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In prezența tovarășului
NICOLAE CEAUSESCU
IERI S-A ÎNCHEIAT CONFERINȚA

NAȚIONALA A CERCETĂRII
ȘTIINȚIFICE SI PROIECTĂRII

In prezența tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a încheiat, 
vineri, 25 octombrie, Conferința 
națională a cercetării științifice și 
proiectării, organizată din iniția
tiva secretarului general al parti
dului.

_ La lucrările din cea de-a doua 
zi au luat parte, de asemenea, 
tovarășul Emil Bodnaraș, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Ștefan Voitec, Manea Mănescu. 
membri și membri supleanți ai 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului.

Cei peste 3 000 de participanți 
la conferință au salutat cu entu
ziasm, cu deosebită căldură, pe 
secretarul general al partidului, - 
pe ceilalți tovarăși din conduce
rea de partid și de stat.

Conferința — care a reunit oa
meni de știință, cercetători, pro- 
iectanți, cadre didactice din învă- 
țămintul superior, alți specialiști 
din domeniul cercetării științifice 
și proiectării, perfecționării orga
nizării economice și sociale a ță
rii, activiști de partid, reprezen
tanți ai oamenilor muncii din uni
tăți de cercetare și proiectare, 
din centrale industriale și între
prinderi economice, din ministere 
și instituții centrale — s-a desfă
șurat în ședințe plenare și în șap
te. secțiuni de specialitate, în ca
drul cărora au luai cuvîntul 141 
de participanți.

în încheierea lucrărilor confe
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FOTBAL
__zv___

DIVIZIA A LA

ASTĂZI SI MIINE
JOCURILE ETAPEI A X-a

Astăzi și mîine se dispută meciurile etapei a X-a din Divizia A 
la fotbal. Iată

TIMIȘOARA : F. C. Argeș

programul acestei etape :

Astăzi
Politehnica —

(partida va fi televizată) 
Mîine

Universitatea —
Chimia —
F. C. Constanța —
Jiul —
Universitatea —
Politehnica —
Olimpia —
Sportul studențesc —

CRAIOVA :
Rm. VÎLCEA :
CONSTANTA :
PETROȘANI :
CLUJ-NAPOCA :
IAȘI :
SATU MARE :
BUCUREȘTI :
(se dispută pe stadionul Steaua cu începere de la ora 11)

CLASAMENT

1. DINAMO 9 8 0 1 19— 5 16
2. F.C.M. Reșița 9 6 1 2 13— 7 13
3. A.S.A. Tg. M. 9 6 1 2 16—14 13
4. F.C., Argeș 9 5 0 4 16— 9 10
5. Steaua 9 4 2 3 13—10 10
6. U.T.A. 9 4 2 3 9— 8 10
1. Steagul roșu 9 4 1 4 15— 9 9
8. Jiul 9 3 3 3 13— 8 9

9—10. Politehnica Hm. 9 4 1 4 8— 7 9
Olimpia S. M. 9 4 1 4 10— 9 9

11. CFR Cluj-Napoca 9 3 3 3 8—10 9
IS. Univ. Craiova 9 J2 4 13—12 8
13. F.C, Constanța 9 3 2 4 10—12 8
14. Sp. studențesc 9 3 2 4 9-14 8
15. „U“ Cluj-Napoca 9 2 4 3 7—12 8
16. Politehnica Iași 9 3 0 6 10—15 6
17. Chimia 9 0 4 5 2—18 4
18. F.C. Galați 9 1 1 7 3—15 3

(Citiți în pag. 4—5. reportaje. inter-
viuri. avancronici ele. din activita
tea fotbalistică).

VIITMHJL
FOTBALULUI

INTERNAȚIONAL
văzut de JOAOHAVELANGE 
președintele F.I.F. A.

In vizită la București
(Citiți reportajul

m pag. a Vlll-a) Alina Goreac — într-o frumoasă „poză* la bîrnă, aparat la care va 
evolua și în f inala C. M. de duminică. In plus, ea va fi prezentă și la 

startul finalelor pe aparate la sărituri
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Șirinței. salutat cu vii aplauze 
ovații, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU.

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

Adresîndu-se secretarului gene
ral al partidului, în numele con
ferinței, tovarășul loan Ursu, pre
ședintele Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, a spus : 

în numele tuturor oamenilor de 
știință, cercetătorilor. proiectan- 
ților, specialiștilor din domeniul 
activităților de cercetare științi
fică, dezvoltare tehnologică și 
proiectare, al celor din invățâtnîn- 
tul superior, ingâduiți-mi să vă 
asigur, mult stimate tovarășe se
cretar general, că, de azi înainte, 
ideile pe care ni le-ați insuflat 
reprezintă convingerile noastre, 
simțămintele pe care ni le-ați 
transmis determină conduita noas
tră profesională, morală și politi
că, iar indicațiile pe care ni le-ati 
dat, constituie cuvîntul de ordine, 
sub autoritatea căruia se orindu- 
iesc toate inițiativele și acțiunile 
noastre de viitor.

Ne angajăm solemn, in fața 
partidului, în fața dumneavoastră, 
să facem totul pentru _a fi demni 
de înalta misiune istorică Pe care 
ne-ați încredintat-o de a înfăptui 
sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, în lumina Programului 
partidului și a Directivelor Con
gresului al XI-lea, în viața eco
nomică și socială a României so
cialiste, cincinalul revoluției teh- 
nico-științifice 1976—1980.

Steaua
F. C. Galați 
Dinamo
F.C.M. Reșița 
A.S.A. Tg. Mureș 
Steagul roșu
C.F.R. Cluj-Napoca 
U.T.A.

Toate jocurile, cu excepția ce
lui din Capitală, încep la ora 15.

Din prezentarea etapei, rapor
tată la clasamentul pe care îl 
prezentăm în continuare, consta
tăm că fruntașele întrecerii vor 
evolua în deplasare (primele șap
te formații se vor afla pe terenul 
adversarelor !).

Acest duel între cele două 
;,jumătăți" ale clasamentului a- 
nunță meciuri disputate, plusul 
de valoare fiind compensat 
clasicul avantaj al terenului.
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IN FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE BOX

DIN NOU MECIUL: CUȚDV - DOBRESCU
C. DAFINOIU ÎNVINS

PRIN K 0. !
Sporturî-Vineri seara. Palatul Sporturi

lor și Culturii din Capitală a găz
duit cea de-a doua reuniune 
semifinală din cadrul campiona
telor individuale de box ale se
niorilor. Reuniunile preliminare 
au făcut ca în această fază a 
competiției să se califice cei mai 
valoroși pugiliști, astfel că cei 
aproape 5000 de spectatori au ur
mărit meciuri echilibrate. în care 
combatanții au făcut adevărată 
risipă de energie pentru a-și cîș- 
tiga dreptul să lupte în gala fi
nală. Spre deosebire de primele 
reuniuni, tineri seara „scrima 
pugilistică", a fost mult mai des 
întîlnită în întrecerile participan- 
ților la finalele campionatelor 
naționale. Drumul Analiștilor spre 
victorii a fost croit cu armele 
prețioase ale tehnicii, disputele 
din această seară satis făcînd exi
gențele iubitorilor „nobilei arte".

Prima semifinală a „muștelor" 
i-a adus în ring pe tînărul Niță 
Robu (B.C. Brăila), cîstigătorul 
turneului internațional al Româ
niei „Centura de aur" și Dinu
Condurat (Steaua). Așa cum în
cepuse prima repriză. în care
brăileanul a atacat dezlănțuit și 
l-a surprins deseori pe Condurat 
cu puternice lovituri la cap. cre
deam că disputa va lua sfîrșit 
înainte de epuizarea celor nouă 
minute de luptă. Dar, n-a fost 
așa. Deși numărat în primul mi
nut al reprizei secunde, în urma 

K unei directe de dreapta recepțio- ■

PROGRAMUL FINALELOR '
(Palatul Sporturilor |i Culturii,

Ai Turei (Voința Ouj-Nopoca)
N. Robu (B. Q Brăila) 
M. Tone (B. C. Galați)
O. Pometcu (Rapid)
I. Vladimir (Dinamo)
P. Dobrescu (Dînamo)
V. Zilberman (Rapid) 

:|. Mocanu (Metalul Bocșa)
I. Gyorffi (Dinamo)
M. Comtontinescu (Metalul
I. Alese (Dinamo)

I

LA C. M. DE GIMNASTICA

PATRU PREZENȚE ROMANEȘTI
IN FINALELE PE APARATE!

VARNA, 25 (prin telex). Marele 
festival de ginmastleâ, care este 
cea de a l*-a ediție a Campio
natelor mondiale, a trecut Și de 
.actul II* întrecerea pe echipe a 
băieților. Programul liber ales —

Campionul categoriei muscă, constănțeanul F. Ibrahim (dreapta) l-a 
învins la puncte pe I. Gavrilă (Buzău) Foto: Vasile BAGEAC
nată la bărbie, D. Condurat 
oprește aproape în permanență 
cti lovituri directe atacurile ad
versarului, ale cărui resurse fi
zice și, deci, precizie în lovituri, 
nu mai seamănă cu cele din pri
ma repriză. Ultimul rund a fost 
echilibrat, dar pentru că Robu a

duminica» ara 1t)

- P. Gonea (B. C. Galați)
— F. Ibrahim (Farul)
— V. Kiss (ASA Cluj*Napoca)
- Gh. Ciochina (Steaua)
— C. Stefonowiei (Dinamo)
- C. Cuțov (Dinamo)
— D, Cimpoiețu (Dinamo Bv.)
— Al. Tirboi (Farul)
- M. Banu <Faru!) 

Buc.)— M. Simon (Dinamo Bue.)
— I. Daseâlu (Forul)

t

care a încheiat acest act — a 
prilejuit, ca și la fete. Un spec
tacol de înaltă ținută și măiestrie, 
în care s-au remarcat gimnaștii 
japonezi. Joi seară, elevii antre
norului En.do au trebuit să facă 
față unei situații neobișnuite t 
chiar de la prunul aparat — bara 
— Savao Kato s-a accidentat se
rios și a fost obligat să părăseas
că concursul, în aceste condiții 
coechipierii săi văzîndu-se nevoiți 
sâ-șl apere șansele numai în cinci 
oameni. După cum se știe, ei au 
reușit să cucerească titlul suprem 
datorită. în mare parte, aportu
lui lui Kasamatsu. mezinul for
mației. care a preluat ștafeta de 
lider al echipei nipone de la ves
titul, Nakaiama. Echipa UJLS.S. a 
obținut, de altfel, medalia de ar- 

. gint, concurind si ea cu un han
dicap . serios la două aparate (Vik
tor Klimenko s-a accidentat, fiind 
nevoit, asemenea lui Kato, să pă
răsească întrecerea). în fine, pen
tru a încheia această succintă 
prezentare a situației din fruntea 
ierarhiei mondiale, vom mai a- 
mintl de faptul că formația Un
gariei a reușit să depășească echi
pa R.F. Germania.

O luptă extrem de Interesantă 
și spectaculoasă s-a dat. însă, 
pentru ocuparea locului VI din

Constantin MACOVEI
■ ■ " x

(Continuare în pag, a S-a) 

avut mai mult inițiativa, patru 
dintre Judecători i-au acordat 
victoria. în cealaltă semifinală a 
categoriei, tenacele Iod Gavrilă 
(Voința Buzău) a luptat curajos 
cu campionul țării, Faredin Ibra
him (Farul). Forța și vitalitatea 
sa n-au fost însă suficiente pen
tru a putea învinge țehnica su
perioară a constănțeanului. în
vingător la puncte F. Ibrahim.

Partida ușorilor Paul Dobrescu 
(Dinamo) și Constantin Lică (Fa-

Mihoi TRANCA

(Continuare in pag. 4—5)

Mine, e atractivă Intllnire de rugby

ROMÂNIA - FRANȚA, 
la tineret

două „combatante", 
noastră a susținut

păcate,

Slîine dimineață, începînd de la 
Ora 11, Parcul Copilului din Ca
pitală găzduiește un interesant 
meci internațional de rugby din
tre reprezentativele de tineret • 
speranțe — ale României și Fran
ței. Așteptată cu justificat irite* 
res, partida — de acum înainte 
asemenea întîlniri se vor organiza 
anual — a fost atent pregătită de 
către cele ' “
Formația 
miercuri o utilă partidă de veri
ficare, cu Dinamo. Din . ' .
unul dintre posibilii titulari, ari
pa de treisferturi, Dinu s-a acci
dentat și astfel s-a ajuns lă două' 
indisponibilități (prima se referă 
la Paraschiv). Așadar, antrenorul 
federal Valeriu Irimescu și 
..responsabilul" echipei. Ion Țuțu- 
ianu, au avut de făcut unele „ro
cade* în garnitura avută la dis
poziție. Astfel, Aldea va juca 
aripă. cel de-âl doilea centru 
fiind Benedect. Ca mijlocaș la 
grămadă a fost titularizat con
stănțeanul Drondoie, rezerva lui 
urmînd să fie Bidirel, chemat Ta 
lot în ultimul moment.

La fluierul arbitrului Alexan
dru Lemneanu se vor alinia for
mațiile ) ROMÂNIA. Simion —■ 
Ianusievici, Benedect, Enache, Al
dea. — D. Alexandru, Drondoie
— E. Stoica, M. Ionescu, Murariu 
•— Boroi, Mușat — Țurlea, Mun- 
teanu, Cioarec (rezerve ) Ebu, Fui- 
cu, Borsaru, Fălcusan, Bidiref, 
Scarlat). FRANȚA. J. P. Pestîel
— Guidi. Billac, Sangaly, Barize
— Chauvet, Roumieu —• Riveș. 
Meunier, Loustaudine •— Palmie. 
Derrien — Garcia, Arganesc, Da
les (rpzerve I Ramos, 
Kaczotowschi, Pierre, 
Larraga).

în deschidere, la ora 9,15, urî 
joc interesant în cadrul „Cupei 
F.R.R." între Grivița Roșie șS 
Politehnica Iașîs ...

Forester. 
Freicha.



la w ,• 13 «.sen» ROMÂNIA - FRANȚA (echipe studențești) LA RUGBY
Așadar, miine are loc o nouă 

partidă România—Franța, de astă 
dată la tineret, dar anul jubiliar 
el rugby-ului nostru va fi mar
cat, curînd, de alte două con- 
iruntări cu reprezentanții „coco
șului galic". Timișoara și Petro
șani vor găzdui la 10 și, respec
tiv, 13 noiembrie, meciurile din
tre selecționatele universitare ale 
celor două fruntașe în sportul cu 
balonul oval de pe bătrînul con
tinent. •

Pînă acum, studenții români și 
cei francezi s-au aflat față în 
față în două rînduri ; în 1972, în 
orașul de pe Bega, și anul trecut 
la Montpellier. La debut, victoria 
a revenit purtătorilor culorilor 
noastre, cu 9—7, dar replica ad
versarilor a fost -foarte puterni
că pe propriul lor teren, cînd au

JOC SPLENDID, REZULTAT ECHITABIL

DINAMO - SPORTUL STUDENȚESC 9 9 (6-6)
La rugby, în „Cupa Federației", 

un derby, Dinamo — Sportul stu
dențesc, ' care a ținut să respecte 
tradiția. Adică joc splendid, cu pre
dilecție pentru acțiuni deschise. A 
fost, din inițiativa ambelor forma
ții, o explozie de șarje, una mai 
frumoasă ca alta, cel puțin 4 a- 
proape de finalizare și altele pe 
atîtea, oprite in „22“-ul fiecăreia 
dintre echipe. O convingătoare ple
doarie pentru rugby modern, din 
păcate „ascultată" departe de cen
trul orașului, tocmai la Tei.

Rezultatul, 9—9 (6—6) este echi
tabil. Și Dinamo și Sportul studen
țesc au avut perioade de dominare 
prelungite, după cum ambele for
mații au ratat copios în fiecare re
priză. Antrenorii au fost și ei de 
acord că acest rezultat nedecis re
prezintă realitatea din teren, mo- 
tivînd faptul de a nu fi arătat 
mai mult, prin absențele fortuite ;

ULTIMA ETAPA A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
Miine, de la ora 10. în Capita

lă și in alte 8 localități vor ti
vea loc partidele ultimei etape 
a campionatului Diviziei A de 
lupte greco-romane. Exceptînd 
triunghiularele de la București 
(Delta Tulcea — Dunărea Galați
— Steaua) și Tg. Mureș (A.S.A. 
Cluj-Napoca — Dinamo București
— A.S.A. Tg. Mureș) care vor fi 
dominate, cu siguranță, de cu
noscutele echipe bucureștene, ce
lelalte stau sub semnul unui mare 
echilibru, învingătoarele fiind di
ficil de anticipat. Iată, de altfel, 
triunghiularele respective : Ba-

Miine, dupa-amiază, la patinoarul „23 August41

O MARE DEMONSTRAȚIE
DE PATINAJ ARTISTIC

Astăzi sînt așteptați să sosească 
patinatorii și patinatoarele din Ce
hoslovacia, R. D. Germană, Polo
nia, Ungaria și U.R.S.S. care, ală
turi de sportivii noștri, vor parti
cipa la marea demonstrație de pa
tinaj artistic programată pentru 
miine după-amiază (ora 18) la pa
tinoarul „23 August". Printre cei pe 
care îi vom putea admira 
lîndu-și virtuțile, întîlnim și cîteva 
nume binecunoscute în arena pa
tinajului mondial : Serghei Volkov 
și Igor Bobrin — U.R.S.S.

Dintre ceilalți sportivi oaspeți.

eta-

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[

ANTON OPRESCU, BUCUREȘTI. Este 
adevărat : la maratonul de la Schwar- 
tzwald. desfășurat nu demult, au parti* 
cipat și 136 de... temei. Multe dintre ele, 
dintre acelea care iau autobuzul pentru 
o singură stație 1

VASILE CIOBANU. PLOIEȘTI. 1. Povești 
din 1.001 de nopți I 2. Ozon n-a jucat 
niciodată la Steaua (C.C.A.).

FERENC SZANTO, TG. MUREȘ. „Am 
16 ani. Noi cmd jucăm fotbal, ta trei 
cornere ni se acordă o lovitură de ta 
11 metri. Cred că oceastâ regulă ar 
trebui introdusă și in campionat, tn sco
pul de a se inscrie mai malte goluri”. 
Să vorbesc eu cei de la F.I.F.A. I Propu
nerea dv. mă poartă, In orice caz, cu 
mulți, cu foarte mulțl ani In urmă, ta 
meciurile copiilor, unde trei cornere con
secutive erau echivalata cu un penalty. 
Cu cei mari, lucrurile se complică Insă. 
Ați văzut ce se Intîmplă, cînd arbitrul 
acordă o lovitură de la 11 metri pentru 
un henț sau un fault tn careu I Să dea 
penalty și pentru trei comero consecu
tive ? Va fi înconjurat de Jucători, re- 
proșindu-i-se că n-c... numărat bine I

—nr—M 

Pag, o 2-a Sportul

cîștigat cu 21—6. Desigur, gîndul 
cu care pleacă la drum „XV“-le 
studențesc din România este a- 
cela al... revanșei. Pentru reali
zarea ei, meciurile sînt pregătite 
din vreme. Corvin Mircioiu, din 
partea Ministerului Educației și 
Învățămîntului, împreună cu co
lectivul tehnic — antrenorul. e- 
merit Nicolae Pădureanu, Mitică 
Antonescu și Gheorghc Băltărc- 
țu — au pus la punct toate a- 
mănuntele. Reunirea lotului de 
25 de jucători se va produce la 
4 noiembrie, în orașul Timișoara. 
Antrenamentele zilnice vor fi 
completate de o verificare, pro
babil in compania formației lo
cale, fosta campioană, l’niversi- 
tatea.

Dintre selecționabili nu vor lip
si Nicolescu, Dumitru, Gh. Răș- 

la Dinamo, Boroi, Turtea, Aldea și 
Bidirel, aflați in lotul național de 
tineret, la Sportul, Bater, Galan- 
da, iar din a doua repriză și Fu
gigi, accidentat.

Realizatori : Nicolescu — incer- 
care transformată de Fugigi (min. 
6) și Iordănescu — Iov. ped. (min. 
74) pentru Sportul studențesc. Dra- 
gomirescu — încercare transforma
tă de Nica (min. 18) și Marghies- 
cu — „drop" (min. 76).

DINAMO : Baciu, Oțetaru, L Au
rel — Viman, Toma — Marin, Za- 
fiescu, Caraiman — Paraschiv, 
Marghiescu — Iacob, Nica, Drago- 
mirescu, Constantin — Dăiciulescu.

SPORTUL STUDENȚESC : Stăn- 
culescu, Sofronie (Panaitescu), A- 
lexandrescu — Burciu, Chifan — 
Fugigi (Mușatescu), Anastasiu, 
Pandea — Hariton, Nicolescu — 
Anton, Câlărașu, Hie, Gheorghiu — 
Iordănescu. (T. ST.).

DE LUPTE GRECO-ROMANE
cău : Nicolina Iași — C. S. Boto
șani — A.S.A. Bacău ; Rădăuți ; 
Metalul București — Farul Con
stanța — IPROFIL Rădăuți ; 
Marghita ! Crișm Oradea — 
C.F.R. Timișoara — Constructo
rul Marghita ; Lugoj ; C.S.M. Re
șița — C. S. Arad — Vulturii 
Textila Lugoj; Craiova : Rapid 
București — Gloria Buzău — E- 
lectroputere Craiova ; Sinaia : 
C. S. Pitești — Steagul roșu Bra
șov — Carpațî Sinaia; Slatina ;

*

cei mai cunoscuți sînt : polonezul 
Jacek Tascher — cîștigător al 
uneia dintre edițiile concursului 
internațional de juniori organizat 
în București, reprezentantul R. D. 
Germane, Bemd Wunderlich, ca și 
colegii săi, perechea Katja și 
Knut Schubert, cehoslovaca Ilona 
Urbanova și talentatul Istvan Si
mon, dia Ungaria, care ne-a vi
zitat pentru prima oară tara în 
1967, cînd avea doar 11 ani etc. In 
încheiere, amintim că la demon
strația de miine elevii au acces la 
patinoar, gratuit.

IUE IONESCU, BUCUREȘTI. Unui fot
balist nu i se poate arăta decît o sin
gura dată cartonașul galben, in cursul 
unui meci. După aceea, urmează carto
nașul roșu. Eu n-am văzut meciul Meta
lul — Progresul, din cadrul campionatului 
Diviziei B. Dar, dacă arbitrul N. Rainea 
a arătat de două ori cartonașul galben 
aceluiași jucător, evident, el a comis o 
greșeală, pe care n-o putem pune însă 
decît pe socoteala unei amnezii de mo
ment. Se intîmplă I

ȘTEFAN BURLACU, SIBIU. Este gol sau 
este aut sau corner, numai daca mingea 
a depășit liniile respective cu ÎNTREAGA 
El CIRCUMFERINȚA, șl nu cu mai mult 
de jumătate din circumferința el, cum 
susține colegul dv. V-ați pus în gind să 
deveniți arbitru ?

FERENC SZABO, TG. MUREȘ. într-o 
partidă de fotbal, nu pot fi schimbați 
doi jucători de cîmp, plus portarul, ci 
numai doi jucători, portarii nebeneficiind 
de un regim special. Deci, dacă echipa 
dv. ,,Sănătatea", a schimbat într-un meci 
doi jucători, stați liniștit în poartă. Nu 
vâ poate schimba și pe dv. I

VALERIU POPESCU, PENSIONAR, RjM- 
NICU VÎLCEA. Egalul de ia Copenhaga 
nu poate fi privit ca o reușită, dar nici 
ca un eșec, fiind vorba, totuși, de un 
meci susținut în deplasare, Viitorul este 

canu, Tătucu, Florescu, Burghe- 
lea. Al. Atanasiu. FI. Constantin. 
Apreciind valoarea ridicată a ce
lor convocațl, credem că se va 
găsi cea mai bună formulă de 
echipă, care să onoreze — și ea 
— „anul 60" de rugby pe pămînt 
românesc.

CONSTRUCTORUL BRĂILA
Șl T.C. B.

AU PROMOVAT
ÎN PRIMA DIVIZIE

DE TENIS
In urma turneului final de califi

care. In Divizia A de tenis au pro
movat Constructorul Brăila și Tenis- 
club București. BrăHenii s-au prezen
tat cu o garnitură omogenă, pornind 
din start ca primi favorlți : N. Mi- 
rea, D. Mocanu, I. Galamboș, A. Ro
sian u M Breazu, M. Baia, Eleono
ra Roșianu și Hermina ZurAtau. Este 
una dintre explicațiile succesului, că
reia i se adaugă sprijmul pe care di
rectorul I.J.C.M. Brăila. Alexandru 
Popescu, l-a acordat echipei de tenis.

La rândul ei, T.C.B., o echipă tină- 
ră. va ti noua reprezentantă a Bucu- 
reștiului în această serie. Vasile Se- 
rester a prezentat in luptă câteva 
elemente de certe perspecti ve în te
nisul nostru : R. Opreanu, V. Da-
bija. S. Orășanu. J. Bircu și Sirnona 
Nunweiller. De asemenea T.C.B. a 
avut în echipă jucători cu experien
ță, cum sint A. Greabu, I. Bariru și 
Sonia Beloiu. Jiul Petroșani și Cu
pron» Baia Mare, cu valorile arătate, 
cu condiția completării loturilor de 
fete, vor putea deveni echipe cu șan
se mari la viitorul turneu de califi
care Rezultate : Brăila — Hunedoa
ra 1»—7 : T.C.B. — CSmpia Turzii 
16—1 ; Brăila — T.C.B. 10—7 1 CSmpia 
Turzii — Hunedoara 12—5.

S. IONESCU

C.S.O., Cîmpulung Muscel — Pro
gresul București — Aluminiu Sla
tina.

O FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ

EXPOZIȚIA sporturilor tehnico aplicative
Organizarea de către C.J.E.F.S. 

și Comitetul județean U.T.C. A- 
rad a unei expoziții cuprinzînd 
realizări locale în domeniul spor
turilor tehnico-aplicative consti
tuie, fără îndoială, o inițiativă 
valoroasă. Faptul este demons
trat de numerosul public, îndeo
sebi tineret, atras în sala Forum 
de zecile de aparate și mașini, 
realizate de tinerii constructori 
din orașul de pe Mureș. Expozi
ția a fost deschisă cu prilejul 
Zilei forțelor noastre armate. 
Pot fi văzute și admirate navo- 
modele de cele mai variate ti
puri, realizate de sportivii de la 
A. S. Rapid, multe din ele cîști- 
gătczare ale unor medalii de aur 
și argint la campionatele republi
cane, ca și numeroase machete 
de avioane' românești celebre, a- 
cromodele de acrobație, construi
te de modeliștii de la A. S. Strun
gul.

Printre exponatele de mare a- 
tractivitate se numără primul a- 
parat de zburat de tip flexoplan, 
construit de Arpad Kiss, cu care

acela care poate da cel maî bun răs
puns, arătîndu-ne dacă e vorba de un 
punct cîștigat sau de unul pierdut. Spe 
răm, ca și dv., ca acest 0-0 să nu se
mene cu acel 1—1 de la Helsinki, din 
meciul cu Finlanda, care ne-a costat ca
lificarea în turneul final al campionatu
lui mondial de fotbal.

RODICA DONCIU, BUCUREȘTI. Fostul 
„tunar* al echipei naționale de hand
bal, Gheorghe Gruia, este acum profe
sor de educație fizică la Academia mi
litară. 2. Luptătorul Gh. Berceanu n-a 
mai luat parte la competiții, fiind bol
nav. Acum, el este în convalescența.

MARIA CHEȘU, SINAIA. Rezultatul me
ciului pentru Cupa Davis dintre S.U.A. 
și Bahamas ? Nu s-a repetat surpriza

din meciul cu Columbia. Americanii au 
învins cu 5—0, trimițînd acum în terenul 
de joc, pentru probele de simplu, pe 
Ashe șl Gorman,

Ilustrații ; N, CLAUDIU

DINAMO BUCUREȘTI - *

CAMPIOANĂ DE TENIS A [ARII
După un „galop" pe parcursul 

căruia nu a fost scutită de mo
mente dificile, echipa Dinamo 
București a reușit o nouă și pe 
deplin meritată performanță : cu
cerirea titlului de campioană a ță
rii la tenis. De fapt, mai exact 
spus, formația din Ștefan cel Mare 
și-a păstrat supremația internă, în- 
trucît de 5 ani consecutiv ea nu 
a cedat-o nici unei alte echipe. 
Dispunînd de un lot valoros de 
sportivi, muncitori și serioși la an
trenamente, dar și de doi antrenori

MOMENT FINAL ÎN DIVIZIA A DL SCRIMĂ
Pasionanta întrecere a echipelor 

de scrimă din primul nostru eșalon 
se încheie sîmbătă și duminică în 
Capitală, odată cu desfășurarea 
meciurilor din cadrul etapei a 
IlI-a. Nu mai puțin de 60 de par
tide (cite 15 în fiecare probă) 
vor fi necesare pentru desemnarea 
echipelor campioane pe anul 1974. 
Ce anticipări se pot face ?

Pentru proba masculină de flo- 

inventatorul a executat peste 100 
de starturi spre văzduh, apoi cel 
dintîi kart de competiții, clasa 
125 cmc, realizat la A. S. Rapid, 
și, în sfîrșit, girocopterul pentru 
zbor cu om la bord construit de 
amatorul Ion Simion, de la A. S. 
Strungul. Aparatele sînt realiza
te Ia un înalt nivel tehnic și do
vedesc interesul tot mai marepe 
care tineretul îl manifestă pen
tru, așa-zisele, construcții de a- 
matori.’ Merită subliniată pasiu
nea pe care Petre Curtu, instruc
tor județean de modelism, a de
pus-o pentru organizarea acestei 
bogate expoziții.

Viorel TONCEANU

SÎMBĂTĂ

BASCHET - teren Floreasca, de la 
ora 16 : Arhitectura — Mine-Energie 
(m. B), Universitatea - Arhitectura 
(f. B), A.S.A. - UREM (m. B), P.T.T.
— Universitatea (m. B) ; teren Con
structorul, ora 15.45 : Constructorul
— P.T.T. (f. B) ; sala Progresul, ora
17.15 : Olimpia — Progresul (f.B.).

HANDBAL — teren Dinamo, ora 
15.30 : Dinamo București — Steaua 
(m. A).

HOCHEI - patinoarul ,,23 August-, 
ora 18 ; Dinamo — Dunârea Galați, 
Divizia A, grupa I.

RUGBY — stadionul Steaua, ora 
15.30 : Steaua — Constructorul Bu- 
zâu (Cupa F.R.R.).

SCRIMA — sala F.R.S, (Floreasca 
II), ora 8, ultima etapă a Diviziei A 
(echipe).

DUMINICA

BASCHET — sala Floreasca, de la 
ora 10 î Voința — Universitatea Ti
mișoara (f. A), Politehnica — Univer
sitatea lași (f. A) î sala M.I.U., ora
10.15 : Olimpia — Rapid (f. A) ; te
ren Floreasca, ora 12.30 : Medicina — 
A.S.E. (f.B.).

BOX — Palatul Sporturilor șl Cul
turii, de la ora 10 : finalele campio
natelor naționale.

CICLISM - bd. Leontîn Sâlâjan 
(între bd. Muncii și str. Baba No
vac), ora 10 : concurs de popularizare 
(întreceri pentru triciclete, biciclete 
PEGAS și alergări pe circuit pentru 
biciclete de curse — juniori și seniori).

FOTBAL — stadion Steaua, ora 9: 
Sp. studențesc — U.T. Arad (tineret), 
ora 11 : Sp. studențesc — U.T. Arad; 
teren Metalul, ora 11 : Metalul Bucu
rești — Metalul Drobeta Tr. Severin: 
teren Autobuzul, ora 11 ; Autobuzul 
Buc. — C.S. Tîrgoviște ; teren Voința, 
ora 11 : Voința Buc. — Metalul Mija; 

capabili și exigenți, dinamoviștiî 
bucureșteni au pierdut o singură 
întîlnire în această ediție a cam
pionatului, cea din tur, cu Steaua!,

In fotografie (de la stingă la; 
dreapta) : Sever Mureșan, antrenon- 
rul Aurel Segărceanu, Mariana Si-4 
mionescu. Radu Bădin, antrenorul 
emerit Marin Bădin, Florența Mi-, 
hai, Virginia Ruzici, Viorel Marcu} 
Ion Sântei, ing. col. Ion Cozma; 
președintele secției de tenis a clu
bului și Bebe Almăjan.

Foto : Șt. CIOTLOȘ

retă, principalele candidate rămin 
echipele Steaua și C.S. Satu Mare: 
în mod normal, floretiștii militari- 
nu pot rata locul I, decit în cazul 
unor surprize de mari proporții-!

în proba feminină de floretă, 
vansul de 6 puncte luat de 4-ul 
Stelei este substanțial pentru a 
elimina eventuale emoții. La a- 
ceastă probă merită a fi urmărit,' 
în schimb, duelul direct dintre 
echipele I.E.F.S. și Progresul Bucu~! 
rești pentru ocuparea locului 2.

Și în celelalte probe, formațiile 
clubului Steaua păstrează, practic; 
șansele cele mai mari de a în- 
cheia competiția in fruntea parti- 
cipantelor. La spadă, punctul de 
atracție al probei se anunță a fi 
partida dintre I.E.F.S. și Medicina 
Tg. Mureș, ambele cu cite 12 
puncte, în timp ce la sabie, în 
centrul atenției se va afla meciul 
dintre I.E.F.S. (11 p) și Tractorul 
Brașov (10 p).

O dispută dîrză, pe „linia de 
sosire", este de anticipat și în 
duelurile pentru evitarea retrogra
dării, în special între formațiile 
Progresul București și Șc. sp. Ora
dea (floretă bărbați), Viitorul; 
Șc. sp. 1 București și Medicina 
Tg. Mureș (floretă femei), C.S.M; 
Cluj-Napoca și Petrolul Ploiești 
(sabie). I

Primele meciuri, sîmbătă de la 
ora 8, în sala de scrimă a F.R.S; 
(Floreasca II).

teren B. Văcărescu, ora 11 : Auto
matica Buc. — IPRECA Călărași ; te
ren Electromagnetica, ora 11 ; Unirea 
Tricolor Buc, — Azotul Slobozia ; te
ren Sirena, ora 11 : Sirena Buc. — 
T.M. Buc. ; teren Laromet. ora 11 : 
Laromet Buc. — Flacăra roșie Buc. ; 
teren F.R.B. ora 11 : I.O.R. Buc. — 
Tehnometal Buc. ; teren Triumf, ora 
11 : Triumf Buc. — Dunărea Giurgiu. 
JUNIORI — teren Progresul, ora 9 : 
Progresul Buc. — $c. sp. II ; teren 
Metalul, ora 13 : Metalul Buc. — Pe
trolul Ploiești ; teren Voința, ora 9 . 
Voința Buc. — Șc, sp. Energia ; teren 
Dinamo, ora 13 : Dinamo Buc. — 
Șc. sp. Călărași ; teren Autobuzul, 
ora 9 : Autobuzul Buc. — S.C. Tulcea.

HANDBAL — teren Steaua» ora 9 : 
C.S.U. Construcții — Tomistex Con
stanța (f. B) ; ora 10,15 ; I.E.F.S. — 
Voința Odorhei (f. A) ; ora 11.30 : 
Universitatea Buc. — Universitatea 
Timișoara (f. A) ; teren Giulești, ora 
10 : Rapid — Tractorul Brașov (m. B) ; 
teren Voința, ora 15.45 : Voința Buc.
— Vulturul PÎoiești (f. B).

HOCHEI — patinoarul „23 August", 
ora 15 : Dinamo - Dunărea Gajați 
(Divizia A, grupa I).

JUDO — sala de sport a Institu- 
tulul Pedagogic, de la ora 10,30 : 
Olimpia Buc. — Șc, sp. Unirea lași — 
Universitatea Buc. (triunghiular în 
cadrul etapei a IV-a, Divizia A).

LUPTE — sala Steaua, de la ora 
10 : Dunărea Galați — Delta Tulcea
— Steaua (triunghiular în cadrul ul
timei etape a diviziei de lupte greco- 
romane).

RUGBY — Parcul Copilului, ora
9.15 : Grivița Roșie — Politehnica lași 
(Cupa F.R.R.), ora 11 : România - 
Franța (tineret) ; stadionul Tineretu
lui (IV), ora 10.30 : A.S.E. — Mine
rul Lupeni (divizia B, seria I).

SCRIMA — sala F.R.S. (Floreasca 
II), de la ora 8 : ultima etapă a Di
viziei A (echipe).



„CULTURA FIZICĂ SI SPORTUL VOR FACE PARTE 
INTEGRANTĂ DIN MĂSURILE FRIVIND DEZVOLTAREA 
FIZICĂ ARMONIOASĂ Șl PASTRAREA SĂNĂTĂȚII 
POPORULUI".

Acest obiectiv, cu profunde sensuri sociale și uma
ne, oglindind grija nețărmurită față de condiția fizică 
și spirituală a cetățenilor patriei noastre, a fost înscris 
în Proiectul de Program ai P.C.R. de făurire a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism, care urmează să fie supus 
dezbaterii și aprobării celui 
partidului.

de ol Xr-lea Congres ol

Printre multiplele mijloace preconizate pentru trans
punerea in viață a acestui nobil deziderat, exprimate 
clar in Hotârirea Plenarei C.G al P.C.R. din februa- 
rie-martie 1973, se numără, la un loc de frunte, intro
ducerea și generalizarea GIMNASTICII ÎN PAUZA DE 
PRODUCȚIE, formă excelentă de intărire a sănătății, 
de recuperare și creștere a capacității de muncă.

z
Ce s-a realizat in acest domeniu însemnat al spor

tului de masă, dar — moi ales — ce trebuie făcut in 
viitor, iți propune să dezbată grupajul de materiale 
din această pagină.

RAID-FULGER
în 5 întreprinderi din Capitală

GIMNASTICA ZILNICA ȘI-A DOVEDIT EFICIENȚA;
IMPORTANT ESTE CA ACEASTA ACTIVITATE

SA FIE GENERALIZATA!
Este un lucru verificat că 

practicarea gimnasticii in pauza 
de producție -constituie o sursă 
excelentă de reincărcare a bate
riei celui ce dorește să aibă o 
capacitate ridicată de muncă", 
cum sugestiv se exprima condu
cătorul unei mari unități econo
mice orădene.

Experiența celor peste 325 de 
unități din întreaga țară, unde a- 
proape 180 000 de oameni ai mun
cii practică acest fel de exerciții 
fizice, conduși de peste 1 450 de 
instructori voluntari, este mai 
mult decît edificatoare. S-a de
monstrat că sporirea capacități
lor fizice Și intelectuale și — 
decurgînd din aceasta — menți
nerea unei stări bune de sănă
tate, sînt principalele efecte ale 
unei activități permanente. Așa 
sttnd lucrurile, este explicabil 
interesul din ce In ce mai mare 
ce-1 manifestă lucrătorii din in
dustria ușoară (confecții, încălță
minte, mârochinărie etc.) pentru 
generalizarea practicării acestui 
fel de gimnastică.

Cu 
tați 
filuri

unele excepții, și în uni- 
industriale cu alte pro- 
— deși ele sînt încă puține

— rezultatele sînt ebneiuder-te. 
Dar. cum s-a constatat cu ocazia 
unor investigații în țară, și cum 
s-a precizat în analiza pe care 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. a 
făcut-o acestei importante activi
tăți. sint necesare, in continuare, 
eforturi pentru ca peste tot unde 
condițiile sînt propice, gimnas
tica in pauza de producție să 
intre in obișnuința oamenilor. In 
industria metalurgică (uzina de 
laminoare Roman), in industria 
constructoare și reparații de ma
șini (Ia Bacău). în întreprinderile 
de proiectări și la centrele de 
calcul (Galați, Alexandria și Pi
tești) repriza de gimnastică are 
efecte tot atit de favorabile asu
pra organismului celor care o 
practică. Dar. nefiind în cunoș
tință de cauză In această proble
mă și neștiind exact cum trebuie 
procedat, unele conduceri admi
nistrative ale întreprinderilor și 
instituțiilor nu se preocupă de 
introducerea gimnasticii. Se con
stată. pe de altă parte, extinderea 
acesteia în ritm lent și, 
mult, la unele întreprinderi 
vitatea încetează la puțin 
după start. La rlndul lor.

mai 
acti- 
timp 

orga-

ȘI
5000
CIFRA

ÎN JUDEȚUL ARAD

DE PRACTICANT!...
ESTE ÎN CREȘTERE

Dintre numeroasele 
acțiuni inițiate la A- 
rad, menite să atra
gă oamenii muncii in 
practicarea exercițiilor 
fizice, gimnastica in 
pauza de producție 
se bucură de cea mai 
mare audiență. Facto
rii responsabili cu a- 
ceastă problemă — in 
primul rind C.J.E.F.S.. 
Consiliul județean al 
sindicatelor și Inspec
toratul școlar — și-au 
dat seama de necesi
tatea unei astfel de 
forme de odihnă ac
tivă și, în consecință, 
s-au consultat, pen
tru început, cu con
ducerile administrati
ve, precum și cu mun
citorii dintr-un nu
măr de 7 unități. 
După cum am consta
tat, acțiunea s-a ex
tins cu precădere in 
industria ușoară (fa
brici de încălțăminte, 
de confecții), dar și în 
alte ramuri, cum ar fi 
industria de ceasorni
ce. ramura forestieră.

Conslultările de care 
aminteam au constat în 
completarea, de către 
muncitorii secțiilor, a 
unor chestionare, prin
cipala problemă la 
care se aștepta răs
puns fiind dacă ei 
consideră utile 3—5 
minute de gimnastică 
in fiecare zi. Ei au 
spus DA ! Apoi, au 
intrat în -scenă” pro
fesorii de educație fi
zică și medicii. Tre
buie să spunem că a- 
ceștia au făcut ade
vărate studii, rezulta
tele concret izîndu-se 
în stabilirea unor pro
grame de gimnastică 
diferențiate nu numai 
pe fiecare fabrică și 
întreprindere, dar și 
de la o secție la alta, 
in funcție de necesi
tățile lucrătorilor. în 
sfîrșit. reținem că in 
paralel au fost for
mați 55 de instructori, 
recrutați dintre tine
rii și tinerele unități
lor respective.

Care este situația

în momentul de față ? 
Mai mult C 
de lucrători 
Fabrica de 
ții, de la 
roșu"* de la Fabrica de 
încălțăminte .Liber
tatea'*. de la Fabrica 
de păpuși .Arădean- 
ca~", de la Fabric 
ceasuri „Victoria* 
la Inspectoratul 
vic etc fac zilnic 
nasticâ.

Șeful comisiei j 
și turism de la 
siliul județean al

de 5 000 
i de la 

confec- 
.Tricoul

a

«i- 
grm-

nete teritoriale pentru educație 
fizică și sport pierd din vedere 
faptul că, fiind factori de decizie 
și dispunind de specialiști, sint 
primele chemate să investigheze 
locurile de muncă unde se poate 
generaliza și extinde gimnastica 
in pauza de producție. Apoi, sar
cina consiliilor pentru educație 
fizică ș- sport trebuie să fie 
aceea a formării de instructori 
voluntari. Chiar în cazul unei 
experiențe valoroase, ca înregis
trarea pe bandă magnetică a an
samblului de exerciții — cum 
s-a procedat ia fabrica de ciorapi 
din Sebeș, județul Alba —, s-a 
constatat că prezența instructoru
lui este, totuși, necesară. Aceștia 
sînt recrutați, de obicei, dintre 
foști sportivi, dar condiția nu 
este obligatorie, așa cum am vă
zut tot la Sebeș, unde însăși asis
tenta medicală Ileana Bojiță este 
o excelentă instructoare (deși 
pînâ a fi început să se ocupe de 
această problemă nu a făcut 
sport).

Comitetele sindicatelor, așa cum 
s-a stabilit și în planul de mă
suri al Consiliului Central al 
V.G.S.R., întocmit după apariția 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, sînt o- 
bligate să acționeze în comitetele 
oamenilor muncii și în consiliile 
de conducere ale ministerelor șl 
centralelor pentru ca gimnastica 
în pauza de producție să fie 
practicată în cit mai multe uni
tăți și de un număr cîț mai mare 
de oameni. Tot atît de important 
este ca la această acțiune de ma
ximă importanță profesorii de 
educație fizică să contribuie _ In 
mod activ. In acest sens, consiliile 
pentru educație fizică și sport și 
inspectoratele școlare trebuie să 
stabilească, pe localități și pe 
unități economice, profesori care 
să coordoneze întreaga acțiune.

Ar fi deosebit de util ca. la 
riadul lor, specialiștii Institutu- 

igier.ă șl protecția muncii. 
Sănătății. I.E.F.S. sâ 

______ ’ “ care 
efectuează, și problemele ce 
ridică introducerea gimnasticii 
pauza de producție.

lui de
Ministerul
abordeze. în cercetările pe 
le " - - ■
le 
în

FABRICA „ UNITATEA-

Am luat legătură cu președinții sau secretarii de asociații sportive din 5 
întreprinderi bucureștene, pentru a afla răspuns la cîteva întrebări referitoare 
la ; locurile unde ș-a introdus gimnastica in pauze de producție ; numărul 
celor care o practică ; ecoul stirnit de această formă a educației fizice. 

Reproducem, pe scurt, aceste răspunsuri în cele ce urmează.

• ^DUMITRU v-HIOSE Telefoane"). „Se practică la ,,facturare'*, „texare’* 
și „listă", de 7 luni, de către circa 300 de femei. Zilnic, 5 minute după 4-S 
ore de muncă. Rezultatele sini foarte bune, motiv pentru care studiem, evi
dent, extinderea acestei activități".

• ȘTEFAN DRĂNĂU Electronica"). „Am introdus gimnastica în pauza 
de producție la unitatea Pipera, a întreprinderii noastre, de la 1 octombrie 
1973 Secțiiie alese sint ’ (două de televizoare și una de radio), unde, lucrîn- 
du-se pe benzi rulante, munca este statică. Aveni 6 exerciții simple, care se 
fac zilnic sub conducerea unor instructori pregătiți de noi în întreprindere Nu-loc zilnic sub conducotea unor instructori pregătiți de noi in întreprindere 
mărul efectiv ol participcnțilcr : 3 600 de persoone zilnic".

• CONSTANTIN GRIGORL („Autobuzul") „Am introdus-o, pină in 
zent, la „strungărie", „matrițerie" ți „prototipuri", luind parte la 
gramul fixat 600 de persoane. Oamenii sînt mulțumiți, gimnastica le esto i 
sitoare, așa că studiem posibilitatea extinderii ți in alte secții. Vizăm, in 
mul rînd, „tapițeria".

• ION ȘOVĂIALA (întreprinderea de comerț exterior „ILEXIM"). „La 
se face gimnastică de circa o lună ți... există regrete că n-am început

Ne gindim sâ le satisfacem dorința".

pre- 
pro- 

folo-
pri-

noi
_ . - ___ _ ..._ ............... ... ........ ......... ... r_  m©i

demult. 110 persoane fac zilnic exercițiile, altele s-au arătat dornice sâ înceapă.

• TIBERIU HALMAGIU („Dîmbovița"). „în întreprinderea noastră, gim
nastica a împlinit doi ani ți este... viguroasă. Unde se face ? La „maroebi- 
nărie", la nu mai puțin de 13 benzi rulante, la „tocuri". Practicanta, de fapt 
practicantele, întrucît sînt în majoritate fete, sint în număr de circa 1 700 
zilnic. Tradiția, dacâ-i putem spune ața, de la noi, nu este întimplătoare''.

IN ȚARA DE SUS A MOLDOVEI

Pauza pe-'ru gimnastică la Fabrica mixta de industrie l&cală din 
orașul Fălticeni, județul Suceava. In spațioasa curte a fabricii iau parte, 
zilnic, ia această utilă activitate sute de muncitori și muncitoare.

Foto : Ion MÎNDRESCU

sport 
Con- 

_1 sin
dicatelor, loan Petro- 
van. ne spunea, re
cent. că in urma re
zultatelor toarte bune 
obținute ia întreprin
derile care an de-a- 
cum o experiență, t-a 
stabilit — de comun 
acord cu conducerile 
administrative — ca 
pină la sflrțitul aces
tui an practicarea gim
nasticii in pauza de 
producție să mai fie 
introdusă in citeva u- 
nitâți arădene, precum 
și in altele din județ.

INDICELE
REZULTATELE UNUI TEST ELOCVENT

ÎMBOLNĂVIRILOR A SCĂZUT CU 40 LA SUTĂ!
Cu cîtva timp 

sorul univ. dr. 
de la I.E.F.S.. a 
tari de specialitate pe un eșan
tion de muncitoare de la fabrica 
de ciorapi din Sebeș, județul 
Alba, privind efectele gimnasticii 
In pauza de producție asupra or
ganismului acestora. L-am rugat 
pe reputatul specialist să -ne ofe
re concluzia principală pe care a 
desprins-o din studiul efectuat i

ae

In urmă, profe- 
Andrei Demeter, 
întreprins cerce-

•
,l n fapt foarte 

acela că s-a 
numărul îmbolnăvirilor după 
practicarea, timp mai îndelungat, 
a gimnasticii în pauza de pro
ducție — r.e-a spus Andrei De
meter. In timp ce în 1970, îna
inte de introducerea gimnasticii, 
morbiditatea ia sistemul osteoar- 
tieular arăta un indice de 
frecvență de 7.58 (IM de cazuri).

important este 
redus considerabil 

îmbolnăvirilor

2 ani de practicare 
indicele amintit a 

In plus, după cum

DIN SIGHETUL MARMAȚIEI ROADELE COLABORĂRII...
La Sighetul Marmației, Fabrica de 

tricotaje „Unitatea" se numără prin
tre unitățile de producție în care 
gimnastica în pauza de producție a 
devenit o realitate.

Zilnic, în fiecare schimb, munci
toarele de aici efectuează, cite 5 
minute, exerciții speciale, sub în
drumarea instructorilor loan Mari
na și Ileana Turda. Este o activitate 
care interesează întreaga masă, tot 
colectivul de muncă al acestei fa- 

județul Mauamu-brici, fruntașă pe 
reș.

La introducerea 
pauza de producție 
tribuția atît conducerea 
(prin ing. Vasile Oceanu), 

(secretar

gimnasticii 
și-au adus < 

fabricii 
_____ ,, comite

tul de partid (secretar — Maria 
'Stan), cit și organele sindicale și 
sportive.

Colaborarea strînsă dintre toți a- 
cești factori — remarcată, de altfel, 
în întreaga activitate a fabricii — a 
determinat, încă din start, succesul 
acțiunii. Medicul de la „Unitlatea", 
dr. Vasile Vasili u, a avut prilejul, 
prin analizele ce le efectuează tri
mestrial, să constate foloasele prac-

Ora 9,30. . . Muncitoarele dm atelierul de confecții al Fabricii de tri- 
execută cu mult interes exerciții 

Foto : Ștefan CIOTLOȘ
țiuni specifice, determinate de pozi
țiile vicioase în fața mașinilor de 
lucru. Foarte bine !

cotaje „Unitatea"-Sighetul Marmației 
de gimnastică în pauza de producție.
tice ale acestei activități, prin 
descreșterea cu 20 la sută a coefi
cientului de frecvență a unor afec-

în 1973, după 
a gimnasticii, 
scăzut la 4,5. 
au confirmat Maria Băcllă, secre
tara comitetului de partid, și Do
rin Lâdaru, directorul adjunct ai 
întreprinderii, gimnastica a con
tribuit în mare măsură și la creș
terea productivității muncii, la 
realizarea și depășirea sarcinilor 
de producție".

IN BUCUREȘTI
Gimnastica tn pauza de producție este introdusă, la ora actuală, în 

162 secr4 din 72 de întreprinderi Lucureștene. Participă peste 76 000 de 
persoane, tineri ,i vîrstnici.

întreprinderile cu cele n-.ai frumoase rezultate în această direcție 
sint : Flacăra roșie. Electronica. Dimbovița, Trieodava, Vulcan, ILEXIM, 
Electromagnetica, I.P.R.S. Dâneasa. I.C.T.B. Confecția, F.R.B. și Grivița 
Roșie.

CUPLUL MEDIC - PROFESOR
introducerea 

________ _  ____ de producție 
s-a accentuat, in ultima vreme, dato
rită citorva măsuri întreprinse de 
C.J.E.F S., Consiliul județean al sin
dicatelor, Direcția sanitară și Ins
pectoratul școlar. Hotăritoare în a- 
cest sens a fost repartizarea, pe lingă 
un grup de 1—3 întreprinderi, a cîte 
unui medic și a unui profesor de 
educație fizică. Astfel, practicarea 
zilnică a exercițiilor la Combinatul 
de celuloză și hârtie din Călărași este 
supravegheată de dr. Erika Gork și 
de prof. Marius Petrescu; la între
prinderea „Crinul" din Lehliu, coor
donatori stnt Elisabeta Marian, me
dic, șl Tatiana Mischie — profesoa
ră. Am mai putea oferi și alte exem
ple. important ni se pare faptul 
confirmat de rezultatele obținute

tn județul Ialomița, 
gimnasticii in pauza

că un asemenea cu-plu, medic-profe
sor, nu numai că poate conferi gra
dul înalt de tâfâurozitate științifică, 
gimnasticii m pauza de producție* 
dar — ceea ce nu este lipsit de im
portanță ' — oferă praeticanților ga
ranția că exercițiile alese îi ajută 
efectiv, atît în muncă, cit și pentru 
întărirea sănătății.

Pagină realizată de Modesto FER»
RARINI, Ion GAVRILESCU și Ti~ 
beriu STAMA



„MONDIALELE" DE CAEAC-CANOE DE IA XOCHIMILCO, ] 
ETAPĂ IMPUR 1 ANTĂ A PREGĂIIRIEIJR OLIMPICE j

PROGRAM ECHILIBRAT 

ÎN DIVIZIA A (etapa a X a)
Odată cu ultima festivitate de 

premiere de la Xochimilco, locul 
emoțiilor și al impresiilor, toate 
trăite și exprimate — firește — 
eu multe accente subiective, a 
ifost luat de comentariile obiectiv 
fundamentate de cifre Și date sta
tistices Neîndoielnic, la aceasta 
oră concluziile ediției mexicane 
a campionatelor mondiale de ca- 
iac-Pfenoe sînt, totuși, departe de 
a fi definitiv stabilite, urmînd 
ca specialiștii celor 25 de echipe 
participante — Și sportivii înșiși 
— să verifice științific, cu toată 
migala de care este nevoie, învă
țămintele curselor de la Cue- 
manco, îndeosebi cele ale finale; 
lor. In ceea ce ne privește, in 
retrospectiva de astăzi ne pro
punem să schițăm cîteva din, as
pectele generale ale competiției, 
pe care le supunem atenției citi
torilor și, bineînțeles, tehnicieni
lor noștri.

Esențial ni se pare — o spu
nem de la bun început — faptul, 
indiscutabil, că „MONDIALE
LE- DE LA XOCHIMILCO AU 
ÎNSEMNAT PENTRU TOATE E- 
CHIPELE O ETAPĂ IMPOR
TANTA IN DIFICILA CURSĂ 
A PREGĂTIRILOR OLIMPICE 
PENTRU MONTREAL.

OBIECTIVELE OLIMPICE DE 
PERSPECTIVĂ, AU DETERMI
NAT, după opinia noastră, ÎN
TREAGA MUNCĂ DE SELEC
ȚIE ȘI PREGĂTIRE PENTRU E- 
DIȚIA DIN ACEST AN A CAM
PIONATELOR MONDIALE. Re- 
ferindu-ne de exemplu, la selec
ția echipajelor care au concurat 
la Xochimilco credem că, în pri
mul rînd, trebuie consemnată o- 
fensiva tineretului, în marea ma
joritate a cazurilor încununată 
de un deplin succes. în comen
tariile anterioare arătam că în
deosebi echipele puternice (Uniu
nea Sovietică, Ungaria, R. D. 
Germană, România ș. a.) au tre
cut la o masivă întinerire a lo
turilor. Reluînd această idee, să 
amintim — 
campionilor și 
rîndul tinerilor, 
fiind debutanți la C. M. - 
eanoistul Serghei Petrenco 
ani), învingătorul unui alt tînăr, 
debutant — Klaus Zeisler — șl 
al multiplului nostru campion 
Ivan Patzaichin, de tripla câștigă
toare a medaliei de aur — Anke 
Ohde (19 ani) și de coechipiera 
sa din proba de dublu — Barbel 
Koster (17 ani), de eanoistul Bo
rislav Ananiev (campion european 
de juniori în 1973) care, în proba 
de C 1 — 500 m, a reușit sâ-1 de
pășească pe fostul campion al lu
mii, Miklos Darvas. Sînt, desi
gur, exemple concludente și în 
cadrul echipei noastre reprezen
tative (Vasile Dîba, Munteanu 
Gherasim, Vasile Serghei, Nicu- 
șor Eșanu, Larion Serghei, Poli- 
carp Malîhin, Maria Cozma), dar 
ni se pare necesar să precizăm 
că «ÎNTINERIREA LOTULUI 
PRIN DEPISTAREA UNOR NOI 
ELEMENTE DE AUTENTIC TA
LENT, TREBUIE CONTINUATA 
CU ACELAȘI CURAJ ȘI- CU A- 
CEEAȘI FERMITATE. Conclu- 
zionînd, la acest capitol, credem 
că nu greșim afirmînd că la Xo
chimilco a fost limpede pentru 
toată lumea că tinerii 
și canoiști vor avea un 
greu de spus. în desemnarea 
daliilor olimpice.

Cu aceeași atenție au fost 
diate si aplicate CERINȚELE 
PREGĂTIRE pentru această 
ție a campionatelor mondiale, 
desfășurată, după cum se știe, în 
condiții neobișnuite față de anii 
trecuți — altitudine, climă, pro-

bineînțeles, tehnicieni-

bun început — faptul, 
că „MOND.IALE-

din lunga listă a 
laureaților din 
cei mai mulți 

de 
(19

caiaciști 
cuvînt 

me-

stu-
DE 

edi-

Campion al lumii în proba de K1 — 500 m : VASILE DÎBA 
(România). Pe locurile următoare —Geza Csapo (Ungaria) fi, res

pectiv, Grzegorz Sledziewski (Polonia)
gramarea întrecerilor într-o pe
rioadă cînd, de regulă, sezonul 
competițional este de mult în
cheiat pentru echipele europene. 
Formele și metodele au fost di
ferite, așa după cum — din a- 
ceastă cauză — diferite au fost 
și rezultatele finale. Nordicii, de 
exemplu, au plătit lipsa de pre
gătire la altitudine cu o prezen
ță extrem de modestă în probe 
în care altădată ocupau locuri 
fruntașe. La rezultate aproape a- 
semănătoare a dus, însă, și ex
cesul de pregătire la altitudine,

• Tineri debutanți pe po
diumul de ia Cuemanco 
• Ignorare și... exces în pre
gătirea la altitudine • Sur
prize sau creșteri valorice 
previzibile ? • Nume noi pe 
tabloul de onoare al campi
onilor $i medaliaților • Mu
tații importante în ierarhia 
mondială

exemplul echipei Bulgariei fiind, 
după părerea noastră, cel mai 
convingător — singurele calificări 
în finale : echipajul de K 4 — 
1 000 m si Borislav Ananiev la 
C 1 — 1 000 m și C 1 — 500 m.

La Xochimilco s-au desprins, 
de asemenea, concluzii interesan
te și în legătură cu atingerea 
formei maxime — în condițiile 
specifice amintite — și în aceas
tă direcție ni se pare că ar me
rita, de exemplu, studiată evolu
ția unora dintre sportivii italieni 
și în special a lui Oreste Perri, 
cel care a adus caiacului din a- 
ceastă țară — primele medalii 
mondiale — una de aur (la K1 
— 10 000 m) și una de bronz (la 
K 1 — 1 000 m). Fără îndoială,
nu mai trebuie să insistăm — la 
acest capitol — asupra valorii cu 
totul deosebite atinsă în zilele 
campionatelor de echipajele fe
minine ale R. D. Germane, care 
au preluat fără drept de apel 
supremația deținută ani de zile 
de caiacistele’ sovietice.

în directa legătură cu aceste 
cîteva caracteristici generale pe 
care am ținut să le subliniem, se 
află și unele MUTAȚII VALO

RICE ÎN IERARHIA MONDIA
LA A CAIACULUI ȘI CANOEI, 
de care va trebui să se țină nea
părat seama, mai ales în pers
pectiva viitoarelor campionate 
ale lumii (Belgrad, 1975) și a 
Jocurilor Olimpice din 1976. Ne 
gîndim, de exemplu, la locul 4 
ocupat de echipa R. D. Germane 
în clasamentul pe puncte al pro
belor olimpice, la o diferență de 
numai 5 p (40 față de 45) de 
formația noastră, situată pe locul 
3. Dar, trebuie avută în vedere 
și puternica revenire a echipei 
Poloniei, ca și valorile autentice 
pe care le prezintă unele echi
paje din Italia, Cehoslova
cia, Franța etc. Este, de ase
menea, de așteptat ca mul
te echipaje tinere din formațiile 
Ungariei și U.R.S.S., care la Xo- 
chimiico și-au semnat debutul, 
să cîștige, odată cu experiența, 
valoarea care să le dea dreptul 
să' aspire la locurile fruntașe în 
clasamentul finalelor. Conside
răm, în aceeași ordine de idei, 
un accident forma slabă a echi
pei Bulgariei, capabilă să obțină 
în viitor rezultate mult mai bune. 
Iată, dar, că numărul pretenden- 
ților la titlurile și medaliile vi
itoarelor competiții de amploare 
se anunță în creștere și esțe 
greu de prevăzut ce alte surpri
ze mai pot oferi echipajele altor 
țări, în afara celor amintite.

IN ACEST CONTEXT CRE
DEM CA TREBUIE APRECIAT 
FRUMOSUL BILANȚ REALIZAT 
DE ECHIPA REPREZENTATI
VA A ȚĂRII NOASTRE — 11 
MEDALII (3 de aur. 2 de argint, 
6 de bronz), care îmbogățesc con
siderabil colecția trofeelor spor
tive de prestigiu cucerite, de-a 
lungul anilor, de caiaciștii și ca- 
noiștii români. Fără Îndoială, 
tocmai datorită locului impor
tant pe care sportul caiacului și 
canoei îl deține In ansamblul ac
tivității de performanță, este ne
cesar ca, odată cu analiza rezul
tatelor obținute la Xochimilco. 
să desprindem cit mai multe și 
cit mai utile învățăminte pentru 
viitor, îndeosebi pentru Jocurile 
Olimpice de la Montreal. La a- 
ceasta ne propunem să contri
buim, intr-unui din numerele 
noastre viitoare, pe baza con
cluziilor prilejuite de evoluția e- 
chipajelor noastre la recent în
cheiata ediție a campionatelor 
mondiale — MEXIC '74.

Don GARLEȘTEANU
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FINALELE CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE BOX
(Urmare din pag. 1)

rul) a fost o adevărată îneîntare. 
Intr-o formă excelentă, Lică s-a 
situat timp de două reprize foar
te aproape de valoarea adversa
rului său. Șase minute au avut 
loc schimburi' prelungite de lovi
turi care au îneîntat asistența. 
Eforturile depuse în primele două 
runduri l-au făcut pe constănțean 
sa se resimtă evident în ultima trei
me a meciului, cînd a fost dominat 
clar de dinamovist si numai indul
gența arbitrului P. Șchiopu, care a 
tolerat ținerile repetate ale lui 
'Lică, a făcut ca meciul să se ter
mine cu o decizie la puncte. Tî- 
nărul timișorean Mihai IIozo s-a 
dovedit un adversar mult prea 
fdab pentru campionul categoriei» 
valistraț Cuțov. în repriza secun
dă, arbitrul a oprit lupta, con- 
eemnind abandonul lui Hozo. Și 
astfel. în finala categoriei ușoa
re, din nou un meci Cuțov — bo
or eseu !

O partidă așteptată cu mult in
teres și considerată deschisă ori
cărui rezultat, cea dintre semi-

mijlociii Victor Zilberman (Ra
pid) și Alexandru Popa (C.S.M. 
Cluj-Napoca), a avut un dezno- 
dămînt rapid ; un croșeu de stin
gă îh bărbie, recepționat de Po
pa, l-a trimis la podea. La re
luare, o dreaptă necruțătoare l-a 
făcut k.o.

Costică Dafinoiu, tînărul nos-

în scopul asigurării transportului 
spectatorilor la Palatul Sporturi* 
lor și Culturii, duminica, in ziua 
finalelor, LT.B. organizează curse 
speciale pe următoarele trasee : 
Piața Romană, bd. Magheru, bd. 
N. Bâlcescu, bd. 1848, bd. Dimi- 
trie Cantemir *- sală ; Piața Su* 
dului, șos. Olteniței — sală.

Autobuzele vor purta la parbriz 
plăcuțe indicatoare speciale cu 
inscripția „C.N. Box“ și vor face 
stații pe tot traseul, comune cu 
celelalte vehicule de transport 
public, în incinta parcului Pala* 
tului Sporturilor și Culturii va 
funcționa a stație de taximetre 
și un microdispecerat care va 
asigura prompt servirea publicu
lui pe toată durata desfășurării 
finalelor de bex„

----------- ... - . ..........

tru reprezentant la C.M. de la 
Havana a fost învins și el prin 
k.o. în ultimul rund de M. Con- 
stantinescu (Metalul). După ce 
metalurgistul a ascultat numără
toarea arbitrului în prima repri
ză, în ultimul minut de luptă, un 
croșeu de dreapta l-a surprins 
descoperit pe Dafinoiu, care n-a 
mai putut relua lupta. In evident 
progres, Mircea Simon (Dinamo) 
l-a învins clar pe Constantin Va
ran (C.S.M. Reșița), calificîndu-se 
în finala categoriei semigrea.

REZULTATE TEHNICE

Musca : N. Robu (B.C. Brăila) b.p. 
(4—1) D. Condurat (Steaua). F. ibrahitn 
(Farul) b.p. (5—C) I, Gavrilă (Voința Bu
zău) ; ușoară ; P. Dobrescu (Dinamo) 
b.p. C. Lică (Farul). C. Cuțov (Dinamo) 
b. ob. 2. M, Hozo (II. M. Timișoara); 
semimijlocie ; V. Zilberman (Rapid) h.
k. o. 1 A. Popa (C.S.M. Cluj-Napoca), D. 
Cimpoieșu (Dinamo Brașov) b.p. (4—1)
l. Fuicu (U.M. Timișoara) ; mijlocie mică: 
I. Mocanu (Metalul Bocșa) b.p. (4—1) 
V. Filip (Farul), Al. Tîrboi (Farul) b.p. 
(3—2) T. Nicolae (Metalul Buc.) ; semi
grea : M. Constantingscu (Metalul Buc) 
b.k.o. 3 C. Dafinoiu (B.C. Brăila), M. 
Simon (Dinamo Buc) b.p. (5—0) C. Văran 
(C.S.M. Reșița),

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I
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UNIVERSITATEA CRAIOVA (12) — STEAUA (5)
Universitatea a efectuat zilnic 

antrenamente. Joi a susținut un 
meci de pregătire cu o echipă din 
campionatul județean. Duminică, 
nu va putea fi folosit Berneanu 
(suspendat o etapă, pentru 3 car
tonașe galbene), dar va reintra 
Deselnicu. La Steaua, tot lotul a 
fost apt pentru antrenamente. 
Pantea și-a - reluat pregătirile. 
Miercuri a avut loc un meci de 
verificare cu echipa Sirena. Ju

cătorii militari manifestă opti
mism în ceea ce privește jocul de 
duminică, de la Craiova, acolo 
unde evoluțiile lor au fost, în 
general, bune. Oricum, ținînd 
seamă de tradiția confruntărilor 
dintre cele două formații, meciul 
acesta se anunță foarte disputat.

ARBITRII PARTIDEI: M. RO
TARU — I. Ciolan și T. Oniga 
(toți din Iași)................. „

F. C. CONSTANȚA (13) — DINAMO (1)
în ciuda pozițiilor în clasament 

opuse, meciul de la Constanța ră- 
mîne un derby. Echipa gazdă și-a 
regăsit, se pare, cadența, după o 
foarte lungă perioadă de stagnare. 
Pe de altă parte, dinamoviștii, 
solicitați la maximum în repriza 
a doua a meciului cu F. C. Koln, 
vor încerca să păstreze tempoul. 
Formația antrenată de Hașoti se 
anunță neschimbată, antrenorul 
respectînd principiul „echipei cîș- 
tigătoare”. Un singur semn de în-

„U* CLUJ-NAPOCA (15) —
Studenții, afectați de înfrânge

rea netă de la Constanța, au in
tensificat ritmul pregătirilor. An
trenamente zilnice, un joc la Bis
trița, cu Gloria (disputat joi, scor 
4—1) și multă, multă dorință pen
tru un joc bun și un rezultat în 
consecință. Formația va fi — pro
babil — aceeași ca în finalul în- 
tîlnlrii de la Constanța. Mureșe
nii au pregătit și ei cu grijă în- 
tilnirea disputînd și un meci cu

trebare : Caraman bolnav. In ta
băra bucureșteană e incertă pre
zența lui Dudu Georgescu, acci
dentat miercuri. Antrenorul Nicu- 
șor speră însă să-l recupereze pe 
Custov. în perspectivă, un meci 
frumos și — probabil — un rezul
tat de egalitate.

ARBITRII PARTIDEI : V. TO- 
PAN — A. Pop și I. Țifrea, (toți 
din Cluj — Napoca).

A.S.A. TG- MUREȘ (3)
Gaz metan Mediaș (1—0). Rein
trarea lui Bolonî a rezolvat multe 
din problemele formației. Pîslaru 
e și el refăcut (a și jucat în ul
tima parte a întîlnirii cu Politeh
nica Timișoara). A.S.A. pleacă as
tăzi, cu autocarul în scurta sa de
plasare la Cluj — Napoca.

ARBITRII PARTIDEI i AL. 
PÎRVU — C. Dinulescu (ambii 
din București) și Al. Ene (Craiova)

JIUL (8) — F. C. M. REȘIȚA (2)
La Petroșani, timp de mai mul

te zile, a plouat. Antrenamentele 
s-au desfășurat pe terenul de 
zgură, unde, joi a avut loc și me- 
ciul-școalâ, „în familie”, cu cei 
de la „tir.eret-speranțe”. Toți ju
cătorii sînt valizi șl din formație 
nu vor lipsi Tonca, Stocker, Do- 
du, Libardi, Roznai, Mulțescu etc. 
O singură problemă mai dificilă 
pentru antrenorul T. Ozon : titu
larizarea portarului. Naște sau 
Ion Gabriel. Nici la F.C.M. Reșița

nu sînt indisponibilități, astfel 
că formația va fi, probabil, ur
mătoarea : Ilieș — Ologeanu, 
Georgevici, Hergane, Filipescu — 
Pușcaș, Bora (Câprioru), Beldea- 
nu — Atodiresei, Nestorovici, 
Florea. Joi, F.C.M. Reșița a jucat 
la Orăștie, cu Dacia : 3—0 (3—0).

ARBITRII PARTIDEI : O. AN- 
DERCO (S. Mare) — V. Catană 
(Cărei) și V, Trifu (B. Mare).

POLITEHNICA IAȘI (16) — STEAGUL ROȘU (7)
Studenții ieșeni au efectuat zil

nic antrenamente cu conținut fi- 
zico-tehnic. Joi au susținut un 
joc-școaiă cu formația de juniori, 
în care antrenorul I. Oană a ur
mărit aprofundarea de către ju
cătorii săi ai unor scheme tactice, 
totul în scopul îmbunătățirii ac
tivității compartimentului ofensiv. 
Dăniiă, eliminat în meciul de la 
Reșița, a fost sancționat cu mus
trare, și, el va putea fi folosit în 
partida de mîine. Problematică 
rămîne utilizarea lui Costea

care a suportat o întindere mus
culară. Sînt speranțe însă că el 
să se refacă pînă la ora jocului. 
Steagul roșu a sosit joi de la 
Hamburg, contlnuîndu-și drumul 
spre Brașov. Azi la prînz „ste
garii” au plecat spre Iași cu un 
singur gînd, acela de a se reabi
lita.

ARBITRII PARTIDEI : N. PE- 
TRICEÂNU — M. Popescu (ambii 
din București) și M. Fediuc (Su
ceava).

CHIMIA RM. VÎLCEA (17) — F. C. GALAȚI (18)
Gazdele nu anunță modificări 

în formația cu care au intrat pe 
teren în etapa trecută, împotriva 
Stelei. O singură indisponibilitate 
în lot, mijlocașul Păunescu cu pi
ciorul în ghips, accidentat la u- 
nul din antrenamentele acestei 
săptămîni. Miercuri, în meci de 
verificare, 5—0, cu Chimistul Rm. 
Vîicea din Divizia, .C. _ Gălățenii 
pleacă în dimineața aceasta cu 
autobuzul spre Rm. Vîicea.

Miercuri au obținut un rezultat 
de egalitate (2—2) în compania 
echipei locale Portul Roșu (Div. 
C). Incertă folosirea lui State. Nu 
vor juca Stoicescu (a lipsit la 
ultimele antrenamente) și Dan 
Coc, suspendat o etapă pentru trei 
cartonașe galbene.

ARBITRII PARTIDEI I C. NI- 
CULESCU — F. Coloși și V. Roșu 
(toți din București).

CLASAMENTE
TINERET-SPERANȚE

1. DINAMO 9 8 1 0 30— 7 17
2. Univ. Craiova 9 7 11 35— 7 15
3. Steaua 9 5 3 1 26—16 13
4. F.C. Constanța 9 5 3 1 14— 7 13
5. U.T.A. 9 6 0 3 27—13 12
6. F.C. Argeș 9 3 5 1 9— 4 11
7. wPoIi ” Iași 9 4 14 14—16 9
8. F.C. Galați 9 4 1 4 11—22 9
9. „Poli “ Timișoara 9 3 2 4 15—23 8

10. A.S.A. 9 2 3 4 12—13 7
11. F.C.M. Reșița 9 3 15 15—18 7
12. Jiul 9 0 7 2 6—12 7
13. Chimia 9 3 1 5 16—38 7
14. Sportul stud. 9 2 2 5 18—14 6
15. „U« Cluj-Napoca 9 3 0 6 16—20 6
16. Steagul roșu 9 2 2 5 11—24 6
17. Olimpia 9 1 3 5 6—17 5
18. CFR Cluj-Napoca 9 1 2 S 6—16 4

„CUPA A + T“
1. DINAMO 18 18 1 1 49—12 33
2. Univ. Craiova 18 10 3 5 48—19 23
3. Steaua 18 9 5 4 39—26 23
4. U.T.A. 18 10 2 6 36—21 22
5. F.C. Argeș 18 8 5 5 25—13 21
6. F.C. Constanța 18 8 5 5 24—19 21
7. F.C.M. Reșița 18 9 2 7 28—25 20
8. A.S.A. 18 8 4 6 28—27 20
9. ,,Poli“ Timișoaral8 7 3 8 23—30 17

10. Jiul 18 3 10 5 19—20 16
11. »Poli« Iași 18 7 1 10 24—31 15
12. Steagul roșu 18 6 3 9 26—33 15
13. Sportul stud. 18 5 4 9 27—28 14
14. „U“Cluj-Napoca 18 5 4 9 23—32 14
15. Olimpia 18 5 4 9 16—26 11
16. CFR Cluj-Napocal8 4 5 9 14—26 13
17. F.C. Galați 18 5 2 11 14—37 12
18. Chimia Î8 3 5 10 18—56 11

ECHIPA CAMPIONATULUI
Iotă cum se prezintă echipa campionatului, alcătuită pe baza adi

ționării notelor obținute de jucători, după nouă etape.
IORGULESCU (73)

CHERAN (67) BIGAN (71) ‘ SATMÂREANU II (69) DELEANU (65) 
FILIPESCU (65)

DINU (70) NAGHI — A.S.A. (68) NUNWEILLER VI (72) 
FAZEKAS (65) MUREȘAN (66) HAJNAL (67)
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URI IN DEPLASARE

CITEVA ADEVARURI-CONCEUZIL. „ZLATKO CEAiKOVSKI AKUrtCĂ

(14) U.T A. (6)

duminica 
bucurește- 

refacerea 
■ră să-l fi 
estei săp-

nici crie
rii ca ast- 
poată da 
să satis- 
■ilor lor.

efectuat 
Deoarece

timpul a fost nefavorabil, jocul- 
școală, care a avut loc joi, s-a 
desfășurat pe terenul de zgură în 
compania formației de tineret-spe- 
ranțe. Este posibil ca în linia de 
mijlocași să reapară 
schimb este incertă
Trandafilon, nerestabilit complet 
după operația de amigdalită.

ARBITRII PARTIDEI : S. DRĂ- 
GULICI — C. Cojocaru și T. Moi- 
seseu (toți din Drobeta Tr. 
rin).

Leac, în 
utilizarea lui

Seve-

iȘOARA (9—10) F. C. ARGEȘ (4)

intens șl 
i această 
>c un ad- 
o reveni- 
irenii au 
... familie. 
iat Voinea 
babilitatea 
țcu să-l

Aceasta 
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formula folosită în etapa a 
la Tg. Mureș. F. C. Argeș

IX-a,
. a 

sit joi în orașul de pe Bega, 
trenorul Halagian deplasind 
lot de 17 jucători. Formația 
azi : aceea care a surclasat 
Sportul studențesc.

ARBITRII PARTIDEI : I. 
(Tg. Mureș) — T. Andrei 
Banciu (ambii din Sibiu).

so- 
an- 
un 
de 
pe

RUS 
și I

E (9—10) — C.F.R. CLUJ-NAPOCA (11)

i conti- 
bletne în 
formației 

dine. A- 
i Batbori

at „în fa- 
neret-spe- 

formulă 
:cută, de 
- Napoca 
verificare

joi, la Baia Mare, în compania 
divizionarei B, Minerul (1—1).
Pentru întîlnirea cu Olimpia an
trenorul N. Sabaslău nu contează, 
în afară de cei doi vechi acciden
tați (Mihai și Lupu) nici pe 
viciile lui Boca, plecat să-și 
tisfacă stagiul

ARBITRII 
VASILESCU I 
și I, Puia (toți

militar.

ser-
sa-

GH.PARTIDEI :
— C. Bărbulescu 
din București).

Suita noastră de articole anali
tice pe tema selecției, instruirii 
și promovării juniorilor a avut 
ca principal scop demonstrarea 
unui adevăr neplăcut (exemplul 
izbitor cel mai recent, rezultatul 
formației Steagul roșu la Ham
burg) : LIPSA UNOR JUCĂTORI 
DE VALOARE, care șă ridice pe 
o treaptă superioară fotbalul nos
tru, care să-i permită acestuia 
absolvirea în bune condițiuni a 
celor mai dificile examene pe 
care le are de susținut.

De ce nu avem acești jucători ? 
întrebării i-am găsit — prin 

analiza atentă a lucrurilor — o 
mulțime de răspunsuri pe care 
le vom înșirui, mai jos, sub for
ma unor concluzii.

1. Centrele de copii și juniori, 
unitățile școlare cu profil și sec
țiile de acest fel ale asociațiilor 
sportive funcționează cu multe 
inegalități de randament.

e SELECȚIA continuă să se 
intre hotarelefacă, pretutindeni, 

de acțiune ale în
tâmplării pure. Ra
re sînt pepinierele 
în care se ține 
cont, din start, de 
aptitudinile copi
lului, testările e- 
fectuate fiind su
perficiale, deloc 
concludente. wSâ 
fie rit mai mulți*, 
aceasta este opti
ca celor ce efectuează selecția. 
Preocupări minore in vederea . 
realizării unui proces selectiv ba
zat pe parametri general obli
gatorii constituie un mare nea
juns, cu repercusiuni deosebit de 
grave în anii următori admiterii 
în centrul sau în clasa de fotbal.
_• INSTRUIREA nu are, din 

păcate, decit in foarte mică mă
sură un caracter științific. Deși 
F.R.F. a elaborat îndrumare co
respunzătoare, după care să se 
desfășoare procesul de pregătire, 
acesta este încă foarte departe 
de cerințele fotbalului modem. 
Mulți antrenori lucrează empiric, 
tot ca pe vremuri, cu toate că 
sînt conștienți de progresele mari 
făcute de fotbal în ultimii ani. 
Discontinuitatea în desfășurarea 
procesului de instruire constituie 
o altă mare lacună, prin centre 
perindîndu-se an de an, ca în- 
tr-un carusel amețitor, zeci de 
antrenori, chemați sau nechemați 
pentru o astfel de muncă, dar 
mai mult nechemați, ci obligați 
de împrejurări. O asemenea sta
re de lucruri nu poate decit să 
frîneze pregătirea unui jucător 
oricît de talentat ar fi el.

• PROMOVAREA continuă să 
fie tratată cu mare ușurință. Nu 
s-a ajuns încă pînă acolo incit 
saltul de la echipa de juniori la 
cea de seniori să fie dirijat, să

fie efectul unor acumulări can-» 
titative care să ceară automat 
promovarea. Asistăm, de nenu
mărate ori, la apariții episodice 
pe prima noastră scenă fotbalis
tică, rod al unor încercări supuse 
doar legilor hazardului și aceasta 
tocmai datorită faptului că nu e- 
xistă o colaborare eficientă a tu
turor factorilor care trebuie să 
contribuie la reușita unei pro
movări.

2. Mai există și un alt mănun
chi de cauze care frinează enorm 
de mult progresele fotbalului nos
tru, pentru că, in esență, despre 
aceasta este vorba. Juniorii con
tinuă să fie o... cenușăreasă în 
cadrul preocupărilor organizato
rice ale celor ce acționează di- 

. rect sau indirect in acest dome
niu al sportului. • Fonduri în
semnate, alocate centrelor, echi
pelor de copii, și juniori, capătă 
alte întrebuințări. Inexistența u- 
nui control atent, eficient, în a- 
ceastă privință a privat multe 

pepiniere de ceea 
ce li se cuvenea.
• Porțile marilor 
stadioane, ale ce
lor mai bune tere
nuri continuă să 
rămină ferecate 
pentru speranțele 
fotbalului. In foar
te multe locuri, 
meciurile juniori
lor se dispută în 

condiții improprii din toate punc
tele de vedere și în perfecta.... 
cunoștință de cauză a factorilor 
răspunzători. • Competițiile re

zervate eșalonului se află încă 
foarte departe d- a fi un mij
loc normal de întregire a pre
gătirii complexe. îndeosebi cam
pionatul republican al juniori
lor a ajuns să capete cu totul 
alte accente, să se urmărească 
doar rezultatele nesemnificative 
de conjunctură • In sfirșit, acest 
eșalon al fotbalului nostru simte 
acut nevoia cit mai multor con
tacte — la nivel de echipe de co
pii, pitici, juniori U, școlare — 
cu soccere din alte țări.

Iată, deci, punctate concluziile 
desprinse din analiza pe care am 
efectuat-o. Sînt niște adevăruri 
vechi, știute pe care le-am argu
mentat încă cu exemple mai noi; 
exemple multe și deosebit de 
semnificative. Nu putem încheia, 
totuși, fără a trage linie și a 
concluziona la... concluziile de 
mai sus ; FOTBALUL NOSTRU 
NU DISPUNE DE UN MARE 
NUMĂR DE JUCĂTORI DE VA
LOARE, DEOARECE ATITUDI
NEA FACTORILOR DIRECT 
RĂSPUNZĂTORI — de la un ca
păt la altul al filierei — NU 
ESTE, DECIT IN MICĂ MĂSU
RA, FAVORABILA FORMARII 
UNOR ASTFEL DE JUCATORL

Laurentiu DUMITRESCU

Dm nou m dezbatere

jeledia, mstrwea

ARBITRII PARTIDELOR DIVIZIEI B

MĂNUȘA
• ••

Pe „Zlatko" Ceaikovski l-am vă
zut jucînd, pe Giulești, acum 29 
de ani, într-un foarte frumos 
meci cu I.T.A. Ceaikovski era 
una din vedetele lui Partizan 
Belgrad, împreună cu Bobek. In 
după amiaza aceea. Giulestii au 
fost uimiți de virtuozitatea micu
lui mijlocaș dreapta iugoslav-.

De atunci, reporterul l-a regă
sit în diferite reviste vest-germa- 
ne, cu foarte multe kilograme în 
plus, pe antrenorul de talie inter
națională.

După 29 de ani, contactul vizual 
de pe Giulești a fost reluat in fa
ța vestiarului echipei F. C. Koln, 
cu citeva minute înainte de înce
perea partidei cu Dinamo. Acest 
contact vizual a fost precedat de 
unul auditiv. Din vestiarul echi
pei lui Overath am putut auzi 
minutul consacrat de Zlatko Ceai
kovski, pregătirii tactice a e- . 
chipei sale. Iii acest minut. Ceai
kovski a spus : „Biiefi, cred că 
vom avea un meci greu. Dinamo 
e o echipă de internaționali. Vă 
dau voie să pierdeți cu un gol di
ferență. Cer un marcaj special 
pentru Pumitrache. Asta-i tot“.

După terminarea meciului, 
Zlatko Ceaikovski a rămas, pe 
gazon, in fața tribunelor goale. 
L-am surprins piimbîndu-se aga
le, pe iarba încă verde a stadio
nului Dinamo. încerca să respire 
și să se destindă. Meciul 11 con
sumase, evident.

N-a așteptat prima întrebare. A 
zîmbit și a spus : „Gata — gata să 
iau vreo trei goluri, in repriza a 
doua. Dinamo e o echipă bună, 
îmi place cum face să circule 
mingea. Acest stil se potrivește cu 
cel al fotbaliștilor iugoslavi. Din 
păcate, jucătorilor dv. Ie lipsește 
acel moment de zvîcnire care de
cide în cursul unei faze, al unei 
combinații, al unei partide și 
chiar al unei cariere... Sînt mul
țumit de rezultat. Am o echipă 
tinără. Dacă fac abstracție de 
Overath, media echipei e de 24 
de ani. Portarul pe care stadio
nul l-a admirat atâta nu are decit 
20 de ani".

După un scurt intermezzo des
pre Partizan, fotbalul iugoslav și 
Geaici. în care timp Ceaikovski a

făcut elogiul fostei sale echipe 
și a încercat să-l scuze pe Geaici, 
susținînd că jocul lui e handica
pat de o durere cronică în regiu
nea lombară, discuția a fost re
luată în legătură cu meciul de 
la Koln.

_ „Fără îndoială că sîntem favo- 
rîți. Deși am spus jucătorilor că 
pot pierde la București cu un 
punct, n-am exclus posibilitatea- 
unei înfringeri la două puncte, 
ceea, ce Dinamo, cu puțină șansă, 
ar fi putut realiza. Să știți, însă, 
că deși am o stimă pentru echipa 
care ne-a înghesuit în careu as
tăzi, cred că vom obține o victo
rie netă la Koln. Mă bazez pe 
faptul că echipa noastră joacă mult 
mai bine pe teren propriu. In a- 
fară de asta, cred că va fi avanta
jată .șî de faptul că jucăm în noc
turnă".

„Zlatko'1 Ceaikovski a rămas 
pe gazon, continuîndu-și exerci
țiile de respirație și relaxare. 
Cînd să intrăm sub tribună, ia- 
tă-1 pe Dinu. îi comunicăm pro
nosticul antrenorului. Dinu îl 
caută din priviri pe Ceaikovski. 
îl zărește : „Am auzit că a fost 
un jucător extraordinar. Mă în
clin în fața fotbalistului. Dar o să 
facem totul pentru ca antrenorul 
Ceaikovski să regrete pronosticul"

Să vedem cine va avea drep
tate...

toon CHiRILA

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA

DUPĂ „DUȘURILE"
DIN CUPELE EUROPENE...

ț meci atractiv din cadrul etapei a X-a, 
J.T.A. Vă prezentăm o fază dintr-o prece- 
>r două echipe, în care Pojoni respinge, la 
nea careului, un atac advers

SERIA I
Metalul Plopeni — Foresta Fălti

ceni — V. Murgă șa nu (București) ; 
Constructorul Galați — Unirea Foc
șani — E. Păunescu (Vaslui) ; Celu
loza Călărași — C.F.R. Pașcani — 
C. Petrea (București) ; Petrolul Plo
iești — Chimia Brăila — N. Hainea 
(Bârlad) ; S.C. Tulcea— S.C. Bacău
— D. Ghețu (București) ; C.S.U. Ga
lați — Gloria Buzău — I. Chilibar 
(Pitești) ; Progresul Brăila — C.S.M. 
Suceava — C. Ghiță (Brașov) ; Știin
ța Bacău — Ceahlăul P. Neamț — 
A. Munich (București) : Relonul Să- 
vinești — Oțelul Galați — Gh. Po- 
povici (București) — se dispută la 
P. Neamț.

SERIA A II-A
Dinamo Slatina — Oltul Sf. Gheor- 

ghe — Gh. Ispas (Constanța) ; Fla
căra Moreni — Progresul București
— I. Cimpeanu (Cluj-Napoca) ; Au
tomatica Alexandria — C.S.U. Bra
șov — N. Stoieulescu (Rm. Vîlcea); 
Ș.N. Oltenița — Gaz metan Mediaș
— C. Teodorescu (Buzău) ; Metalul

București — Metalul Drobeta Tr. Se
verin — Z. Sacczey (Tg, Mureș); Me- 
trom Brașov — Electrepute re Cra
iova — T. Gabos (Cluj-Napoca) ; 
Autobuzul București — C.S. Tîrgo- 
viște — T. Leca (Brăila) ; Tractorul 
Brașov — Rapid București — N. 
Cursaru (Ploiești) ; Voința București
— Metalul Mija — L Storcj (Bacău). I

SERIA A m-A
Victoria Câlan — C.F.R. Timișoara |

— Gh. Limona (Buc urești) ; Me ta- | 
Iul Aiud — Șoimii Sibiu — R. Cio- ] 
cil teu (Craiova) — se cksputâ la I 
Timăveni ; Minerul Moldova Nouă |
— Minerul Anina — E. Sencan , 
(București) : Metalurgistul Cugîr — 
Mureșul Deva — C. Manu*xride 
(București) ; Minerul Baia Spr.e — 
Corvinul Hunedoara — Gh. Retezau 
(București) ; Rapid Arad — Ind. 
sîrmei C. Turzii — Gh. Micloș 
(București) ; Arieșul Turda — Vul
turii Textila Lugoj — Gh. Micu 
(Tg. Jiu) ; Victona Cărei — F. C. 
Bihor — M. Moraru (Ploiești) 7 
U.M. Timișoara — Minerul B. Mare
— Tr. Moarcăș (Brașov).
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ne-â mărturisit că s-a depla
sat în Capitala pentru 
consult meticulos, complex 
clinica Fundeni, cabinetul 
cardiologie, în vederea 
glementârii dreptului sâu 
joc. Dacă va fi găsit 
pentru efort, ne vom reînlîlni 
cu o extrema care a promis 
mult, chiar la debutul său în 
Divizia A, la virsta de 15 ani.

un 
la 

de 
re
de 

apt

vizionare au comis 248 de 
faulturi.

• Duminică, doi jucă
tori (Cincă și Dănilâ) 
văzut cartonașul 
Pînă acum, opt 
au fosț eliminați 
ren.

• Troi este al 
câtor (5 portari, 
cași și 2 atacanți) care

au 
roșu, 

jucători 
de pe te-
9-lea ju-
2 mijlo-

a

Jiul 688 p ; 8 Steagul roșu 
684 p ; 9. „Poli- lași 677 
p ; 10. F.C. Argeș 672 p ; 
11. F.C. Constanța 671 p ; 
12—13. Steaua și Univ. Cra
iova 665 p ; 14. ,.U“ Cluj- 
Napoca 663 p; 15. CFR Cluj- 
Napoca 661 p ; 16. Sportul 
studențesc 656 p ; 17. Chi
mia 651 p ; 13. F.C. Galați 
624 p. După cum se vede

a- 
lui 

ice- 
;pus 

de 
juma- 

așa 
ca
ise- 

se 
pe

• în cele nouă partide 
ale etaped a IX-a s-au 
marcat 28 de goluri, tota
lul lor ajungînd la 134 : 
143 gazdele, 51 oaspeții.

• Pînă în prezent, cele
mai multe goluri — 7 (4
oaspeții) — s-au înscris în 
minutul 90! în schimb, în 
minutele 1, 2, 6, 10. 17, 22, 
27, 28, 29, 30, 40 și 67 nu 
s-a marcat nici un gol.

3tul

&
nu-

ție: 1. 
F.C.M. 
A.S.A.
703 p ; 
„Poli*'

ne- © Din cele 81 de me
iln. «iurî disputate, 54 au re-
so venit gazdelor, 15 s-au ter-

nai minat la egalitate, iar în
te- 12 victoria a fost de par-
în- tea oaspeților.

înd Jucătorii celor 18 di-

primit nota 10, de la în
ceputul campionatului.

O Cele mai bune note 
în etapa a IX-a au fost 
obținute de jucătorii echi
pei F.C. Argeș : 89 p. La 
polul opus se situează toc
mai adversarii lor, studen
ții bucureșteni. cu numai 
62 p.
• Clasamentul „constan

ței” (întocmit prin adițio
narea celor mai bune 11 
note), după nouă etape, 
are următoarea configura- 

DINAMO 731 p ; 2. 
Reșița 713 p ; 3.

711 p ; 4. Olimpia 
5. U.T.A. 695 p ; 5. 

Timișoara 693 p; 7.

ocupantele primelor trei 
locuri, precum și echipele 
de pe locurile 17 și 18 sînt 
aceleași ca și în clasa
ment.

• Partidele etapei au 
fost urmărite de aproxi
mativ 86 000 de spectatori 
(cel mai mic număr de la 
începutul campionatului)!

• După nouă etape, 
primele locuri în clasa
mentul orașelor (alcătuit 
pe baza mediei de specta
tori) sînt ocupate de : 
1. CRAIOVA 25 000 ; 2. Ti
mișoara 22 500 ; 3. Galați 
17 500 ; 4. București 15 900 ; 
5. Satu Mare 15 200.

® Situația în „Trofeul

Petschovschi“. după nou> 
etape. este următoarea : 
L SATU MARE 9,75 ; 2—3. 
Timișoara și Galați 9,50 ; 
4. Cluj-Napoca 5,33 ; 5.
Iași 9.25 ; 6. București 9,21; 
7—e. Reșița, Tg. Mureș și 
Constanța 9.20 ; 10—11.
Arad și Petroșani 9,00 ; 
12—13. Craiova și Rm. ve
cea 8,75 ; 14. Pitești 3,60 ; 
15. Brașov 8.20.
• SANCȚIUNI DRASTICE 

Șl IN DIVIZIA C. Comisia 
centrolâ de competiții și dis
ciplină a analizat abaterile 
disciplinare din partida Uni
rea Sinnicolaul Mare — Uni
rea Tomnatic, din campiona
tul Diviziei C și a luat ur
mătoarele măsuri :

— ridicarea dreptului de 
organizare de meciuri oficia
le, pe trei luni, echipei Uni
rea Sînnicolaul Mare ;

— jucătorii Cirici și Sterbling
(ambii de la * ‘ «.. .
laul Mare), 
cite doi ani 
arbitrului ;

— jucătorul __ r ..
Sînnicolaul Mare), suspendat 
pe șase etape pentru lovirea 
cu piciorul a adversarului ;

— se propune/ C.J.E.F.S. Ti
miș destituirea conducerii a- 
sociației sportive Unirea Sîn
nicolaul Mare pentru încer
care de inducere în eroare a 
F. R. Fotbal privind faptele 
petrecute ia partida sus-men-. 
tionată.

O miercure roză și, în același 
timp, neagră pentru echipele ita
liene angajate în diversele Cupe 
internaționale. Dar, mai mult 
neagră decît roză, întrucît vic
toriile cu 1—0 ale lui Napoli asu
pra portughezilor de la F. C. Por
to (în Cupa U.E.F.A.) și Florenti
nei asupra lui Union Teplice (în
tâlnire contând pentru Cupa Eu
ropei Centrale) creează puține spe
ranțe de calificare a echipelor 
peninsulare, care vor trebui să 
dispute meciurile-retur cu adver
sarii de miercuri pe terenurile a- 
cestora.

..Rozul- este generat de Ju
ventus care a dominat clar în de
plasare pe scoțienii lui Hibernian 
Edinburg. Echipa „alb-negrilor" 
pare șâ-și fi regăsit forma, în
negurată de primele etape din 
campionat, grație mai ales mereu 
tinărului Altafini care, introdus 
la începutul reprizei a doua, a 
schimbat pur și simplu fața echi
pei, pină atunci palidă. Mare de
ziluzie pentru milanezi s Inter, a- 
flată într-o zi neagră, a dat cale 
liberă lui F. C. Amsterdam, adi
că unei echipe care nu prea se

vede în campionatul țării sale, 
în ajunul întâlnirii, se spunea că 
ea trebuie să fie »n fel de ter
mometru în vederea meciului din 
Olanda pe care urmează să-1 sus
țină, în „Cupa Europei" inter-țări, 
echipa națională a Italiei.

Dar să ne întoarcem la campio
natul din Italia aflat în plină 
desfășurare. Campionii — jucă
torii lui Lazio — au cucerit toa
te punctele în cele trei partide 
susținute pînă acum, iar duminică 
ar putea să mai adauge două, la 
Terni. „Capul de afiș" al etapei 
îl constituie partidele Inter — Bo
logna și Roma — Milan. O mi
siune foarte dificilă o au milane
zii, mai ales pentru faptul că ei 
trebuie să salveze și locul an
trenorului lor Giagnoni pe banca 
„roș-negrilor“, loc amenințat prin 
desele proteste ale „tifosi“-lor. 
Dintre celelalte meciuri ale e- 
tapei (Cagliari — Vai-ese, Juven
tus — Astori, Lanerossi — Tori
no, Sampdoria — Napoli, Cesena 
— Florentina) numai îrr cel de la 
Cesena s-ar putea înregistra . un 
rezultat neașteptat.

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI
• LA 7 NOIEMBRIE, LA 

ROMA, se vor efectua tragerile 
la sorți ale grupelor preliminarii 
ale Turneului olimpic. La sediul 
F.I.FJL au sosit pînă acum 92

după
22, A- 

Asla — 19. America 
Centrală — 15, Ame- 
— 10 și Oceania — 2. 
tragerii la sorți se 
și grupa din care va

Unirea Sînnico- 
suspendoți pe 
pentru lovirea

Regep (Unirea

de cereri de participare, 
cum urmează : Europa — 
frica — 24, 
de Nord și 
rica de Sud 
Cu prilejul 
va cunoaște .
face parte echipa României.

• GORDON BANKS, fostul 
portar al naționalei engleze (de 
73 ori internațional), care a aban
donat activitatea competițională 
din cauza unei operații la ochi, 
este acum antrenorul echipei de 
tineret a Angliei care va susține 
primul examen în C. E. de tine
ret, la 29 octombrie, cu Ceho
slovacia, la Londra.

• CEL MAI VECHI SPECTA
TOR și susținător al vreunei e- 
chipe din Anglia este bătrînul 
Richard John, în vîrstă de 87 de 
ani! De 77 de ani ei este nelip
sit de pe stadionul „Old Traford"

din Manchester, fapt pentru care 
a primit o legitimație de liberă 
intrare la t°ate meciurile din lo
calitate.

• FINALA CUPEI INTER
CONTINENTALE dintre Bayern 
Miinchen și Independiente, proba
bil că nu se va mai disputa, din 
cauză că clubul vest-german are 
calendarul competițional extrem 
de încărcat.

• FOSTUL internațional maghiar 
Jozef Bozsik, antrenor al primei 
reprezentative de fotbal a Unga
riei, a suferit recent un atac de 
cord, fiind internat la una din cli- 
nicile capitalei ungare. Starea pa
cientului s-a ameliorat, dar nu se 
știe dacă el va mai putea deține 
în continuare postul de antrenor.
• CONDUCEREA echipei de fot

bal a Australiei a renunțat la servi
ciile antrenorului Rale Rasich fe
derația australiană l-a numit ca 
antrenor pe englezul Eric Wor
thington, care a jucat cu ani in 
urmă la Tottenham, Queen’s Park 
Rangers și Waterford.



CONTINUA PERFECȚIONARE A ANTRENORILOR,
CONDIȚIE ESENȚIALĂ A PROGRESULUI

ACTIVITATEA CABINETELOR METODICE
TREBUIE MULT ÎMBUNĂTĂȚITĂ

Cabinetele metodice înființate 
pe lingă marile unități sportive 
constituie (sau ar trebui să fie) 
o ad.-vărată tribună a schimbului 
de idei, un important mijloc de 
pregătire și perfecționare a cu
noștințelor profesionale ale antre
norilor și tehnicienilor noștri. în 
dorința de a cunoaște in ce_ mă
sură și prin ce modalități și în
deplinesc cabinetele metodice me
nirea lor, ne-am adresat prof. 
CONSTANTIN POPESCU, direc
tor al Școlii sportive nr. 2 din 
Capitală și antrenor al lotului fe
minin de handbal. Iată ce ne-a 
declarat interlocutorul nostru : 
„Cabinetele metodice ar putea 
face enorm de mult. Ele ar pu
tea fi an adevărat laborator al 
descoperirii celor mai înaintate 
metode de antrenament. Dar, 
pentru ca activitatea acestor ca
binete să se desfășoare așa cum 
se cuvine este necesar să se cau- 
te cele mai 
mijloace. iar 
antrenorilor să o constituie stu
diul individual.
nu reușește să citească cel puțin 
o oră în fiecare zi, treptat se 
decalifică, rămîne in urmă.

Noi am căutat, și se pare că 
am găsit, o serie de noi forme 
de activitate a cabinetului meto
dic din școala noastră, forme ce 
s-au dovedit deosebit de eficace, 
Stimulînd substanțial interesul 
tehnicienilor. In afara formelor 
obișnuite, ca sesiunea metodică 
anuala, în care sint ‘prezentate

diverse și eficace 
baza pregătirii

Antrenorul care

numai cele mai valoroase 10—12 
lucrări, dintr-un inventar de pro
bleme dinainte stabilit, sesiuni cu 
invitați din afară (în acest an au 
prezentat referate, prof. dr. An
drei Demeter, dr. Virgil Ignat, 
prof. Die Istrate) etc., am căutat 
și alte modalități, mai strins le
gate de practică. De pildă, prin 
rotație, profesorii noștri susțin 
lunar cite o lecție deschisă, al 
cărui conținut este discutat apoi 
de întreg colectivul. De aseme
nea. au avut loc cîteva lecții 
practice în care au fost prezen
tate o serie de exerciții pentru 
dezvoltarea forței sau a vitezei 
etc. Acest gen de activitate s-a 
dovedit a fi extrem de intere
sant, majoritatea participanților 
plecînd de la aceste lecții cu ba
gajul de cunoștințe substanțial 
îmbogățit. Vă spun sincer, și eu 
am luat cunoștință de o serie de 
exerciții foarte utile, pe care nu 
le foloseam. De asemenea, o for
mă atractivă s-a dovedit a fi dis
cuțiile pe o temă dată (ex. ; dez
voltarea forței sau a vitezei la 
copiii de diferite virste), la care 
s-a căutat răspuns la cîteva în
trebări stabilite și coinunicate 
inițial participanților, fără a fi 
fost prezentat’ referat pe acea te
mă. Discuțiile au fost foarte ani
mate și instructive.

Deși am făcut destule prospec
tări, cred că pentru o mai efi
cientă muncă de reîmprospătare 
și perfecționare a cunoștințelor ar 
mai trebui instituit un sistem de

reciclare — practică — mai am
plu și mai dens decit s-a făcut 
pînă acum. Personal simt nevoia 
de a deveni, alături de ceilalți 
antrenori, pentru o săptamînâ sau 
două, din nou student la I.E.F.S. 
Cu acest prilej (fie chiar și la 
curs seral) antrenorii ar învăța 
o eerie de lucruri noi, ori le-ar 
reînvăța pe cele ce le-au uitat.

Din păcate, cei mai buni tehni
cieni (practicieni) ai noștri scriu 
prea puțin sau aproape deloc. 
Astfel, bogata lor experiență po
zitivă nu poate fi generalizată. 
Cred că și în 
s-ar putea face ceva. Și această 
sarcină intră în atribuțiile cabi
netelor metodice...“

această direcție

Mihai TRANCĂ

CONSFĂTUIRILE-

La cursurile Universității populare din București

ANTRENORII FAC (NUMAI)
ACT DE PREZENȚA?

Adresate ta încăput publicului larg, cursurile de educație fizică ațe Uni
versității populare din București au devenit — cu mai mulți ani în urmă — un 
mijloc excelent pus la dispoziția antrenorilor pentru perfecționarea profesională. 
Conduse de conf. dr. Nicu Alexe, aceste cursuri au beneficiat de contribuția 
unor tehnicieni reputați (antrenori, medici, psihologi și profesori) care au adus 
in fața auditorului probleme de stringentă actualitate în sportul mondial. Le
gate de toate loturile performanței înalte. Din păcate, însă, prezența antreno
rilor bucureșteni In aceste cursuri a fost și continuă să fie inegală, avind — >n 
plus — ttn caracter de accentuată pasivitate. Astfel, cursurile s-au redus la simpla 
audiere a temei abordate de conferențiar, toate eforturile făcute de specialiștii 
ofiați ta catedra pentru a provoca dezbateri, izbindu-se de zidul tăcerii curson- 
ților. Bineînțeles că în această situație organizatorii cursului ou căutat noi ș* 
noi metode de stimulare a interesului antrenorilor, ajungîndu-se acu*n la discu
tarea temelor sub forma unor mese rotunde. Dar, tăcerea antrenorilor persistă I...

Pentru înlăturarea situației existente se impune. în primul rînd. ca antrenorii 
să înțeleagă rostul acestor cursuri, să aibă încredere in eficacitatea lor, în rolul 
însemnat pe care prelegerile îl pot avea în activitatea lor profesională. Pre
zența formală și pasivă, lipsa de interes arătată problemelor abordate (mereu 
importante și foarte actuale), vădesc, in fond, din partea unor antrenori absența 
preocupărilor pentru perfecționarea profesională și, deci, pentru o îmbunătățire 
o rezultatelor muncii lor. Cluburile sint datoare nu numai să verifice prezența 
antrenorilor la aceste cursuri, ci să-i determine la o participare activă. Pe baza 
acestei participări se pot realiza dezbateri interesante, se pot soluționa nume
roasele probleme complexe, rămase încă fără răspuns. Eforturile Centrului do 
cercetări științifice și documentcre al C.N.E.F.S. precum și cele ale C.M.E.F.S. 
București de a aduce la catedra Universității populare pe unii dintre cei mai 
buni specialiști ai sportului românesc merită — după părerea noastră — mai 
mult interes din partea antrenorilor.

. Al. HORIA

Federațiile de specialitate își 
reunesc, periodic, tehnicienii din 
întreaga țară, în cadrul 
consfătuiri 
țișează, de 
tică foarte 
actualității 
funcție de 
sport în parte, 
sale. Referatele prezentate cu a- 
ceste prilejuri și mai ales dez
baterile care le însoțesc, repre
zintă o bună școală pentru fie
care antrenor, mai cu seamă 
pentru cei tineri și pentru cei 
care activează in centre sportive 
mai mici. O dată sau chiar de 
mai multe ori pe an, antrenorii 
dintr-un sport sau altul au po
sibilitatea să facă un eficient 
schimb de experiență, să învețe 
lucruri noi din metodologia atît 
de complexă a selecției și 
gătirii sportivilor 
performanță.

In legătură cu 
blemă Alexandru 
nor federal, ne spunea, de pildă, 
că prin asemenea consfătuiri 
anuale F.R. Box prezintă. în de
taliu, orientarea stabilită de co
legiul central de antrenori pen
tru un ciclu olimpic sau pentru 
perioade mai scurte de timp, 
între alte teme, foarte importan
te pentru pugilismul nostru, 
mult dezbătute au fost cea pri
vind metodica pregătirii boxe
rului începător (a fost stabilită, 
în acest sens, o tehnică tip !) și 
cea a pregătirii boxerului avan
sat. Rezultatele acestor consfă
tuiri au fost tot mai bune, de 
la un an la altul, dar. cum 
spunea Alex. Vladar, rezultatele

l unor 
metodice care îmbră- 
regulă, o problema- 

variată, sub semnul 
și al perspectivei, în 

specificul fiecărui 
al obiectivelor

pentru
a pre- 
marea

pjo-această
Vladar. antre-

STUDIUL INDIVIDUAL, UN ASPECT PREA
In „Regulamentul antrenori

lor", Ia capitolul IV, care se re
feră la perfecționare, studiul in
dividual este plasat în fruntea 
modalităților de ridicare a capa
cității și a nivelului de cunoș
tințe. Mergi nd pe linia trasată 
de acest document, majoritatea 
cluburilor au înțeles să creeze 
antrenorilor lor condiții optime 
de efectuare a studiului indi
vidual, punînd la dispoziția a- 
cestora un divers și bogat ma
terial documentar de specialitate 
și incluzînd ore speciale în pro
gramul săptămînal.

Din păcate, însă, continuă să 
. existe antrenori lipsiți de sufi

ciente preocupări pentru ridi
carea nivelului profesional, pen
tru cunoașterea amănunțită a 
tuturor noutăților de ordin, teh
nic, tactic și metodic. Dezinte
resul lor este alimentat în unele 
situații de absența materialului 
documentar, iar în altele de po
sibilitatea redusă a controlului 
acestei activități. Un exemplu 
elocvent ne-a fost oferit de pre
ședintele C.S. Școlar București, 
f. Bolea, care ne-a relatat un

caz strict autentic. Antrenorul 
de înot Ionel Eugen Alexandru 
și-a trecut în programul săptă
mînal, în dreptul rubricii ..Stu
diu' Individual", două ore la Bi
blioteca C.N.E.F.S. Cunoscînd 
lipsa de preocupare a antrenoru
lui pentru perfecționare, pre
ședintele clubului s-a dus în 
ziua și la ora indicată pe pro
gram la biblioteca 
Iar mirarea nu i-a 
mare cînd a constat 
orarului, biblioteca 
era... închisă! După 
sancțiune, antrenorul

PUTIH
că rezultatele bune sînt obținute 
tocmai de antrenorii care vădesc 
temeinice preocupări pentru stu
diul individual ? !

Horio ALEXANDRESCU

STUDIAT!

Paga 6o Sportul

respectivă, 
fost deloc 

că, conform 
C.N.E.F.S. 

cuvenita 
în culpă 

a._ dispărut pur și simplu de la 
C.S. Școlar (găsind, probabil, un 
club unde asemenea „nimicuri" 
nu sînt luate în seamă)!

Cazul nu este singular, iar ca 
dovadă a acestui fapt stau me
sele (mai mereu goale) ale Bi
bliotecii C.N.E.F.S. și numeroa
sele exemple negative ce ne-au 
fost oferite de conducerile cîtor- 
va cluburi bucureștene. De alt
fel, cum ar putea fi explicate 
oare rezultatele — în perma
nență modeste — obținute de 
antrenorii M. Husareneo (C. S. 
Școlar-caiac-canoe), C. Tănăsescu 
(Voința-handbal fete), V. Măgu- 
reanu (Voința-volei), ca să dăm 
doar trei nume ? Și cum se face

Perfecționarea, un cuvînt de actualitate, la ordinea zilei in 
toate domeniile de activitate. Un cuvînt a cărui esență trebuie cău
tată în dorința de sporire a eficienței oricărei activități. Un cuvînt, 
dar mai mfTlt decit atît, o atitudine, o concepție de promovare a 
noului. Perfecționarea, activitate atît de importantă azi, într-o epocă 
in care viteza de apariție a informațiilor, inovațiilor, descoperirilor, 
a cunoștințelor crește în proporție geometrică, paralel cu perisabi
litatea cunoștințelor noastre.

Ce înseamnă perfecționarea antrenorului ? Răspunsul este 
simplu și, în mare, poate fi găsit în rîndurile de mai *us. Perfec
ționarea tehnicianului sportiv este o activitate continuă de îmbogă
țire a cunoștințelor legate de procesul instructiv-educativ, de adu
cere „la zi“ a informării sale in domeniul tehnicii, tacticii, meto
dicii, pedagogiei și — ținînd seama de caracteristica dominantă a 
ultimului deceniu sportiv — al medicinei.

Dar nu numai atit. Perfecționarea înseamnă, în același timp, 
aplicarea tuturor acestor cunoștințe în activitatea practică, in pro
cesul de pregătire. Aici se verifică, de fapt, dacă un antrenor este 
sau nu „perfecționat". Cine obține rezultate este un antrenor per
fecționat, un antrenor bun, cine nu obține rezultate, indiferent de 
cunoștințele sale teoretice — nu !

Se poate spune, în același timp, că perfecționarea nu înseamnă 
numai cunoașterea și aplicarea a ceea ce au inventat sau descoperit 
alții, ci și căutarea noului in procesul muncii, îmbogățirea prin 
contribuție personală a perimetrului general de cunoștințe din do
meniul respectiv.

Cum.se perfecționează antrenorii noștri? Veți găsi in această 
pagină cîteva exemple. Metodele și mijloacele de perfecționare a 
antrenorilor sint multe. Ele sînt prevăzute în regulamentul antre
norilor elaborat de C.N.E.F.S. Cursuri de perfecționare, de reci
clare, consfătuiri, lectorate, simpozioane, 
metodico-științifice. Da, toate sînt foarte bune, dar mai presus 
trebuie să stea DORINȚA PERSONALĂ DE PERFECȚIONARE, 
IMBOLDUL LĂUNTRIC.

La urma urmei, perfecționarea ține de etica profesională...

sesiuni de comunicări

Vladimir MORARU

loc de dezbatere,
nu sînt în toate cazurile cele 
dorite, cele așteptate. Dacă unii 
antrenori tineri (Mihai Goanță- 
Craiova, Aurel Anton-Medgidia, 
Ion Hău-Piatra Neamț etc.) a- 
plică cu consecvență cele învă
țate, în schimb este încă foarte 
mare numărul specialiștilor bo
xului nostru a căror activitate 
este slabă, semn că și-au Însu
șit, în prea mică măsură, cunos- 
tiințele expuse la aceste consfă
tuiri.

Ovidiu Marcu, secretarul ge
neral al F.R. Rugby ne-a arătat 
că, în ultimii ani, tematica cons
fătuirilor organizate a urmărit 
explicarea, la nivel de detaliu,

de învățăminte
a noutăților intervenite în rug- 
byul mondial, ceea ce impune, 
în primul rînd pentru antrenori, 
rezolvarea imediată, în cadrul 
procesului de instruire, a unor 
probleme legate de regulamentul 
de joc și stabilirea concepției 
generale privind însuși jocul, 
pregătirea echipelor, pregătirea 
individuală a sportivilor. Efi
ciența acestor consfătuiri este cit 
se poate de palpabilă, ea fiind 
exprimată de unele meciuri de 
calitate, desfășurate într-o con
cepție modernă, din campionatul 
țării, în evoluția reprezentative 
lor tării.

Romeo VILARA 1

CARTEA - PRIETEN Șl SFA TUITOR
Ca în multe alte domenii de ac

tivitate, un aspect principal al 
perfecționării pregătirii profesio
nale este studiul individual. Car
tea a fost dintotdeauna prietenul 
și sfătuitorul antrenorului. în a- 
ceastă idee, profesorii de educa
ție fizică, antrenorii și activiștii 
brașoveni dispun, după cum ne 
mărturisea prof. Virgil Ludu, se
cretar al C.J.E.F.S., de o biblio
tecă cuprinzătoare la Cabinetul 
metodic județean, numărind titluri 
din teoria generală a educației fi
zice și a sportului de performan
ță, lucrări de specialitate, de psi
hologie și medicină sportivă, de 
pedagogie. Frecventarea acestei 
biblioteci, ca și a celor de la clu
burile sportive (Dinamo. A.S. Ar
mata, C.S.U.), e drept mai puțin 
dotate, este mulțumitoare, ea fiind 
legată de lucrările periodice pe 
care antrenorii brașoveni le sus
țin în cadrul colegiilor județene, 
pentru examenele de ridicare a 
categoriei, în cadrul lectoratelor 
profesionale pe specialități sau, 
pur și simplu, pentru împrospăta
rea cunoștințelor 
sitatea reciclării.

Elementul care 
diul individual 
profesionale amintite și simpozioa
nele cu tematică sportivă. De pil
dă, cu circa trei săptămîni în ur-

legate de nece-

dinamizează stu- 
sint lectoratele

mă, clubul Dinamo Brașov a or
ganizat un simpozion cu teme de 
medicină sportivă (Efortul aerob 
și anaerob) și psihologie sportivă 
(selecția, pregătirea, competiția, 
refacerea) la care, în afara teme
lor susținute de conferențiarii 
dr. Miron Georgescu, dr. Gabriel 
Cherebețiu și prof. Gheorghe Iliu- , 
ță, un substanțial aport l-au adus 
intervențiile antrenorilor brașo
veni, cu contribuții din experiența 
personală.

în aceeași 
cembrie, la 
rimental de 
organiza al 
țional cu tema 
și perfecționării* in schi". Ca și la 
prima ediție, cînd au fost prezen
tate circa 20 de referate, și la a- 
ceastă manifestare s-au înscris 
mulți tehnicieni cu lucrări de spe
cialitate care generalizează ex
periența individuală a fiecăruia.

în aceste condiții, consultarea 
cărții, și a revistelor, referirea la 
principiile cardinale ale activității 
sportive în multiplele sale forme 
de expresie, este nu numai o ce
rință individuală, ci și o obligație 
profesională, o necesitate a crește
rii nivelului de pregătire.

idee, in ziua de 7 de- 
Predeal, Liceul expe- 
schi din localitate va 
doilea simpozion na- 

.Metodica învățării

Mihai BARA

ANTRENORII TIMIȘORENI RECLAMA LECTORATE,
DAR (CÎND SÎNT) NU PREA LE ONOREAZĂ!

Una dintre formele superioare 
puse la îndemina tehnicienilor, a 
antrenorilor pentru continua lor 
perfecționare este lectoratul. Bine 
organizate, .cu o tematică puternic 
ancorată în realitate, dînd glas 
experienței bogate și noilor cuce
riri în domeniul metodicii, peda
gogiei, tehnicii sau tacticii diver
selor discipline sportive, aseme
nea forme au dat — de regulă — 
rezultate superioare. Exemple e- 
locvente ni le oferă cluburile Di
namo și Steaua și unele forme 
asemănătoare organizate în jude
țele Brașov și Cluj-Napoca.

O asemenea inițiativă a existat, 
nu cu mulți ani în urmă, și la Ti
mișoara, unde alături de numeroși 
antrenori cu renume activează ti
neri absolvenți ai I.E.F.S. sau ai 
unor facultăți de educație fizică

din țară. Din discuțiile purtate cu 
cîțiva dintre tehnicienii localnici 
am dedus că o serie de teme alese 
în cadrul lectoratului timișorean 
au fost urmărite cu Interes. De 
altfel, toți interlocutorii și-au ma
nifestat dorința de a adăuga stu
diului individual, pe bază de cărți 
și reviste de specialitate, partici
parea concretă la dezbaterea unor 
teme cit mai apropiate de activi
tatea lor. Din păcate, această posi
bilitate le este în parte refuzată, 
cel puțin de cîteva luni încoace, 
pentru simplul motiv că cei res
ponsabili de viabilitatea lectoratu
lui și-au neglijat îndatoririle. Unii 
opiniază că Sectorul de propa- 
gandă-cadre din cadrul CJEFS ar 
avea datoria organizării și a sus
ținerii sale. Se opiniază, Insă, că 
mai ales Facultatea de educație

fizică din cadrul Universității tre
buie să-și asume această răspun
dere. Nimeni, însă, nu face un 
pas hotărît. în cadrul Facultății 
de educație fizică există un ase
menea lectorat. Prof. C. Lache ne 
amintea chiar de unele încercări 
de a lărgi cadrul respectiv prin 
invitații adresate direct antrenori
lor din oraș. Acestea au fost, însă, 
prea puțin onorate. De ce ? în vor- 
be, antrenori de baschet, volei, ‘N 
înot, atletism, handbal sau polo 
ne-au mărturisit intențiile de a 
dobîndi cunoștințe superioare. 
Practic, însă, ei se mulțumesc 
cu foarte puțin. Oare nu ar fi 
timpul normalizării acestei situa
ții cu totul paradoxale ?

Adrian VASILIU
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SEZONUL ÎN AER LIBER LA HANDBAL
SE ÎNCHEIE PRIN DOUĂ DERBYURI!

■, f* Azi : Dinamo București — Steaua (masculin) ți miine : „U" BucureșS
— „U“ Timișoara (feminin)

h
^Principalele dispute ale calendaru

lui intern la handbal, este vorba de 
cele două campionate divizionare A, 
tși vor încheia primul act duminică 

;,la amiază, cînd vor fi consumate 
toate întămirile programate în ulti- 

,ma etapă a primului tur. Atenția 
^ne este solicitată de partidele derby 
, ale celor două Întreceri, programate, 
printr-o veche tradiție, în ultima 
etapă a fiecărui tur.

Primul dintre derbyuri este pro
gramat slmbătă dupâ-amiazâ și va 
opune cele mai bune formații mas
culine ale handbalului nostru, for
mații care de ani si ani iși dispută 

. cu regularitate cinstea de a îmbră
ca tricourile de campioni : Dinamo 

(București si Steaua- Meciul se a- 
. nuntă mult mai ~ ‘ "
anii trecuți cînd 
Steaua au dominat 
Dinamo București 
aspiră, cu șanse, _ _______
clasament. Nu-i mai puțin adevărat 
că șl Steaua a atacat această a 
XVII-a ediție a campionatului, cu 
o formulă nouă de echipă si cu 
dorința vie de a cuceri cel de al 
9-lea titlu consecutiv sau al l«-lea 
din palmaresul său generai. După 
felul în care a evoluat In ultimul 
timp, Steaua și-a manifestat prefe
rința pentru atac, capitel la care 
excelează prin forță, vanetate si vi
teză. In schimb, jucătorii de la 
Steaua greșesc destul de des si une
ori grav în apărare. In -tabăra" 
cealaltă, dificultățile Mnt inverse : 
atacul dă .dureri de cap" antreno
rului emerit Oprea Vlase, partitura 
ofensivă a echipei fiind susținută, 
surprinzător, mal mult de un jucă
tor de semicerc Gh, Iăcu ! Dar. di-

atractiv decit in 
handbal: stu de la 
competiția. Acum, 
s-a reînchegat și 
la prim'dl loc in

namoviștil se revanșează în apăra
re, unde acționează decis și prompt.

Derby ul feminin, care se va con
suma duminică dimineața, va oferi, 
credem o confruntare la fel de in
teresantă. Gazdele (Universitatea 
București) au o misiune ceva mai 
dificilă decît pare la prima vedere și 
aceasta din cauza unei evidente reve
niri în formă a formației oaspe (Uni
versitatea Timișoara). Evoluțiile Imi- 
șorencelor din ultimele jocuri au pri
mit calificativul foarte bine. Pe de 
altă parte cunoaștem ambiția și dir- 
zenia elevelor antrenorului emerit 
C. Popescu, capacitatea lor de a se 
mobiliza la maximum atunci cînd 
situația o cere. In perspectivă, deci, 
o Întrecere care se anunță mai mult 
decît interesantă, ceea ce face 
finalul sezonului in aer liber 
handbal sâ se anunțe atractiv...

CLASAMENTE

ca 
la

MASCULIN
1. Steaua 10 10 0 0 222—147 20
2. Dmamo. Buc. 10 9 0 1 1»5—H8 18
3. H.C. Minaur 10 8 0 2 164—134 16
L Știința Bacău 10 5 0 5 150—143 10
5. ,U- București 10 5 0 5 137—146 10
6. Din. Brașov 10 4 1 5 176—183 6
7. Indep. Sibiu 10 4 0 6 140—146 8
8. CAROM 10 4 • 6 142—158 8». C-S.u. Galați 10 3 1 6 137—132 7

1». Poli Tim. !• 3 • 7 157—179 6
11. ^U“ Ciaj-NapocalO 2 1 7 132—167 5
1* „U* C^alova 10 1 1 8 124—201 3

ȘTIRI
de jocuri 
aflate in 
două re
fl inau- 

noiembrie

• Seria lungă și dificilă 
și turnee internaționale, 
acest sezon în fața celor 
prezentative naționale, va 
gurată la mijlocul lunii
prin dubla confruntare dintre selec
ționatele masculine ale României și 
>R. F. Germania. Cele două partide 
vor avea loc la București, in Pala
tul Sporturilor și Culturii.

• Miine dimineață, va avea loc 
într-unul din saloanele hotelului In
tercontinental din Capitală tragerea 
la sorți a seriilor turneului final 
al Campionatului Mondial Universi
tar. După cum s-a anunțat, această 
frumoasă dispută, a cărei ultimă 
ediție (1973, Suedia) a fost cîștigată 
de handbaliștii români, va avea loc 
la începutul lunii ianuarie 1975, în 
mai multe orașe din țara noastră.

• Dorind să asigure un cadru cit 
maj corespunzător meciurilor derby 
programate în ultima etapă în Ca
pitală, federația a decis ca cele două 
meciuri feminine de duminică dimi
neața, să aibă loc la Complexul spor
tiv Steaua.

ÎN DIVIZIA A 
DE BASCHET

0 NOUĂ ETAPĂ ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
La București și Miercurea Ciuc, 

Divizia A de hochei programează 
partidele etapei a n-a. După cum 
se știe, se dispută meciuri duble, 
tur-retur.

In Capitală, la Patinoarul artificial 
,23 August", vor avea loc jocurile 
dintre Dinamo și Dunărea (simbătă, 
de la ora 18. duminică de la ora 
15), iar la Miercurea Ciuc cele din
tre formația locală Sport Club și 
Steaua. In deschidere se întâlnesc 
Tiraava O dor hei și Agronomia Cluj- 
Napoca, din cadrul grupei a Ii-a.

Runda se anunță foarte interesan
tă. Recenta „Cupă a României-. dar 
— mai ales — etapa inaugurală a 
Diviziei au demonstrat o sensibilă 
apropiere a valorilor in hocheiul 
nostru, dominat net pină acum de 
Steaua și Dinamo. Astfel. Dunărea

VICTORII ÎMPĂRȚITE
Miercuri și joi, la Miercurea 

Ciuc, au avut loc intilnirile con
tend pentru etapa a n-a (în gru
pa B) dintre echipele Liceului 
nr. 1 și A.S.E. Victoriile au fost 
împărțite. In primul joc au câști
gat studenții cu 7—2 (3—0. 2—0, 
2—2), în cel de al doilea elevii cu 
4—3 (2—1, 2—2, 0—0).

REINTRĂ DUMITRAȘ

a rezistat onorabil în fața campio
nilor, reușind lungi perioade de joc 
egal, iar Spori Club a condus-o 
chiar pe Dinamo. în cel de al doi
lea meci, șl numai presingul din 
ultimele minute al acesteia a evitat 
surpriza de proporții care plutise 
două reprize pe patinoar.

In tot acest context, misiunea

Stelei nu va fi deloc ușoară. Mai 
ales pe teren propriu Sport Club 
devine o formație redutabilă. Iar 
Dunărea joacă foarte bine la Bucu
rești, unde se simte ca., acasă. (Cii 
singura diferență că acasă încă nw 
are gheață, de mult promisă, pe un 
patinoar administrat, se pare, des
tul de defectuos).

JUNIORII ÎN FAȚA SEZONULUI INTERNAȚIONAL
Paralel cu activitatea în echipele 

de club, juniorii apți sâ facă parte 
din lotul reprezentativ 6usțin «curte 
stagii de pregătire comună sub con
ducerea colectivului de antrenori 
alcătuit din Mi bai Flamarapol. Ale
xandru Cal amar, Virgil Crihan și 
Anton Biro.

între 11 și 17 noiembrie, echipa 
noastră va participa la tradiționalul 
Turneu Prietenia, In orașul polonez 
G<iansk. Cele 8 formații au fost îm
părțite în două serii : l’XS.S.. BJ). 
Germană. România, Gdansk și Ceho

slovacia. Ungaria, Bulgari/j și Po
lonia. (Jocurile finale vor avea loc 
în ordinea locurilor ocupate in serii).

In programul viitor al reprezen
tativei figurează jocuri amicale cu 
echipele R. D. Germane și Ungariei 
(la București), Bulgariei și Poloniei 
(în deplasare), participarea la Tur
neul celor 6 națiuni (în Austria) și 
— ca obiectiv principal — o cît mai 
bună evoluție în grupa B a campio
natului european (Elveția. 13—20 
martie 1975).

DUPĂ CAMPIONATELE REPUBLICANE DE ZBOR CU MOTOR

TINERETUL ÎN PLINĂ AFIRMARE!
FEMIN'iN

1. WU* Timisoara 10 8 1 1 165— 91 17
2. .U“ Buc. 18 7 1 2 145— 97 15
X LE-F-S. 10 7 1 2 133—101 15
4. Progr. Buc. 10 6 1 3 116— 96 13
5. Texula Buhuși 10 5 2 3 120—112 12
6. .U- lași 18 4 2 4 142r-154 10
7. Constr. Tim. 18 3 4 3 99—109 18
8. Confecția Buc. 10 4 0 6 122—126 8
9. Voința Odorhe* lfi 3 2 5 96—110 8

10. Rapid Buc. 10 3 1 6 99—114 7
11. Mureș. Tg. M. 10 1 1 8 95—140 3* Sparta Mediaș 10 1 • 9 06—174 2

Accidentat în timpul .Cupei Româ
niei- (dlsjuncție scapulounterală), 
portarul echipei Dmamo și al na
ționalei. Constantin Dumitraș. este 
restabilit. El a început antrenamen
tele, sporind Iacă apariția pu
blică la meciurile derby ale cam
pionatului, steaua—Dinamo.

PROGRAMUL
ULTIMEI ETAPE

MASCULIN : Independența Sibiu — 
Universitatea București - Universita
tea Cluj-Napoca — CAROJI Gh. 
Gh.-Dej ; Știința Bacău — C.S.U. 
Galați ; Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova ; H.C. Minaur 
Baia Mare — Dinamo Brașov ; Di
namo București — Steaua.

FEMININ : Constructorul Timișoara 
— Confecția București ; Mureșul Tg. 
Mureș — Sparta Mediaș ; Universi
tatea Iași — Rapid București ; Tex
tila Buhuși — Progresul București ; 
I.E.F.S. — Voința Odo-rhei : Uni
versitatea București — Universitatea 
Timișoara.

Rubrică redactată de
Călin ANTONESCU

FINALA CAMPIONATULUI
DE CONCURS COMPLET

LA CĂLĂRIE
Sezonul competițional la călă

rie se apropie de sfîrșit La Lu
goj, specialiștii în concurs com
plet își dispută în acest final de 
săptăminâ titlul de campion, în 
proba individuală și pe echipe, 
urmînd ca peste puțină vreme să 
aibă loc tradiționala întrecere de 
sărituri peste obstacole, dotată 
cu „Cupa României".

Pe baza hipică din Lugoj, că
lăreți de la Dinamo, Mondial Lu
goj, Petrolul Ploiești, Steaua, 
C.S.M. Sibiu, C.S.M. Iași ș.a. se 
întrec în cele trei probe obliga
torii (dresaj, cros, obstacole), ur- 
mînd ca miine să fie cunoscut 
noul campion. Printre concurenți 
se află : Eugen Ionescu, Oscar 
Recer, Victor Conțiu, Gioconda 
Pînzaru etc.

Ediția, recent încheiată, a cam
pionatelor republicane de zbor 
cu motor, poate fj calificată drept 
cea mai reușită. Dacă numărul 
concurenților, 12 băieți și o fată 
(reprezentînd trei aerocluburi), 
se menține la același nivel în 
raport cu concursurile preceden
te, galtul calitativ în ceea ce pri
vește pregătirea sportivilor a fost 
remarcabil.

Eșalonat pe trei probe (ateri
zare la punct fix, raid de regu
laritate, acrobație), campionatul a 
oferit posibilitatea unei verificări 
complete a gradului de pregătire 
atins de piloții noștri sportivi.

In această ordine de idei tre
buie subliniat de la început că 
decalajul existent cu ani în urmă 
între vechea generație și „noul 
val“ s-a redus în mod sensibil. 
Edificatoare în această privință 
sînt rezultatele obținute în cele 
trei probe.

Astfel, din prima zi de concurs 
(în cadrul probei de aterizare la 
punct fix) s-a făcut simțit asal
tul tineretului, Vasile Niculescu, 
un outsider, cîștigînd detașat în 
fața lui Titi Enăchescu, pilot cu 
state mai vechi de serviciu. A- 
cesta a reușit să se impună în 
cea de a doua probă (raidul de 
regularitate), mult mai dură, ta

tonat îndeaproape de Ștefan Ca
lotă, amîndoi insă la mică dife
rență de puncte de grupul tine
rilor : ion Trucmel, Cezar Rusu, 
Mihai Albu. „Acrobația*, cea mai 
dificilă încercare, a fost cîștigată, 
după cum era de așteptat, de 
Ștefan Calotă, dar în imediata 
lui apropiere s-au clasat Mihai 
Albu și Cezar Rusu, piloți de 
perspectivă a căror personalitate 
apare din ce in ce mai pregnant. 
Evoluția lor, atît la „impuse" cît 
și la programul de figuri liber 
alese, evidentul progres în care 
se află Gheorghe Uță (locui 9 în 
clasamentul general, doar după 
cîțiva ani de pilotaj), ca și com
portarea meritorie a Dorinei 
Guntsch (după o pauză îndelun
gată, datorată maternității), ates
tă din plin calitățile și seriozi
tatea noii generații.

Toate acestea sînț cît se poate 
de îmbucurătoare. Urmează ca 
ritmul de pregătire să fie tot atît 
de susținut și vechiul nostru de
ziderat, reapariția în cadrul con
fruntărilor internaționale, să se 
împlinească. Campionatul încheiat 
duminică a demonstrat că tinere
tul poate prelua ștafeta și cre
dem că ediția viitoare va confir
ma această speranță.

Dinu COSTESCU

întrecut in finală pe sud-ofricanul Mitton 
cu 6—1, 6—0 — cit și la Haifa. Aici, avîn- 
du-l ca adversar în finală pe tenismanul 
nr. 1 al țârii gazdă, Shalem, reprezen
tantul nostru a ci ști gat în 4 seturi : 6—4, 
6—1, 1—6, 6—1.

OLIMPIA - RAPID, CEL MAI ATRACTIV MECI
Etapa a in-a a Diviziei A la bas

chet feminin nu programează nici 
un derby tradițional. Aceasta nu 
înseamnă, însă, că unele meciuri 
nu prezintă o atractivitate deosebi- 

A tă, așa cum este — de pildă — cel 
dintre Olimpia București și Rapid, 
învingătoare în primele două etaoe 
(la București, in fața Politehnicii, 
campioana țării, și la Iași. în fața 
Universității), tinerele sportive de la 
Olimpia (aflate de abia în al doilea

an de participare la Divizia A) au 
de susținut, duminică dimineața, un 
nou examen in fața experimentate
lor jucătoare de La Rapid. Tot In 
Capitală. Voința va face tot posibi
lul pentru a obține victoria in fața 
unei echipe care nu a izbutit tacă 
să-și valorifice potenpalul: Univer
sitatea Timișoara.

Celelalte intUniri ale etapei : last. 
Pedagogic Tg. Mureș — IEFS. Cnșul 
Oradea — Constructorul București.

Universitatea Cluj-Napoca — CSU 
Galati, Politehnica București — Uni
versitatea Iași.

CLASAMENTUL LA ZI

„3 SECUNDE*1
• Foștii componenți ai echipelor 

Dinamo Oradea și Honved Budapesta 
s-au tntUnit, in soia A.S.A. din Ora
dea, in cadrul unei interesante întt- 
nirl amicale care a constituit o reală 
propagandă pentru baschet. Oaspeții 
(In rindul cărora au evoluat foștii 
internaționali Simon, Bencze, Banna) 
au ciștigat cu 77—62. Au marcat : 
Hupoiu 14, Dolhan 14, L. Nagy 13 
Hoffmann 5, Ghiță 8, Bereczki 6, Va
nia 2 pentru Dinamo, respectiv Ban
na 16, Iioczka 14, Bencze 14, Gyulai 9, 
ludik 6, Simon 13, Balogh 3, Borbely 2. 
U. ghișa — coresp., jud-).
• Etapa a IX-a a campionatului 

republican feminin sa va desfășura 
in ziua de S decembrie (in loc de s 
decembrie). Meciurile Rapid — IEFS 
șl Politehnica — Pedagogic Tg. Mu
reș, din cadrul etapei respective, vor 
fi programate la o altă dată,
• Arbitri români la focuri ala

cupelor europene : Cornel Negulescu 
va conduce la Tel Aviv meciurile 
Maccabi Ramat Gan — ABC Soma 
Viena (ta 6 noiembrie, tn cadrul Cu
pei cupelor) și Ha poci Gevat Japur 
— Galatasaray Istanbul (S noiembrie, 
in „Cupa Korad-); ILjal Aides ca 
arbitra la Budapesta partidele Hon
ved — Seker Ankara (la t noiem
brie, in Cupa cupelor) și BSE — Aca
demica Cotmbra (la 7 noiembrie. in 
C.C.E. la tete),

9 Deoarece l-a folgsit in fals pe 
jucătorul H. Prelicz (legitimat la 
Letca Bacău), Biroul federal a decs 
excluderea echipei Școlii sportive 
Gura Humorului din campionatul re
publican școlar și de juniori.

9 tnceprnd de duminică, la toate 
intilnirile masculine și feminine ale 
Diviziei A vor fi folosite mingi 
Mikasa (din plastic, cu o peliculă 
de piele).

1—2. IEFS 
Olimpia 

J. Crișul
4. Politehnica
5. Rapid
C. Constructorul
T. Pedagogic
8. voința 
». C-S.U.

1». ,U" Timiș.
11. _U- Iași
n. .U- Ctc;-Napoca

2 2 0 124—103 4
2 2 0 114— 93 4
2 2 1 12*—113 4
2 11 129—107 2
2 11 143—US 3
2 11 1»*—18* 2
2 11 112—113 3
2 11 121—12» 3
2 8 2 117—122 2
2 • 2 M—131 2
1 • 1 43— t» 1
1 » 1 01- 85 1

TURNEUL PENTRU LOCU- 
• RILE 5—8. In deschiderea
primei reuniuni. Școlarul — Politehnica 
Cluj-Napoca 6-2 (1-0, 1-1, 1-0, 3-1 j. 
Au marcat : Lorincz 2, Szerzo 2, Sorescu 
și Nicolau pentru Școlarul, respectiv Pop 
și Chioreanu. Intr-un joc extrem de echi
librat. CNU, a dispus de Crișul Oradea 
cu 4—3 (0-0, 2—1, 1—1, 1—1). Bucureștenit 
cu condus cu 4—2 și au apărat cu r..uftâ 
ambiție, în final, avantajul minim pe care 
îl aveau. Realizatori î Frîncu, Pleșca, 
Coiumbecu și Moraru (CNU), respectiv 
Chirilâ, Bone și David. întrecerile con
tinuă astăzi la bazinul Floreasca

POPICE
se pregătesc 
pene de anul 
primele partide de ________ ___________
la Gmpia Turzii. formațiile similare ale 
Ungariei. Din echipele române fac parte, 
printre alții. El isc beta Szilagyi, oubîâ 
campioană europeană, Bâlașa Mirică, 
“ ’ Mihăilă, Cezar Lebădă, Victor 
Miclea și Marin Bâlescu.

ECHIPELE R£PftEZENTA- 
HVE DE JUNIORI, care 

pentru campionatele euro- 
viitor, susțin azi și miine 

_ verificare, intiinind

Doii

ASTĂZI Șl MlINE, IN DIVIZIA A DE JUDO

0 ETAPĂ CU MULTE PARTIDE INTERESANTE
O nouă etapă, a IV-a, a cam

pionatului Diviziei A de judo 
programează, astăzi și miine, 
multe meciuri ce se anunță deo
sebit de disputate. în prim pla- 

1 nul acestora se situează partide- 
; ie ce vor avea toc astăzi la Tg. 
Mureș, unde Dinamo Brașov, sin
gura formație neînvinsă, va în
cerca să obțină noi victorii în 
timp ce adversarele sale, A.S.A. 

.Alin localitate și Politehnica Bucu
rești emit și ele pretenții îndrep
tățite de succes. Tot astăzi, la 
Sibiu, confruntarea dintre Rapid

Arad și C.S.M. din localitate este 
deschisă oricărui rezultat. A 
treia echipă care va concura la 
Sibiu, Dinamo București, este însă 
favorită în ambele întîlniri. Mîi- 
ne se vor disputa două triunghiu
lare : la București (în sala Insti
tutului pedagogic, de la ora 10,30) 
Olimpia București — Șc. sp. U- 
nirea lași — Universitatea Bucu
rești și ia Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej (I.E.F.S. — Universita
tea Cluj-Napoca — CAROM). Și 
aceste partide smt extrem de e- 
chilibrate.

PROGRAMUL 
ECHIPELOR ROMÂNEȘTI 

ÎN CUPELE EUROPENE
Debutul echipelor românești ta e- 

diția 1874—1975 a cupelor europene la 
baschet feminin va fi făcut de cam
pioana Politehnica Bocnrești.
care va juca — joi 1 noiembrie — 
cu campioana Turciei, Yukaelis An
kara. Meciul va fi condus de arbitrii
A. Arabadjan (Bulgaria) și M. Cziffra 
(Ungaria). Returul va avea loc la 14 
noiembrie, la Ankara. In Ipoteza 
(normala) că se va califica ta turul 
următor al C.C.E., Politehnica va 
juca cu Hapoel Tel Aviv, la 28 no
iembrie la Tel Aviv șl la 5 decembrie 
la București. Apoi, la 9 decembrie. 
Comisia cupelor europene din ca
drul F.LB.A. va proceda la Munchen, 
la tragerea la sorți a celor două serii 
semifinale, formate din cîte patru 
formații.

în „Cupa Liliana Ronchetti- (care 
înlocuiește Cupa cupelor), baschetba
listele de la I.E.F.S. vor debuta la 6 
noiembrie în fața învingătoarei dintre
B. B.C. Lyon și Tahaguero la Coruna, 
iar la 13 noiembrie vor susține par
tida revanșă, la București. în turul 
următor (bineînțeles, în cazul cali
ficării), I.E.F.S. va întilni forrpația 
Maccabi Tel Aviv care, după toate 
probabilitățile, se va califica după 
meciurile preliminarii. La 10 decem
brie va avea loc ședința Comisiei cu
pelor europene, în cursul căreia vor 
fi alcătuite — prin tragere la sorți — 
cele două grupe semifinale (a cîte 
trei echipe).

TENIS PREZENT IN ISRAEL LA 
w DOUA TURNEE DE TENIS, 

jucătorul român Toma Ovici a terminat 
învingător atît la Tel Aviv — unde l-a

Țip CEA DE A XV-A EDIȚIE A DINA-
MOVIADEI, competiție desfășura

tă la Suhumi (U.R.S.S.), la care au par
ticipat trăgători valoroși din opt țâri, s-a 
încheiat cu victoria formației Dinamo 
(U.R.S.S.) care a totalizat 692 p. Pe locu
rile următoare s-au situat Gwardia (Po
lonia) 457 p, Dinamo București 326 p, 
Ruda Hvuzda (Cehoslovacia) 316 p, sel. 
Dynamo (R.D. Germană) 311 p. Țintași? 
bucureșteni ou ciștigat două medalii de 
argint la pistol viteză prin Ion Tripșa 590 
p (proba a revenit pistolarului sovietic 
V. Rosenblat cu 591 p) și pe echipe.

VOLEI ,A$’ S'A DESFĂȘURAT a
intîlnire amicală internațională 

între formațiile feminine Penicilina lași șl 
Ruda Hvezda Bratislava. Prima partidă a 
revenit voleibalistelor românce cu 3—2 
(13, 4, —9, —7, 2), la capătul unui joc 
în care învingătoarele s-ou dovedit mai 
active în atac. S-au remarcat Ana Chi- 
rițescu și Mihaela Tânase (Penicilina), 
Urbaskova și Holeciova (Ruda Hvezda).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA LOTO CHN 25 OCTOMBRIE

1R74

FOND GENERAL DE CiȘTIGURI: 
1 206.221 lei dm core 446 718 lei 
re pori.

EXTRAGEREA I ; 5 39 43 37 18 
75 66 19 2.

EXTRAGEREA o II-o : 54 12 74 
77 6 56 27 65 15.

Plata ciștlgurilor va începe in 
Capitală de la 4 noiembrie pină 
la 25 decembrie 1974, în țară de 
la 8 noiembrie pină la 25 decem
brie 1974, inclusiv. Prin mandate 
poștale de la 8 noiembrie 1974.
• CONCURS SPECIAL PRONO- 

SPORT — 27 OCTOMBRIE 1914.
0 AZI ULTIMA ZI PENTRU DE

PUNEREA BULETINELOR !
Programul concursului special Pw- 

nosport de duminică 27 octombrie

1974, este alcătuit din cele mai inte
resante partide din campionatul nos
tru și cel italian : I : Universitatea 
Craiova — Steaua ; H : F.C. Constan
ța — Dinamo ; m : Sportul studen
țesc — U.T. Arad ; IV : Politehnica 
Iași — Steagul roșu Brașov ; V; U. 
Cluj-Napoca — A.S.A. Tg. Mureș 5 
VI ; Jiul — F.C.M. Reșița ; VII : Chi
mia Bm. Vflcea — F.C. Galați; vm: 
OHinpîa Satu Mare — CFR Cluj-Na
poca ; IX : Ronia — Milan ; X: Ter- 
nana — Lazio ; XI ; Ctesena — Fio
rentina ; XU : Sampdoria — Napoli ; 
XLH: Lanerossi — Torino.

Vă reaminti i că la concursul spe
cial Pronosport de miine 27 octom
brie a.c. fiecare variantă are 3 șanse 
de ciștig ; 1. câștiguri obișnuite în 
bani ; 2. Câștiguri suplimentare în 
bani de valoare variabilă ; 3. ciști- 
guri in obiecte (1 autoturism ..SKO
DA S 100“ șl 104 Stilouri „Pelikan 'K 
Agențiile Loto-Pronosport vă stau, 
la dispoziție cu prospectele acestui 
interesant concurs special. Rețineti'T 
Astăzi este ULTIMA ZI pentru depu
nerea buletinelor !

SportulTi^fl^ Q J



TURNEELE FINALE ALE C. M. DE VOLEI

ÎN VIZITĂ LA BUCUREȘTI

JOAO MAVILAAGL, !>litȘEDiNTflf F.I.F.A.,
DESPRE VIIIIIIIIII FOTBALULUI

pentru definitivarea clasamentelor
Campionatele mondiale de volei 

din Mexic se apropie de sfirșit. în 
ziua a treia a turneelor finale (an- 
tepenultima etapă) nu s-au înre
gistrat surprize notabile..

La Ciudad de Mexico, reprezen
tativa masculină a României, care 
a resimțit foarte acut șocul psi
hic al înfringefilor din .primele în- 
tîlniri, a cedat din nou. de data 
aceasta în partiăa cu echipa Ceho
slovaciei : 1—3 (16. —5, —13. —4). 
După ce au cîștigat primul set la 
măre luptă, voleibaliștii noștri au 
apărut iarăși istoviți în teren și 
descumpăniți de îndată ce adver
sarii lor au luat avantaj pe ta- 

• bela de marcaj? O, încercare — și 
ea' infructuoasă — de a schimba 
cutsul jocului, au făcut-o, in setul
3, în care cehoslovacii au cîștigat 
totuși la limită.’ Efortufile depuse 
în; această încercare au avut ca e- 
fect o nouă cădere fizică în setul
4, pierdut la mare diferență.

O mare surpriză ar putea să o 
constituie victoria echipei masculi
ne a U.R.S.S. în întîlnirea cu cea 
a Japoniei, campioana olimpică , de 
la Miinchen. Dar, pentru cine știe 
că sovieticii joacă întotdeauna 
bine în compania niponilor, chiar 
și cînd nu se află în formă deo
sebită, rezultatul nu poate fi sur
prinzător decît prin severitatea sco- ' 
rului : 3—0 (10>. 14, 16). Este ade
vărat că japonezii au avut. de două 
orf posibilitatea să' „Strîngă" sco
rul, dar au fost depășiți de fie
care dată, datorită complexului pe

care și l-au format,’ în prelun
giri. La această a 8-a ediție a 
C.M. se comportă bine — pînă a- 
cum — echipa Poloniei, singura e- 
chipă masculină -care nu a cunos
cut pînă în prezent înfringerea. Po
lonezii au învins si pe campionii 
mondiali, echipa R.D.G. : 3—2 (7, 
9. —13, .—IX 5), desprinzindu-se in 
fruntea clasamentului.

în turneul feminin pentru locu
rile 1—6. care se desfășoară la 
Guadalajara, echipa Japoniei a în
trecut. conform așteptărilor, pe cea 
a României. în trei seturi : 15—6, - 
15—2, 15—12, intr-un meci în care 
jucătoarele noastre au opus o mai 

; dîrză rezistență doar în ultima par
te -a Antîlnirii. Și celelalte rezulta
te sint normale : U.R.S.S. — R. D. 
Germană 3—0 (13. 11. 7) .șl Coreea 
de. Sud i—: Ungaria 3—1, (5. 7. —8, 
5),.astfel incit.titlul.mondial se va 
decerna, mai .mult ca’ sigur. învin
gătoarei din partida directă. Japo
nia — U.R.S.S.. programată in ul
tima ziw în timp ce. pentru meda
lia de bronz candidează 3. echipe : 
Coreea de Sud, R. D. Germană și 
România.

★
Iată programul intilnirilor. echi

pelor. noastre în ultimele două e- 
tape 126 și 27, octombrie) :

masculin : România ■— Polonia 
și România — R.- D. Germană :

femininRomânia — U.R.S.S. și 
România — Coi'eea de Sud.

DE LA ATENA LA OTTAWA,
FLACĂRA OLIMPICĂ PRIN SATELIT

VIENA, 25 (Agerprcs). — Co
mitetul de organizare a J.O. de 
vară de la Montreal a luat ori
ginala iiotărîre de a 
„flacăra olimpică" din 
Canada, prin satelit, 

, evita transportul cu

transmite 
Grecia în 
pentru a 

avionul. 
Procedeul, propus de un savant 
englez, a fost expus cu ocazia 
prezentării raportului de pregă
tire a J.O. din anul 1976. Aprin
să pe ruinele din străvechea O- 
limpia, flacăra va fi transportată

de ștafete la Atena, unde va fi 
ionizată și' transformată în im
pulsuri electromagnetice, _ apoi _ 
va fi transmisă prin satelit la 
Ottawa. Aici, un laser va re
aprinde flacăra, care va fi pur
tată mai departe de ștafete pînă 
la Montreal.
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• Se impun eforturi pentru „universalizarea fotbalului" • Europa

și America de Sud trebuie să ajute țările cu fotbal mai puțin dezvoltat

„Sini pentru un campionat mondial de juniori I" • Porți

mai mari pentru goluri mai... multe • Numărul echipelor in turneul

final al C. M depinde de posibilități'e organizator.ee ale gazdelor

xwwwv

Sosit ieri la prtnz in ^Capitală, 
pentru unele contacte de lucru cu 
conducerea F.R.F., d!. Joao Have- 
Iar.ge. președinte al F.I.F.A. și 
membru al C.I.O., s-a intilnit a- 
seară, la Casa Ziariștilor, cu re
dactori de fotbal ai ziarelor bucu- 
reștene, in cadrul unei reuniuni a ' 
Asociației Presei Sportive.

După un larg expozeu asupra 
activității sale ca președinte al 
F.I.F.A.. de la alegerea sa (in iu
nie, la Frankfurt pe Main) și pină 
azi, dl. Joao Havelange a expus o 
serie de proiecte de viitor ale fo
rului de conducere a fotbalului in
ternațional, iar in încheiere a răs
puns unor numeroase întrebări pe 
care i le-au pus gazetarii prezenți..

Referindu-se la recenta sesiune 
C.I.O. de la Viena. la care a par
ticipat ca membru ăl acestui for. 
Joao Havelange și-a exprimat .sa
tisfacția pentru desemnarea Mosco
vei,’ ca gazdă a J.O. din 1980, sub-

liniind capacitatea acestui oraș de 
a organiza în cele mai bune con
diții întrecerile olimpice, atît prin 
instalațiile sale sportive,, cît și prin 
forța sa organizatorică, prin ospita
litatea și priceperea forurilor spor
tive moscovite. „Alegerea Mosco
vei — a spus J. Havelange — a 
constituit un act de Justiție pen
tru o mare națiune olimpică".

In legătură cu activitatea sa în 
fruntea F.I.F.A., oaspetele a pre
zentat un larg plan de acțiune 
pentru ceea ce el a numit, „uni
versalizarea fotbalului", ințelegînd 
prin aceasta stimularea dezvoltării 
acestui sport în toate țările lumii, 
mai ales in cele in curs de dezvol
tare. In acest scop. F.I.F.A. vă alo
ca circa 500 000 de dolari pentru 
un vast plan de acțiune care cu
prinde, intre altele, deplasarea u- 
nor comisii de experți (in proble
me tehnice, organizatorice, de pre
gătire fizică, medicale, de arbitraj)

HOTĂRlRILE SESIUNII C.I.O. DE LA VIENA
Cu prilejul lucrărilor celei de-a 

75-a sesiuni a Comitetului Inter
național Olimpic, Juan Antonio Sa
maranch (Spania) a fost ales vice
președinte al forului olimpic, in 
locul contelui Jean De Beaumont 
(Franța), care rămîne președinte 
al comisiei financiare pină în a- 
nul 1976.

Comisia executivă a C.I.O, are 
in prezent următoarea componen
ță : președinte : lordul Michael 
Killănin (Irlanda) ; vicepreședinți : 
Herman Van Kamebeek (Olanda), 
Willi Daume (R.F.G.), Juan Sama-

ȘAHIȘTI ROMÂNI
PE TERENURILE 

DE TENIS
în prima partidă a sferturilor 

de. finală, din 
internațional de 
heran, suedezul 
eliminat cu 1—6, 
mericanul Eddie _____  _____ ___
din turul 3 (optimi de finală) i 
Ramirez (Mexic) — Case (Austra
lia) 6—2, 7—5 : Taylor (Anglia) — 
Orantes (Spania) 6—2. 6—3 : Vilas 
(Argentina) 
6—3, 6—2 
Mandarino 
6—2.

în turul 
Melbourne ; 
6—2. 7—5:
6—3, 7—6 ;
6—3. 6—3. „____ _____  _
sferturilor de finală. John New
combe l-a învins cu 7—5, 7—6 pe 
Cliff Letcher.

cadrul turneului 
tenis de la Te- 
Bjdrn Borg l-a 
6—4, 6—4 pe a- 
Dibbs. Rezultate

— J. Gisbert (Spania) 
Koch (Brazilia) — 

(Brazilia) 0—6, 6—4,

2 al turneului de Ia 
Stone — MacNair 
Stewart — Estep 

Kronk — Durham 
în prima partidă a

PATRU PREZENTE
(Urmare din pag, 7)

plutonul de elită. Nu mai puțin 
de trei formații au candidat la 
această poziție fruntașă, ele fiind 
departajate în final de numai..< 
15 sutimi ! Este vorba de echi
pele României, Elveției : șj S.U.A., 
•care s-au și clasat, în această 
ordine, pe locurile 6, 7 și 8. Di
ferența de punctaj dintre forma
ția țării noastre și cea a Elveției 
— 5 sutimi ! — este, credem, edi
ficatoare în privința tensiunii și 
încordării cu care ambele dele
gații au urmărit finalul concursu
lui. Dar gimnaștii români și-au 
făcut pe deplin datoria, deși spre 
kfîrșitul întrecerilor dădeau sem
ne evidente de oboseală. In frun
te cu Dan Grecu si Mihai Boros 
(care au obținut, de altfel, califi
carea în finala pe aparate la 1- 
nele). echipa României, din care

LA TURNEE INTERNAȚIONALE
Florin Gheorghiu și-a retonfirmat titlul de mare maestru

• Cu prilejul festivității de închi
dere a turneului internațional de șah 
de la Manila, președintele Republi
cii' Filipine. Ferdinand Marcos, l-a 
felicitat pe participanțl. subliniind 
că șahul constituie un mijloc de apro
piere între toate țările. La concursul 
de la Manila au luat parte 11 mari 
maeștri și 4 maeștri internaționali 
din 10 țări. Românul Florin Gheor
ghiu s-a situat pe locul 4, rezultat 
prin care iși reconfirmă titlul de 
mare maestru.

• In turneul de șah de la Novi 
Sad, după 9 runde. în fruntea clasa
mentului se află Hernandez (Cuba) 
cu -7 p. urmat de maestrul român 
Mihai Șubă — 67z p, Raicevici (Iugo
slavia) — 6 p (1), Tal (U.R.S.S.) —
G p ; Șubă, cu piesele negre, a ciști- 
gat la Raicevicl, Hernandez a remi-

zat cu Tal, Măriei l-a învins pe No- 
taros.

• La Subotița. cu trei runde înain
ta de terminarea turneului feminin, 
conduce șahista maghiară Veroczi 
cu 8 p. urmată de Makai (România) 
șl Pihailici (Iugoslavia) — 1'k p. 
Baumstark (România) — 7 p. Mar
gareta Teodorescu (România) are 6 p 
și o partidă întreruptă. Rezultate 
din runda a 12-a : Makai — Asec.ova 
remiză : Bortsova — Pihailiei 0—1 ; 
Baumstark — Jivkovici remiză : Ka- 
rakas — Veroczi remiză. Teodorescu 
a întrerupt pu Voksaiova.

• în turneul de Ia Kragujevae. 
Înaintea ultimei runde, se menține 
lider Vaganian (U.R.S.S.) — 11 p. se
cundat de bulgarul Tringov — »'!i p. 
Șahlstul român Victor Cioeâltea ocu-

_ pă locul 7, cu 7’/? p.

ranch (Spania) ; membri : prințul 
Takeda (Japonia), Magalhaes Pa
dilla (Brazilia), Mohamed Mzali 
(Tunisia), Vitali Smirnov (U.R.S.S.) 
și James Woorall (Canada).

Viitoarele reuniuni ale C.I.O. vor 
avea loc anul viitor după cum ur
mează : 16—19 februarie : ședința 
Comisiei executive a C.I.O.. la Tu
nis ; 12—18 mai : reuniunea C.I.O. 
și a Comitetelor olimpice naționa
le, la Roma : 21—24 mai : a 
sesiune a C.I.O.
22—25 septembrie : reuniunea Co
misiei executive
Montreal.

Subcomisia de presă a Comite
tului Internațional Olimpic a pre
zentat la Viena o serie de obiecții 
privind repartiția acreditărilor și a 
prețurilor (foarte ridicate) propuse 
ziariștilor sportivi. Președintele 
A.I.P.S., Frank Taylor, a declarat 
că este necesară o repartiție mai 
echitabilă a locurilor la masa pre
sei și a acreditărilor care, în ac
tualul plan al organizatorilor, fa
vorizează presa nord-americană.

Cu prilejul lucrărilor sesiunii 
C.I.O. au fost respinse cererile 
tardive prezentate- de două fede
rații internaționale. Cea de pati
naj dorise să ridice de la trei la 
patru numărul participanților din 
fiecare țară la toate probele, iar 
cea de haltere intenționa să acor
de cite șase medalii suplimentare 
la fiecare categorie, pentru fiecare 
din stiluri (smuls și aruncat).

76-a
la Lausanne :

a C.I.O., la

în circa 60 de țări membre 
F.I.F.A. De asemenea, 15 echipe 
de club de prima mină din Europa 
și America de. Sud vor întreprin
de turnee, susținute material de 
F.I.F.A., in țările cu fotbal mai 

■ puțin dezvoltat.
Referindu-șe la alte proiecte 

ale sale, președintele F.I.F.A. a a- 
nunțat intenția forului mondial de 
a organiza un campionat al lumii 
pentru juniori (pînă la 21 de ani). 
De asemenea, in scopul unei adap
tări a fotbalului la cerințele dez
voltării sale pe calea spectaculo
zității pe care o pretinde azi ma
rele public, . F.I.F.A. preconizează 
și unele modificări la regulile de 
joc. Chiar pentru luna viitoare, 
in tradiționalul turneu de juniori 
de la Monaco, se intenționează a 
se juca, experimental., cu două nou
tăți de regulament : executarea a- 
runcărilor de la tușă cu piciorul 
și interzicerea de a . se mai face 
„zid" la loviturile libere. De ase
menea, J. Havelange s-a referit, 
din nou, și la ideea măririi spa
țiului porții, in lateral și în înălți
me cu dimensiunea unei mingi de 
fotbal, modificare ce se studiază.

In legătură cu numărul echipe
lor care vor lua parte la turneul 
final al C.M. din 1978 din Argen
tina, președintele F.I.F.A. a re
amintit o hotărtre a Congresului 
din iunie, arătind că țara organi
zatoare are latitudinea de a alege 
între 16 și 20 dc echipe, în func
ție de posibilitățile sale organi
zatorice, decizia definitivă rămi- 
nind a fi luată, în timp util, de 
Comitetul Executiv F.I.F.A.

O noutate în materie de califi
cări pentru turneul final C.M. a 
constituit-o ideea expusă de J. Ha
velange ca — în cazul admiterii a 
20 de echipe — după calificarea a 
16 formații pe baza sistemului exis
tent, să se organizeze „recalifi
cări" (ca în competițiile de cano
taj), la care să participe reprezen
tativele de pe locul secund în gru
pe, dintre care să se aleagă cele
lalte patru participante.

Asupra altor puncte, deosebit de 
interesante, discutate cu președin
tele F.I.F.A. în întîlnirea de asea
ră, vom mai reveni.

Rodu URZICEANU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX

ROMÂNEȘTI ÎN FINALELE PE APARATE!
mai fac parte Nicolae Oprcscu, 
Gheorghe Păunescu, Constantin 
Petrescu și Ștefan Gali, a urcat, 
astfel, cu două trepte în ierarhia 
mondială. La ultima ediție a 
C. M. ea a ocupat; doar locul 8. 
Rezultatul este, fără îndoială, bun 
și confirmă permanenta ascensiu
ne-a gimnasticii noastre.

De-acum, ne rămîne să urmă- .  ----------------- . ----------------- „--------
rim evoluția lui Dan Grecu și ’ mondială absolută ; 2. Olga . Kor- 
Nicolae Oprescu la întrecerea pen
tru clasamentul individual com
pus, primul dintre ei aflîndu-se 
pe ‘ locul 16, iar cel de-al doilea ’ 
pe locul 29; Cu multă nerăbdare 
așteptăm. însă, finalele pe apa
rate,.de duminică, cînd România 
va fi prezentă pentru întîia oară 
în istoria gimnasticii la patru a- 
parate : ALINA GOREAC — să
rituri si bîrnă, DAN GRECU și 
MIRAI BORȘ — inele.

în cursul zilei de vineri s-au

desfășurat întrecerile feminine 
pentru definitivarea clasamentu
lui, individual compus. Așa cum 
era de așteptat, gimnastele sovie
tice au dominat întrecerea, adju- 
decîndu-și titlul suprem prin 
Ludmila Turisceva.

Clasament final individual com
pus : 1. LUDMILA TURISCEVA 
(U.R.S.S.) . 78,450 — campioană

but (U.R.S.S.) 77,650 : 3. Angelica ■ 
Hellmann (R.D.G.) 76,875 ; 4. E. 
■Saadi (U.R.S.S.) 76,425 ; 5. R. Si- 
harulidze (U.R.S.S.) 76,400 ; 6. H. 
Zinke (R.D.G.) 76,325 ; 7. N„ Dro
nova (UJÎ.Ș.S.) 76,125 ; 8. Alina
Goreac (România) 75,925 ; 9. R. 
Schmeisser (R.D.G.) 75,525 ; 10. C. 
Medvedslcl (Upgaria) 75,475 22,
Anca Grigoraș 75,123... 16. Aurelia 
Dobre 74,150... 29. Elena Ceampe- 
lea 73,325... 32. Rodica Sabău
72,475... 34. Paula Ioan 71.650.

Cea de-a 7-a ediție a Jocurilor spor
tiv® panamericane, programată ini
tial la Sao Paulo (Brazilia) va avea 
loc. la Ciudad de Mexico, a anunțat 
președintele Comitetului olimpic i 
xican. M. Vasquez. întrecerile se 
desfășura anul viitor între 12 și 
octombrie.

me- 
vor 

i 2&

laFostul campion mondial de box 
categoria grea, americanul de culoare 
Joe Frazier, a acceptat să-1 întîlncas
că pe argentinianul Oscar Bonavena. 
întîlnirea va avea loc la 8 decembrie 
la Melbourne. Cei doi pugiliștt s-au 
mal întîlnit în anul 1970, victoria re- ■ 
venind la puncte lui Frazier.
După eum transmit agențiile inter
naționale de presă, tenismanul Cliff 
Drysdale a renunțat la cetățenia Re
publicii Sud Africane. devenind 
(după mamă), cetățean britanic.
In cadrul unei conferințe de presa 
care a avut loc Ia Watkins Glen, ce
lebrul automobilist Denis Hulme 
(Noua Zeelandă) a anunțat că aban
donează activitatea COhipetițională. 
Xn vîrstă de 38 ani, Hulme a cîștlgat 
în anul 1967 titlul de campion al lu
mii (formula I). în cursul carierei 
sale, Hulme a obținut victoria în 8 
curse clasice internaționale.
Ziaristul englez Richard Evans îl va 
înlocui pe francezul plerre Darmon 
în funcția de director european al

organizației de tenis A.T.p. Sediul 
directorului este la Paris, unde Pierre 
Darmon îsi va păstra postul în co
drul Consiliului internațional de te
nis profesionist, care grupează repre
zentanți ai A.T.P. și ai Federației in
ternaționale de tenis.
Fostul campion de schi al Austriei, 
Martin BUrger. în vîrstă de 34 ani-, 
medaliat cu bronz la campionatele 
mondiale de la Chamonix (1962) în 
proba de slalom uriaș, este noul an
trenor al echipei S.U.A. Burger va 
activa alături de alți doi antrenori 
ai echipei — elvețianul Hans Peter 
Rohr și vest-germanul Harlad Schon- 
haar.

Pînă in prezent recordul de alergare 
pe distanța de 1 056 km dintre ora
șele Sydney șl Melbourne era deți
nut cu o performanță de 10 zile. st 
ore și 4 minute de atletul Don Ca
meron (Noua Zeelandă). Acest record 
de rezistență a fost doborît recent de 
Un alt alergător din Noua Zeelandă. 
Max Telford, care a parcurs distan
ța în 9 zile. 3 ore șl 26 de minute

In Cupa campionilor europeni ta 
hochei pe gheață, la Llubliana s-au 
întîlnit echipele Olimpia din locali
tate șl ȚSKA Sofia. Hbcheiștii iugo
slavi au obtinut victoria cu 6—2 (3—ii 
1—0. 2—0). Returul va avea loc la 3* 
octombrie la Sofia

Redacția ș! administrația t Bucure?»!, str. V. Cont» nr. 19; tel. centrală I1.10.9S; secția coresp. 11.5LO9 ; Interurban 73 ?! ȘSS ; telex; «MO sport r. Tiparul I, P. „Informația» București M.SSS

organizator.ee

