireștenii confirmă, 
astfel, bunele aprecieri de care s-au 
bucurat după primo lor evoluție în Ca
pitală @ JOCUL RESTANȚA din etapa 
a treia (un adevărat derby al seriei I 
a Diviziei secunde) dintre Olimpia Bucu
rești și Minerul Lupani a fost foarte 
echilibrat, feucureștenil demonstrînd însă 
d mai mare coeziune. Cu un finiș p'u- 

cu 
Ed.

fiind

ternic, ei au terminat învingători 
8—3 (0—0). ,,XV"-le antrenat de 
Denischi continua sâ fie lider, 
taicnat îndeaproape de A.S.E.

După cele știute din teorie 
și verificate de practică, după 
toate cite s-au scris în presă, 
nu cred să mai existe schiori 
care să se îndoiască de necesi
tatea și sa port ui componentei 
fizice în obținerea performanței 
sportive inalte. Adevărul este 
valabil și pentru disciplinele cu 
pronunțat caracter tehnic, cum 
este schiul alpin, de pildă. Ba 
mai mult. Dată fiind activitatea 
sa sezonieră. în ambianța cli
matică a țării noastre o con
diție a valorificării superioare 
— sub aspectul cantitativ al e- 
fortului — o constituie tocmai 
nivelul înalt al calităților și a 
pregătirii fizice a sportivilor. 
Lucrurile par cunoscute in teo
rie. Ele stat afirmate de orice 
schior in discuțiiie despre pre
gătire. Și totuși, e o oarecare 
distanță de la vorbă la faptă. 
Am avut neplăcuta surpriză 
să constatăm ignorarea a- 
cestui principiu de bază în 
devenirea oricărui sportiv', . 
tocmai de la schiorii de la 
care ne așteptam mai puțin, de 
la cei mai cunoscuți dintre ei; 
cu rezultate anterioare foarte 
bune, cei cu serioase răspunderi

in cadrul lotului reprezentativ 
și care se pare că au uitat că 
au ajuns la această valoare toc
mai pe baza unei munci ante
rioare neprecupețite.

De mai mulți ani, F. R. Schl- 
Bob a luat măsura ca 
să organizeze în mod 
lizat cîteva probe de 
pe uscat, cu haremuri, 
verificarea stadiului de r_
tire fizică a schiorilor. Tn acest 
an, prima probă complexă a 
fost programată pe Piftia Lu
pului și o a doua, diferită, la 
Brașov. La ambele probe pre
zența a fost mulțumitoare, dar 
calitatea prestațiilor a lăsat de 
dorit tocmai la „virfurile" de la 
care se aștepta mai mult. Nu 
este admisibil ca la proba com
plexă, de pe Piftia Lupului, în 
care baremul minimal era de 12 
min., V. Brenci (A.S.A.) să rea
lizeze 20 min. și 30 sec., 1. Bobiț 
(Dinamo) 16:30, C. Vâideanu 
(A.S.A.) 14:04, Dan Cristea (Di
namo) 13:38, N. Barbu (Dina
mo) 12:34, în timp ce alți schiori 
seniori și absolut toți cei nouă 
juniori din lot au obținut timpi 
în jur de 9—10—11 minute. Din 
păcate, situația s-a repetat și

toamna 
centra- 
coirtrol 
pentru 
pregâ-

la a doua probă de control, cind 
Barbu, Cristea, Bobit, Brenci și 
Vâideanu au înregistrat rezul
tate cu mult sub posibilitățile 
lor reale, lăsindu-se depășiți cu 
ușurință de mulți alți seniori și 
chiar de juniori.

Desigur că nimeni nu le pre
tinde să fie primii și într-un 
eventual clasament al testări
lor fizice care, practic, nu se 
întocmește. Lor li se cere doar 
să se încadreze sub baremul 
stabilit, confirmind prin aceasta 
un prag de pregătire scontat. 
Dar schiorii amintiți n-au pro
cedat ca atare, ei au tratat cu 
superficialitate, fără interes tes
tul de pregătire, furnizînd prin 
această atitudine și modele ne
gative pentru numeroșii juniori 
și junioare prezenți la verifi
care. Mai presus de abaterea în 
sine, pericolul constă în posi
bilitatea de a se instala ca o- 
bicei in practica pregătirii pe 
uscat.

Personal cred că schiorii a- 
mintiți puteau și pot mai mult, 
că sînt mai antrenați decît lasă 
cifrele să se vadă. Dar ei tre
buie să înțeleagă că testarea 
este o componentă a pregătirii, 
că sînt datori să manifeste în 
aceste -confruntări aceeași se
riozitate și ambiție ca și iarna. 
Automulțumirea, suficiența, lip
sa ,de interes, pot compromite 

. sau.ruina orice carieră sportivă.

Mihai BÂRA



CAMPIONATELE MONDIALE DE CAIACwCANOE NĂSTASE IN SEMIFINALELE TURNEULUI
AZI, FINALELE

ÎN PROBELE OLIMPICE CLASICE
CIUDAD DE MEXICO, 18 (prin 

telefon). Campionatele mondiale de 
caiac-canoe au ajuns la jumătatea 
întrecerii. După două zile în care 
s-au desfășurat seriile și recalifi
cările, vineri a fost pauză, urmînd 
ca sîmbătă și duminică să aibă loc 
semifinalele și finalele. Introduce
rea în programul olimpic a probe
lor de 500 m (K 1, K 2, CI și C2) 
a determinat schimbarea progra
mului obișnuit, trei zile de con
curs, întrecerile de la Xochimilco 
constituind modelul după care se 
va desfășura concursul de caiac- 
canoe la J.O.

înainte de a tace citeva conside

al treilea clasat, bulgarul Ananiev, 
sosind la aproape 5 secunde. Ne în
grijorează însă faptul că reprezen
tantul nostru are un început de 
gripă.

îmbucurătoare, în schimb, reve
nirea la cea mai bună formă a 
echipajului de C2, Gheorghe Dani
lov — Gheorghe Simionov. După 
un sezon în care au avut destule 
necazuri, campionii mondiali de la 
Tampere (la C2 — 1000 m) au do
minat seria lor la 500 m, întrecînd 
echipajele U.R.S.S. și Cehoslo
vaciei.

în sfîrșit, ștafeta noastră de 
4x500 m, în alcătuirea Pavel Erast

K1 — 500 m (Diba) și K 2 — 500 m 
(S. Larion — P. Malîhin). Să spe
răm că și ei vor reuși să se cali
fice în finale.

Deși vineri a fost zi de pauză, 
majoritatea competitorilor s-au de
plasat la Xochimilco. între ei și ca- 
iaciștii și canoiștii români, care au 
făcut un nou antrenament, au 
la punct amănuntele dinaintea 
timului asalt.

Tot vineri s-au desfășurat 
crările Congresului Federației

pus 
ul-

DE TENIS DE
din

Victoria Dumitru și Maria Nichiforov s-au calificat in finala probei 
de K 2 — 500 m

1U- 
______ ____ . In

ternaționale de Canoe. Din bogata 
agendă de lucru notăm discutarea 
unor probleme legate de organiza
rea viitoarei ediții a campionate
lor mondiale, la Belgrad, a campio
natelor europene de juniori de a- 
nul viitor, la Roma, precum și 
amănunte privind desfășurarea con
cursului de caiac-canoe la J.O.

Dan GÂRLEȘTEANU

BARCELONA. întrerupte 
cauza ploii. 4 partide contînd 
pentru optimile de finală au fost 
reluate. Iată rezultatele: 
Kary 
3—6. 
6—2, 
7-5, 
ale 
tenis de la Barcelona s-au obți
nut următoarele rezultate > Ilie 
Năstase — Solomon 6—1, 0—6.
6— 1 ; Jauffret — Fibak 6—1, 6—2 ; 
Orantes — Fillol 6—1, 7—5 ; Borg 
— Kodes 0—6, 9—7, 7—5.

SYDNEY. Au continuat cam
pionatele pe teren acoperit ale 
Australiei: Newcombe-Estep 6—1.
7— 6, Rosewall-Carmiehael 7—5.
6— 4. Tanner-El Shafei 6-2. 7—5.

LOS ANGELES. In sferturile 
de finală ale turneului internatio
nal feminin de tenis de la Los 
Angeles : Billie Jean King-Betty 
Stove 6—4, 6—2, Evonne Goola- 
gong-Valeria Ziegenfuss 6—1,
7— 6. Chris Evert-Rosemary Ca
sals 6—2, 6—’ Virginia Wade 
Julie Heldman 6—4. 6—4.

MANILA. Pînă in prezent 27

Borg-
9—7, 6—4. Solomon-Dibbs 

6—4, 8—6. Orantes-Gerulaitis 
6—2, Fibak-Gisbert 2—6.

6—4. în sferturile de finală 
turneului internațional de

LA BARCELONA
de jucători și-au confirmat par
ticiparea la turneul international 
ce va avea loc între 11 și 18 no-, 
iembrie la Manila. Printre tenis-' 
menii care vor evolua în cadrul 
acestui turneu figurează 
Newcombe, Roscoe Tanner, 
mail El Shafei.

1

John
Is-

----------------------------------------------------------- (

O FRUMOASĂ REVANȘĂ 
A BASCHETBALIȘTILOR 

DE LA DINAMO BUCUREȘTI 
în cel de-al treilea meci din ca

drul turneului susținut în țara noas
tră, puternica echipă de baschet 
Dinamo Moscova a întîlnit din nou 
pe Dinamo București, ieri seară, in 
sala Floreasca. La capătul unul joc 
de Înaltă factură, campionii Româ
niei și-au luat o frumoasă revanșă 
pentru partida pierdută cu două zile 
Înainte, clștigtnd cu 95—84 (48—41).
Succesul bucureștenllor se datorește 
jocului lor ofensiv, combinațiilor 
eficace sub panou, alternate cu con
traatacuri decisive. Cel mai buni 
jucători : Popa, Niculescu, Novfce șl 
Diaeonescu de la învingători, res
pectiv JigiU, Suhov și Goncearov.

• Un sport practicat pe toate 
continentele • Peste 150 000 
de echipe in activitatea oficială
• Campionate mondiale 
valorice • J. O. —

stimulent

pe grupe 
puternic

Federației

HANDBALUL CUCEREȘTE LUMEA!
INTERVIU CU L GR1GORESCU, SECRETAR GENERAL AL F. R. H.

rații pe marginea primelor două 
zile de concurs să revenim asupra 
comportării sportivilor noștri in 
probele de viteză.

Deși se află la primul campio
nat mondial, și cu toate că avea 
ca adversari sportivi cu multă ex
periență. tînărul caiacist Vasile 
Diba a abordat cu siguranță seria 
sa la K 1 — 500 m. El s-a impus 
clar în fața cehoslovacului Soucek 
și a suedezului Andersson, dîn- 
du-ne speranțe într-o comportare 
frumoasă și in continuare.

Și echipajul nostru de K 2, al
cătuit din Serghei Larion șl Poli- 
carp Malihin a concurat bine, cla- 
sîndu-se pe locul doi, după 
Poloniei, obținînd dreptul 
concura în semifinale.

Tot pe locul secund s-a 
și Ivan Patzaichin, în urma 
ticului Petrenko. Ivan nu a

cel al 
de a

clasat 
sovie- 
forțat,

— Mihai Zafiu — Atanase Sciotnic
— Vasile Diba a câștigat cu sigu
ranță seria, ' calificîndu-se pentru 
finală.

Așadar, primul obiectiv al re
prezentativei noastre a fost atins. 
La fel ca anul trecut, la Tampere, 
toți sportivii români au trecut de 
faza preliminariilor fără a fi obli
gați sâ concureze în recalificări. La 
această oră, din cele 18 probe ale 
programului se cunosc finaliștii la 
12 probe (la fond și K 4 — 500 m F 
se desfășoară direct finalele). La 
toate sint prezenți și reprezentanții 
noștri. în celelalte vor avea loc 
semifinale : sîmbătâ dimineața K 1
— 1000 m (C. Macarenco), K 2 — 
1000 m (I. Dragulschi — V. Simio- 
cenco), K 4 — 1000 m (A. Sciotnic
— V. Diba — M. Zafiu — N. Eșa- 
nu) și C 2 — 1000 m (Gh. Muntea- 
nu — V. Serghei), iar duminică

Lucrările Congresului 
Internaționale de Handbal, desfă
șurate la Lido Iesolo (Italia), au 
scos în evidență puternica răspin- 
dire a acestui sport in lume. Des
pre realizările in acest domeniu, 
ale sportului cu mingea mică, des
pre perspectivele sale am discutat 
cu secretarul general al F.R.H., 
Lucian Grioorescu, participant la 
lucrările F.I.H.

— Care sint proporțiile reale ale 
dezvoltării handbalului ?

— Handbalul se practică astăzi 
pe toate cele 5 continente. Peste

150 000 de echipe se află cuprinse 
în activitate competiționalâ oficia
lă, ele însumînd aproape 3 000 000 
de sportivi și sportive. Subliniez : 
este vorba de activitatea oficială. 
La Federația internațională sînt afi
liate 62 de țări, precum și alte trei 
(Australia, Sudan și Irak) provizo
riu. Se interesează de modalitățile 
de afiliere și federațiile naționale 
din Grecia, Mozambic. Singapore, 
Malaezia, Honduras, Panama, Bo
livia, Chile, Columbia, Venezuela 
ș.a. Acesta este rezultatul efortu
rilor depuse de FJLH. și de o se
rie de federații naționale. Impetu
oasa sa dezvoltare a impus hand
balul în 7 pe arena olimpică. La 
Miinchen s-a decernat primul titlu 
olimpic — la băieți, iar la Mont
real, alături de handbalul mascu-

C. M. DE VOLEI DIN MEXIC

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, echipele de volei ale Ro
mâniei au fi susținut primele 
meciuri din cadrul turneelor 
semifinale ale campionatelor 
mondiale ce se desfășoară în 
Mexic. Din păcate, nu putem
— din cauza decalajului de oră
— să vă oferim Și rezultatele 
obținute de ele. întrucit 
v-arn prezentat situația 
preliminarii în C.M. 
astăzi redăm clasamentele grupe
lor feminine și echipele califi
cate în turneele fruntașelor.

GRUPA A (Guadalajara)
3 3 0 9:0 
3 2 1 6:5 
3 12 4:0 
3 0 3 1:8 

de Mexico)
3 3 0 ‘
3 2 1 
3 12 
3 0 3 

(Monterrey) 
3 3 0 

1

ieri 
după 

masculin,

E

7

Ambasadorul păcii

1. Mexic
2. S.U.A,
3. Franța
4 Bahamas

GRUPA B (Ciudad
1. U.R.S.S.
2. R.D. Germană
3. Rep Dominicană
4. Olanda

GRUPA C
1. Japonia
2. Polonia
3. R.P. Chineză
4. R.F.G.

9:1 
6:5
3:6 
3:0

GRUPA D
1. Cuba
2. Peru
3. Porto Rico 

Echipa R.P.D.
mai prezentat la C.M.

3 2
3 1
3 o 

(Tijuana)
2 2
2 1
2 0

Coreene

3

9
6
4
0

:0 
:4
:6
;9

0
1
2 
nu

6:0 
3:3 
0:6

6
5
4
3

6
5
4
3

e
5
4
3

4
3
2 

s-a

GRUPA
1. ROMANIA
2. Ungaria
3. Brazilia
4. Filipine

GRUPA
1. Coreea de
2. Canada
3. Bulgaria
4. Cehoslovacia

Echipa României a 
grupa mai lejer decît 
din clasament, pierderea 
partide, în fața formației 
riei, produeîndu-se 
leibalistele noastre 
calificarea. Jocul 
sextetul român a 
cieri deosebite din 
mexicane. Ziarul 
scria că româncele „ 
Puebla o adevărată demonstra
ție de tehnică.

Din grupele 
calificat pentru 
mei® 2 echipe, 
celor 3 turnee 
tru locurile 1—12 : Mexic, Coreea 
de Sud, R. D.- Germană, Peru 
(Guadalajara) ; U.R.S.S., ROMÂ
NIA, Polonia, Canada (Tijuana) ; 
Japonia, Cuba, S.U.A., Ungaria 
(Monterrey). Formația României 
a avut ca primă adversară pe 
cea a Poloniei.

F
Sud

(Puebla)
3 2
3 2
3 2
3 0 

(Toluca) 
3 
2 
1 
0

3
3
3

1
1
1
3

8:4 
8:5 
7:5
0:9

5 
S
5
3

G 
5
4
3

o
1 
2 
3 
cîștigat
rezultă 
ultimei
Unga- 

după ce vo- 
și-au asigurat 
practicat de 
primit apre- 
partea presei 

„Excelsior" 
au făcut Ia

preliminare s-au 
semifinale pri- 
lată componența 
semifinale, pen-

Revista „LE SPORT EN U.R.S.S." 
publică un articol dedicat rolului 
sportului in apropierea tineretului 
lumii, in sprijinul coexistenței paș
nice între state cu orinduiri socia- 

■ le diferite. Iată citeva fragmente 
semnificative :

„O sport, tu ești pacea !“ — a 
exclamat Pierre de Coubertin, pă
rintele olimpismului modern. A- 
cest gind exprimat într-o formă 
poetică, acum aproape un veac, își 
găsește întruchiparea în mișcarea 
sportivă internațională. Astfel, 
„New York Times" a putut să scrie 
intr-un comentariu dedicat 
neului gimnastelor sovietice 
S.U.A. că această echipă de fete 
și-a încheiat evoluțiile in Statele

tur- 
în

Unite făcînd să se topească ulti
mele vestigii de ostilitate de pe 
vremea războiului rece.

Cooperarea, extinderea contac
telor este un imperativ al timpu
lui nostru. Numai in ultimii 5 ani, 
calendarul competițioaal interna
țional s-a îmbogățit cu 17 noi cam
pionate mondiale, cu 5 campionate 
europene, cu 8 cupe mondiale și 
ale continentului european etc. A- 
ceastă proliferare este urmarea 
creșterii importanței sociale a spor
tului, a capacității sale de a con
tribui la crearea unui climat po
litic sănătos în lumea întreagă... 
Da, sportul este ambasadorul pă
cii !“...

lin, își va face intrarea și cel fe
minin. Desigur, pătrunderea în fa
milia disciplinelor olimpice a con
stituit pentru handbal un puternic 
stimulent.

— Este cunoscut faptul că miș
carea noastră sportivă, federația 
de specialitate, sportivii și tehni
cienii săi și-au adus o contribuție 
esențială la răsjnndirea handbalu
lui, la progresul său. Prin ce ac
țiuni t

— Handbalul românesc și-a adus 
și își aduce în permanență contri
buția la dezvoltarea generală a 
handbalului în lume. în Consiliul 
F.I.H. activează doi membri ai bi
roului federației noastre, antreno
rii români sînt invitați in diferite 
țări ale lumii pentru a împărtăși 
din experiența lor (unii pentru pe
rioade mai lungi, de pregătire a e- 
chipelor reprezentative — în Italia. 
Algeria. Tunis, Togo, Cuba ș.a., al
ții pentru a conduce cursuri de 
specializare a antrenorilor — în 
Bulgaria, R. F. Germania. Portuga
lia, Spania, Elveția, Belgia. Sue
dia. Brazilia. Cuba, Liban, Israel, 
Japonia ș.a.), președintele F.R.H., 
Ioan Kunst Ghermănescu a con
dus cursuri de perfecționare în Iu
goslavia, R.F. Germania, Argenti
na, Brazilia, Anglia, iar numeroși 
tehnicieni (din Canada, R. A. E- 
gipt, U.R.S.S., Ungaria, Brazilia 
etc) vin în țara noastră pentru 
schimb de experiență. Echipe ro
mânești au efectuat turnee de pro
pagandă în R. P. Chineză, Japonia, 
Insulele Reunion și Mauriciu, Al
geria și alte țări. Eforturile noas
tre se încadrează în cele generale, 
astfel că nu este departe vremea 
cînd handbalul va deveni un sport 
practicat în toate țările lumii. A- 
fluența tot mai mare de echipe 
înscrise la campionatele mondia
le și la Jocurile Olimpice, organi
zarea campionatelor continentale 
(debut în Africa), organizarea C.M. 
pe principiul grupelor valorice — 
iată numai citeva din indiciile care 
ne pot contura perspectivele hand
balului.

Hristache NAUM

FIS-BULLETIN SPECIALIZAREA BOXERI ROMANI
Problemă care frămintă serios 

lumea schiului, specializarea face 
obiectul unui interesant articol 
semnat de binecunoscutul antrenor 
francez Honore Bonnet in ultimul 
număr al Buletinului federației in
ternaționale de specialitate.

După ce arată că a experimen
tat, timp de un an, specializarea 
cu echipele de fete și băieți ale 
Franței fără a ajunge la un rezul
tat concludent, H. Bonnet își ex
primă părerea că „ceea ce i-a îm
pins cel mai mult pe schiori (și pe 
antrenori) la specializare este poate 
regulamentul Cupei Mondiale. A- 
ceasta a fost concepută pentru a

încununa schioare și schiori eom- 
pleți".

Dars-a constatai eurînd — ob
servă Bonnet — ci „eoboritorii car» 
sacrificau totul acestei discipline nu 
puteau in nici un caz să cucerească 
Cupa Mondială, pentru că ei dis
puneau doar de 7 probe de coborire, 
față de 14 de slalom uriaș și spe
cial". Ce x-a intimpiat ? O serie de 
sportivi ;>-au propus ataaci să cu
cerească o „sub-cupă" U uriaș, spe
cial sau la coborire. S-a ajuru ast
fel, afirmă Bonnet, la o serie de 
anomalii. „Ce păcat, spune el, că 
un uimitor schior ca Thoeni nu se 
ocupă mai mult de coborire. pen
tru care posedă toate calitățile 1”

PESTE HOTARE
Selecționata de box a tării 

noastre va susține ultimele me
ciuri internaționale ale sezonu
lui între 15 și 30 noiembrie, la 
Phenian. în compania echipei 
R.P.D. Coreene.

La 20 octombrie vor începe, la 
Izmir. în Turcia, reuniunile unui 
turneu internațional de box. Din 
tara noastră vor Darticipa Tr. 
Cerchia, Tudor Miron. Adrian 
Turcita, O. Amăzăroaie și Bobi 
Florian (antrenor Ion Moiiea).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
TENIS DE MASA • A început o 
nouă ediție a „Cupei ligii europene". 
Iată rezultatele : la Miskolc : Unga
ria — U.R.S.S. 4—3; la Praga: Ceho
slovacia — Anglia 6—1: la Norrkfi
ning : Iugoslavia — Suedia 4—3; la 
Sarrelouis : R.F. Germania — Franța 
4—3.
ATLETISM • Antrenorul echipei 
olimpice de atletism a S.U.A., Leroy 
Walker, a anunțat că selecționata v 
americană va întilni în 1975 echipa 
U.R.S.S, la Kiev. întîlnirea S.U.A. —
R. D. Germană va avea loc la 8 și 9 
iulie la Leipzig, iar meciul
S. U.A. — R.F. Germania la 18 și 19 
iulie la Durham (Carolina de Nord). 
fotbal • într-o conferință de 
presă ținută la Buenos Aires, pre

ședintele F.I.F.A., Joao Havelange, a 
confirmat că Argentina va găzdui în 
1973 turneul fina! al C.M. • In 
meci retur pentru ț,Cupa cam
pionilor Americii de Sud“, Indepen
dente Buenos Aires — F.C. Sao 
Paulo 2—0. în tur câștigase forma
ția braziliană, astfel că se va disputa 
un meci de baraj, astăzi, la Santiago 
de Chile.

HALTERE • La 27 noiembrie va 
avea loc la Londra un concurs re
zervat „supergreilor” cu participarea 
unor sportivi renumiți ca Alexeev 
(U.R.S.S.), Heuseț, (R.D.G.), Reding 
(Belgia), Pavlasek (Cehoslovacia).

BASCHET S Echipa feminină bul
gară Minior Pernik a cîștigat și re

turul întîlnirii cu Art Dusseldorf din 
Cupa cupelor, cu 98—85. și s-a cali
ficat în turul următor al competiției.
CICLISM • Guenther Haritz (R.F.G.) 
a realizat în cadrul unei competiții 
la Dortmund 53:15,2 la proba cu an
trenament mecanic, devenind astfel 
campion european.
ȘAH • In turneul feminin de la 
Subotița, Suzana Makai (România) 
a învins-o în runda a 6-a pe iugo
slava Cejici. Gertrude Baumstark a 
remizat în 39 de mutări cu Karakas 
(Ungaria), iar Margareta Teodorescu 
a cîștigat la Kesegi. în clasament 
continuă să conducă maghiara Ve- 
roezi și cehoslovaca Vokralova, cu 
cîte 4’/2 p. Makai ocupă locul 3 cu 
3,5 p și o partidă întreruptă. Mar

gareta Teodorescu are 2,5 p iar 
Baumstark — 2 p (2). • După des
fășurarea partidelor SntrempM, în 
clasamentul turneului masculin de 
la Kragujevac, pe primul loc se află 
Vaganian (U.R.S.S.) și Tringov (Bul
garia). cu cîte 7 p. Maestrul român 
Victor Ciocâltea totalizează 4% P, 
ocupînd locul 7. • In turneul de la 
Manila, după 11 runde, îa fruntea 
clasamentului se află Vasiukov cu 
7V2 p, Petrosian cu 7 p, Gheorghiu 
și Larsen cu cîte 6% p. în Ultimele 
meciuri, Gheorghiu a pierdui la Va- 
siukov și l-a învins p® Torre. • Par
tida a 14-a a meciului ae șah Kar
pov — Korcinoi s-a terminal remizâ 
la mutarea 30. Karpov conduce cu 
1'fi—5’/a p (partida a lî-a s-a între
rupt a doua oară).

TURNEUL SELECȚIONATEI 
STUDENȚEȘTI DE RUGBY 
A FRANȚEI ÎN ROMÂNIA

Selecționata studențească de 
rugby a Franței (A.S.S.U.) se 
pregătește în vederea turneului 
pe care-1 va întreprinde în Ro
mânia. Echipa franceză va întilni 
la 10 noiembrie, la Timișoara, 
Selecționata studenților din Româ
nia, iar trei zile mai tîrziu va 
evolua la Cluj-Napoca, în compa
nia formației Agronomia. Din lo
tul echipei franceze fac parte, 
printre alții : Jonquiers, Dehaye, 
Pediccia, Bach, Malterre, Rise, 
Richaud.
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