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Mîine, în Capitali, o atractivă partidă de fotbal

romAnia-turcia
Mîine, Ia București și Tîrgo- 

vișie, dubla confruntare fotba
listică îhtre reprezentativele A 
și de tineret ale României și 
Turciei. Dincolo de caracterul 
lor amical, aceste întîlniri, me
nite să continue vechi legături 
dintre fotbaliștii celor două 
țări, au și o semnificație care 
interesează, în egală măsură, 
ambele tabere. Este vorba de o 
testare a capacității de joc a 
respectivelor reprezentative, 
înaintea confruntărilor oficiale 
din preliminariile campionatu
lui european, în care ele sînt 
angajate. Naționala noastră, 
după cum se știe, joacă" mîine 
a 270-a partidă din cariera ei, 
și a 13-a cu Turcia, cu gindul 
la viitoarele partide, ca și par
tenera de întrecere, de altfel.

Deci, motive suficiente pen
tru o abordare cu toate forțele 
a acestei partide. în care fie
care jucător, sîntem convinși, 
va . căuta să se impună printr-o 
evoluție de înaltă ținută, la 
nivelul cerințelor fotbalului de 
mare performanță. Antrenorii 
Valentin StăneScu și D. Nico- 
lae-Nicușor, confruntați în a- 
ceastă perioadă a pregătirilor 
cu unele dificultăți în ce. pri
vește alcătuirea compartimen

Cei doi căpitani de'echipă : Dinu (România) și Ismail (Turcia)
telor defensiv și ofensiv (acci
dentări mai vechi sau mai noi),' 
speră să-și vadă mîine materia
lizată. în linii mari, ideea de 
joc preconizată a fi aplicată in 
jocurile acestei toamne. în ee 
ne privește, așteptăm din par
tea ..tricolorilor*1 o autodepăși- 
re. concretizată intr-un bun re

zultat și, mai ales, intr-un joc 
de calitate. pe toată durata 
partidei.

înaintea finalelor campionatelor naționale de box

După-amiaza, în Cișmigiu. 
Soare blind. Pe bănci, grupuri 
de oameni trecuți de prima ti
nerețe. Scurt popas, în drum 
spre Știrbei Vodă. Doi bărbați 
în vîrstă stau de vorbă. Se ve
de că s-au cunoscut chiar a- 
cum, în această după-amiază. 
Unul din ei se sprijină, cu pal
mele suprapuse, de un baston 
cu măciulie. Poartă un parde
siu de culoare închisă. Are fu
lar la gît. Celălalt, surprinzător, 
poartă doar o jachetă cadrilată. 
In’ Ioc de fular, guler râsfrint. 
La un moment dat, cel cu bas
tonul caută în buzunar și scoa
te o hîrtie. își pune ochelarii. 
Privește hirtia. „Am fost la 
policlinică. Mă cam supără u- 
mărul. în sfîrșit. asta n-are im
portanță. M-a necăjit un tabel. 
Era sub sticlă, la doctor. Am 
citit din el. Se numește Stuart- 
Stevcnson. Tabelul dă înălți
mea și greutatea copiilor. M-am 
uitat la cei de 10 ani, că nepo
tul meu atîta are. Scria acolo 
că, la 10 ani. dacă ai 140,3 cm. 
înălțime trebuie să ai 32,61 kg. 
greutate. Nepotul meu are 141 
înălțime și numai 31 greutate"1. 
Celălalt pare surprins : „Și ca- 
re-i necazul ? Văd că are pes
te normă". Răspuns prompt : 
„E adevărat, numai că asta-i 
media. Cei înalți trebuie să ai
bă 147,5 și 40,71. Ceea ce nu-i 
tot una". „Sportivul" în haina 
cadrilată nu-1 lasă să termine : 
„Nu trebuie să vă faceți griji. 
Tabelele astea sînt ele bune, 
dar p« alocuri te și încurcă.

Importantă este sănătatea șî; 
dacă vreți. alura sportivă". 
„Omul cu bastonul" insistă :

'— N-aș putea spune căi 
prea sănătos. Răcește des. Și 
mă supără . că are pieptul 
strimt.

CEA MAI FRUMOASA 
IDEE DIN YOGA

— Nu face sport ?
— N-are timp. Face pian, 

engleză, iar acum, in ultimul 
timp, e la cercul de calcula
toare. N-am cum să-l împiedic. 
După cum vedefi, n-are timp 
nici să respire.

— Asta-i hiba, respirația.
— Cum adică respirația 7
— Ar trebui să facă înot, de 

trei ori pe săptămînă.
— E la modă și înotul ăsta. 

Și nu știu de ce !
— înotul înseamnă respirație. 

Sau, mai bine zis, expirație. De 
inspirat, Inspirăm oricum, dar 
de expirat nu știm. înotul e 
un mijloc excepțional pentru că 
accentuează expirația și elimi
nă aerul rezidual care stagnea
ză în plămîni. De altfel, asta-i 
cea mai frumoasă idee din 
yoga.

— Sîntefi de specialitate 7
— Da. Am fost profesor de 

educație fizică. Acum sînt 
pensionar.

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 2-a)

ROMÂNIA

CONSTANTIN GRUESCU SAU FAREDIN IBRAHIM?MORARII
ANGHELiNI G. SANDU SÂTMÂREANU îl HAjNAL 

DUMITRU DINU DOBRIN
FAZEKAȘ DUDU GEORGESCU IORDANESCU

Rezerve : Răducanu, lorgulescu, Purima, Someș, Bolonî, Bataci.

■ARBITRI : |<j centru, MARIAN KUSTON, ajutat de DOBRO- 
5LAW SPEC și EDUARD NOREK, tați din Polonia.
* Partida este programată pe stadionul „23 August", cu în

cepere de ia ora 17,30.

GORMEL CEMIL
ISMAIL ENGIN

ALPASLAN ZECKERIA
YASIN

Rezerve : Rasin, Nezacin, Mehmet I,

KEMAL
ZAFER

FATIH SABATIN

Mehmet 51, Niko, Husein.
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Citiți in paginile 4-5
• Reportaje, date statistice, alte informații despre jocul dintre 

echipele României și Turciei, precum și despre meciul de Ia 
T'irgoviște dintre echipele de tineret ale celor două tari ;

• Un sondaj de opinii privind problemele stringente ale fotba
lului nostru, în special aceea a reprezentării lui Ia un nivel supe
rior in competițiile internaționale inter-cluburi ; ■

• Alte știri din actualitatea internă și internațională.

Astăzi, pe patinoarul „23 August“

STEAUA - DINAMO, MECI DECISIV 
i\ „CUPA ROMÂNIEI“ IA HOCHEI
„Cupa României" la hochei, 

ediția 1975—1976, se încheie as
tăzi, pe patinoarul artificial „23 
August" din Capitală. Cuplajul 
începe la ora 14, cu meciul 
Sport Club Miercurea Ciuc — 
Dunărea Galați, urmînd ca în 
întîlnirea vedetă (ora 17) să e- 
volueze Steaua și Dinamo.

Campioana țării și deținătoa
rea trofeului, Steaua, pornește 
cu prima șansă în această con
fruntare. Ea are ascendentul u- 
nei victorii în primul meci și 
al unui golaveraj superior. 
Pentru a răsturna ierarhia e- 
xistentă înainte de joc, Dinamo 
ar trebui să învingă la cel pu
țin două goluri diferență, ceea 
ce nu este ușor ținînd seama de 
tenacitatea apărării steliste și 
de forma excelentă pe care o 
etalează portarul Netedu. Dar, 
pucul este... rotund.

Aseară, în meciurile rundei 
a 5-a, favoriții s-au impus. 
Steaua, însă, a cîștigat foarte

greu și cu mari eforturi în fața 
lui Sport Club. Iată rezultatele :

Dinamo — Dunărea 7—1 (1—0, 
3—1, 3—0). Au marcat : Axinte 
(2), Bandaș, Costea, Tureanu, 
Dumitru și Moiș, respectiv Mo- 
roșan.

Steaua — Sport Club 2—1 
(0—0, 2—0, 0—1). Autorii golu
rilor : Herghelegiu și Micloș, 
respectiv. Peter. (V. Ch.).

DE AZI, LA ISTANBUL,
Istanbulul găzduiește, înce- 

pînd de astăzi; cea de a 7-a e- 
diție a Balcaniadei de șah. 
Competiția programează trei 
întreceri, două pe echipe (mas
culină — la 6 table, de juniori 
— la 2) și una individuală (fe
minină). Participă jucători și 
jucătoare din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, România și Turcia.

Lotul român a plecat ieri

...dacă nu cumva vor interveni alții candidați la șefia categoriei muscă!
în seria rivalităților sportive 

care vor face și mai atractive 
finalele campionatelor naționale 
de box trebuie înscrisă și ace
ea dintre corifeii categoriei 
muscă î Constantin Gruescu și 
Faredin Ibraliim, De 2—3 ani 
de zile, acești doi excelenți pu- 
giliști își dispută. întîietatea, 
mai puțin în ring și mai mult 
în confruntările verbale ale
partizanilor lor. Iată de ce a-
pelul la datele statisticii nu
este concludent. în finala cam
pionatului țării, Ia Cluj, în
1973, Ibrahim a cîștigat partida 
Ia puncte (4—1) ; în finala tur
neului „Centura de aur" de a- 
nul acesta, la București, Grues
cu a obținut decizia (3—-2). De 
alte întîlniri notabile, iubitorii 
spdrtulul. cu mănuși jnu-și”, a- 
mintesc. Iar palmaresele îi a- 
rață drept campioni ai țării la 
categoria muscă : de 3 ori pe 
Gruescu (1967, 1970, 1971) și
de două ori pe Ibrahim (197.3, 
1974). Echilibrul aproximativ 
continuă deci și pe planul ci
frelor. Tocmai de aceea, tabe
rele simpatizanților sînt împăr
țite.

De partea lui Gruescu stau 
rezultatele sale pe plan inter
național (campion european în 
1973, vicecampion în 1975), o 
vastă experiență competițională, 
avansate cunoștințe tehnice. 
Constănțeanul beneficiază în 
primul rînd de tinerețea sa (23 
de ani față de 30), de un ex
celent joc de picioare, de re
flexe foarte bune și de o lovi
tură puternică (a cărei mai 
frecventă folosire i-ar aduce un 
substanțial spor de valoare).

Suporterii boxerului de Ia 
Farul au pledat adesea pentru 
selecția lui Ibrahim la marile 
competiții internaționale, dar 
bucureșteanul a fost mereu 
preferat tocmai datorită calită
ților menționate mai sus (și 
trebuie adăugat că Gruescu a

Constantin Gruescu la antrenamentul de ieri
îndreptățit de fiecare dată a- 
ceastă opțiune). Dar cu fiecare 
nou an, avansul în tinerețe al 
dobrogeanului dă tot mai mult 
temei pretențiilor sale la întîie- 
tate. întors victorios de la re
centul turneu de Ia Subotița, 
Faredin Ibrahim se arată în
crezător față de o posibilă fi
nală cu Gruescu și ne declarăj 
„Nu doresc altceva decît să 
dovedesc în ring că eu sînt 
cel mai bun. Cred că nici în 
aprilie eu nu am pierdut...".

In sala de antrenament a

Foto : S. BAKCSY 
clubului Steaua, Constantin 
Gruescu se pregătește tacticos 
și — potrivit temperamentului 
său — e mai puțin exuberant. 
„Vorbiți de o finală cu Ibra
him, dar noi nu sintem singuri 
la această categorie...". Grues
cu are dreptate. Prea lesne ne
glijăm șansele Iui Niță Robu, 
Ion Gavrilă, Dumitru Burdihoi, 
Dinu Teodor și . ale altora, 
care pot încurca socotelile fa- 
voriților.

Victor BANCIULESCU

22 - 24 octombrie, la Bacău
VOR FI DESEMNAȚI 

CAMPIONII GIMNASTICII

BALCANIADA DE ȘAH
spre Istanbul. Din el fac parte : 
Fl. Gheorghiu, V. Ciocâltea, 
Th. Ghițescu, V. Vaisman, C. 
Partos, Gh. Mititelu, M. Ghindă 
(echipa masculină), A. Negules- 
cu, I. Mărășescu, O. Foișor (ju
niori), Margareta Mureșan. în 
același timp va avea Ioc și șe
dința comisiei balcanice, la care 
va participa prof. Angliei Vra
bie, secretar general al F.R.S.

Cea mai importantă compe
tiție internă a gimnasticii 
noastre, finala campionatului 
individual la maestre, precum 
și întrecerea celor mai bune e- 
chipe feminine din întreaga 
țară, ca și concursul pentru 
desemnarea campionului repu
blican la băieți se va desfășura 
în această lună in noua sală a 
sporturilor din orașul Bacău. 
Mai precis, în zilele de 22—24 
octombrie. Cei mai buni gim- 
naști și cele mai bune gimnaste 
din țară urmează să prezinte 
atît noii» exerciții impuse, cit

și exercițiile liber alese. între
cerea se anunță deosebit de 
interesantă, cu precădere la 
maestre, deoarece atît pentru 
publicul spectator cit și pentru 
specialiști disputa Nadia Co
maneci — Teodora Ungureanu 
— Alina Goreac pentru întiie- 
tate la individual compus, ca 
și duelul dintre echipele Liceu
lui de gimnastică din Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej și Di
namo București pentru titlu la 
feminin promite un spectacol 
de înaltă măiestrie.
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— Cifi ani aveți ?•
— 74.
Celălalt îl privește uimit. 

Profesorul se simte măgulit de 
această privire. Urmează o de
monstrație neașteptată. care 
stirnește curiozitatea vecinilor 
de bancă. Bătrînul nostru de 
74 de ani escaladează micul 
gard care apără zona lui „Nu 
căleați pe iarbă!“, aterizează 
spectaculos în mîini și începe 
o serie de flotări. Numărăm: 
13, 14, 15... 18, 19, 20. Apoi se 
oprește, fără a-și fi epuizat 
forțele. Cîțiva vecini se apropie 
de grupul nostru. Se așază în 
jurul gimnastului de 74 de ani. 
Un bărbat corpolent, cu o lesă 
în mină — cățelul e la plim
bare — îl întreabă :

— Nu vă e teamă ? Ce ten
siune aveți ?

— 13 cu 8. Toată viața am a- 
vut 13 cu 7*/,. Un om avizat își 
dă seama că acest plus de o 
jumătate la tensiunea minimă 
e plusul bătrîneții.

— Ați făcut sport mereu ?
— Bineînțeles. Acum s-a mai 

redus din timp. Joc cel mult 
trei ore de tenis pe zi. Asta 
de cînd sînt la pensie.

„BUNICUL MEU N-A FĂ
CUT SPORT Șl A TRĂIT 

92 DE ANI 1“
Intervine bunicul cu basto

nul :
— Treaba asta cu sportul nu 

mi se pare un lucru grozav. 
Bunicul meu n-a făcut sport ți 
a trăit 92 de ani. Tatăl meu ha
bar n-a avut de sport si a trăit 
86 de ani.

— Deci, tot a trăit 8 ani 
mai puțin. Iar dumneavoastră, 
din eîte îmi dau seama, aveți 
nevpie de fular. V-aș ruga 
să-mi răspundeți la Întrebare : 
o fi lucrat la coasă bunicul 
dumneavoastră ?

— De . bună, seamă. Că sîn
tem de la tară.

— Dar caii la fintînă i-a 
dus ?

— Cine altcineva să-i ducă ?
— Dar în iazul de lingă sat 

s-a scăldat ?
— Cred că da. Dacă e arșiță, 

te scalzi.
— Asta am vrut să știu. Da

că noi am face ce-au făcut bu
nicii noștri, n-am avea nevoie 
de educație fizică și sport.

Grupul ride cu subînțeles, 
mareînd victoria profesorului. 
Dar. odată acest time-out vesel 
încheiat, un lungan cu dioptrii 
multe aruncă o săgeată :

— Tare aș vrea ca educația 
asta fizică să mă vindece de 
hernia mea de disc.

Profesorul se așază picior 
peste picior, ca pentru o prele
gere. Ceilalți devin curioși.

— Hernia de disc e o boală 
a neglijenței. Cine dintre dum
neavoastră are în casă o bară 
de gimnastică ?

Tăcere. Profesorul continuă :
— Nu vă supărați, o casă în 

care nu există o bară de gim
nastică se abate de la civiliza
ția vieții moderne.

ORICE OM E MAI 
SCUND CU UN CENTI

METRU ÎNAINTE DE CUL
CARE

Un glas din grup : „Ce legă
tură are asta cu hernia de 
disc ?“ Profesorul : „Oameni 
buni, noi toți sîntem, diminea
ța. cu un centimetru mai înalți 
decît seara. V-ați pus vreodată 
întrebarea de ce ? Pentru sim
plul fapt că în cursul zilei, 
luați cu treburile și mai ales 
cu sedentarismul, nu înregis
trăm tasarea discurilor cartila- 
ginoase, adică a șaibelor dintre

0 FRUMOASĂ ÎNTRECERE 
SPORTIVĂ A PREȘCOLARILOR

Deși a fost o dimineață frigu
roasă, în parcul Progresul au 
venit ieri, la ora 9,SO, mal mult 
de 100 de băieți și fetițe, înso
țiți de părinți și educatoare, pen
tru a lua parte la o inedită în
trecere sportivă. După cum ne 
spunea Petre Dudescu, prim-vi- 
cepreședlnte al C.E.F.S. al Sec
torului 6, prin această manifes
tare se urmărește angrenarea 
preșcolarilor în competiții adec
vate vîrstei lor.

Așa cum îi vedem prin parcuri 
și pe străzile Capitalei, ei au 
venit la locul întrecerilor țlnln- 
du-se de mînă, purtînd în ghloz-

Sportul 

vertebre. Această tasare, dacă 
se produce zilnic și dacă nu 
faci nimic pentru eliminarea ei, 
duce la hernia de disc. Orice 
individ care are o bară în casă 
și care se suspendă de această 
bară, de cîteva ori pe zi. înso
țind suspendarea și de o zvîc- 
nire a picioarelor; pentru mă
rirea gravitației naturale, rea
lizează o eliberare a șaibelor și; 
deci, o normalizare a coloanei. 
Acest exercițiu, căruia nu tre
buie să-i consacrăm mai mult 
de zșce minute pe zi,'bineînțe
les în cit mai multe reprize, e- 
limină perspectiva herniei; de 
disc. Vă asigur •că strămoșii 
noștri nu sufereau de herpie de 
disc, pentru că făceau elqngății 
naturale, cățărîndu-se în pomi 
după fructe. Noi, nerpaîpraeti- 
cînd cățărarea, trebuie șă o 
compensăm cu ceva".

O altă voce : „Să zicem că-i 
așa. Dar ce te faci cu spondilo
za mea ?“ Profesorul nu se la
să surprins : „Spondiloza nu 
depinde de șaibe, dar tot din 
nemișcare se naște. Nemișcarea 
contribuie la repartizarea anor
mală a calciului. Ciocurile care 
apar, ca niște țurțuri de ghea
ță, pe baza aceluiași principiu, 
duc la spondiloză. Soluția ? 
Mișcarea, mișcarea și iar miș
carea. Ați văzut și dumnea
voastră că unii dintre noi își 
trosnesc încheieturile degetelor. 
Ba mai mult, ei simt nevoia să 
facă acest lucru (nu tocmai de
licat...) în societate. Și n-au 
nici o vină, decît aceea a ne
mișcării, care face ca încheie
turile degetelor să primească 
mai multe săruri decît e ne
voie. Totul e foarte simplu, ca 
în fizică și în mecanică. Bă
trînul cu bastonul nu se lasă : 
„Toate astea sînt bune ca sfa
turi de viitor. Ce ne facem îh- 
să cu hernia de disc ?

SUPERSONICUL 01 DE
COLEAZĂ IN ZORI...

Profesorul nu pare surprins 
nici de data asta, uimindu-și 
auditoriul : „Cu voia dumnea
voastră. am să trec peste orice 
modestie și am să vă spun că 
am vindecat, intr-un laborator 
de cultură fizică medicală, 142 
de cazuri de hernie de disc. 
Cum ? Numai și numai prin e- 
longații. Am făcut-o din pasiu
ne pentru educația fizică și 
pentru a pune în practică ideea 
unui principiu de care sînt 
convins. Am vindecat o dublă 
hernie de disc a unui bărbat 
de 100 de kg, muncitor din 
Bacău, care a fost victima u- 
nor neirispirați tovarăși de 
muncă. în timp ce transportau 
pe umeri, „în trei", unul după 
altul, o bară de vreo 300 de kg, 
cei doi de la extremități, vrînd 
să încerce puterea uriașului, 
s-au tras brusc de o parte și 
au făcut ca toată greutatea să 
cadă asupra prietenului lor. 
Rezultatul ? Dublă hernie de 
disc. Omul era în pragul ope
rației și, pînă la urmă, a ac
ceptat elongația. Pentru mine a 
fost o chestiune foarte compli
cată, deoarece vertebrele lui 
aveau nevoie de o elongație e- 
gală, adică tot de vreo 300 de 
kilograme — cui pe cui se 
scoate —, dar mare mi-a fost 
bucuria cînd acest om, care nu 
putea să mai facă nici o mișca
re de aplecare, a făcut rostogo
liri pe saltea în a șaptea zi du
pă elongație. O altă vindecare 
spectaculoasă a fost aceea a 
călărețului Dumitru Velicu. El 
a refuzat operația, s-a supus 
elongației și s-a vindecat foar
te repede, prinzînd și concursul 
de la Leipzig, la care renunța
se, pentru că nu putea încăle
ca decît cu ajutorul a doi coe
chipieri. în sfîrșit, principiul a 
fost confirmat prin vindecarea 
aviatorului Alexandru Lăzăres- 
cu, motiv pentru care am ajuns

dănașele duse pe spate tenlși și 
nrim-treninguri. Antrenorul de 
atletism Gh. Gurău avea grijă 
să-i așeze eîte unul pe un cu
loar, spunîndu-le ca vor alerga 
25 de metri și arătîndu-le unde 
trebuie să se oprească. După ce 
s-au terminat alergările în serii, 
s-a desfășurat finala. Daniela 
Gheorghiu, de la grădinița 174, 
a trecut prima linia de sosire, 
în aplauzele mămicii, ale educa
toarei și ale colegelor. Intr-un 
alt sector al stadionului de fot
bal s-a alergat o ștafetă, ciș- 
tlgată de Răzvan Dincă (grădi
nița „Aurora”) șl Ștefan Tinerel 
(de la „70”). Au mai avut loc 
întreceri pe biciclete șl triciclete, 
la startul cărora s-au prezentat 
concurenți și concurente de la 
toate grădinițele sectorului 6. 
O. GV.) 

și erou de roman, în cartea 
lui Haralamb Zincă, „Superso
nicul 01 decolează în zori", un
de mă numesc Stoian".

OAMENII IȘI CONFECȚI
ONEAZĂ MEREU ALTE Șl 

ALTE ȘEZLONGURI

Micul simpozion păstrează 
cîteva secunde de tăcere. Dar 
țoț nu se lasă : „Tot ceea ce 
splmeți dumneavoastră ar pu
tea -să fie. valabil, dar nepotellll 
meu oboțește, în ciuda educa
ției fizice, și asta nu o înțeleg 
deloc'. Profesorul răsuflă ce
va mai greu, obosit ■ puțin de 
aceste atacuri insistente :

„Nu-1 cunosc pe nepoțelul 
dumneavoastră, dar sînt con
vins că îi legați încă șireturile 
de la. ghete cînd e grăbit la 
școală". Cel vizat ripostează: 
„Nu înțeleg !“ Dar grupul se 
solidarizează cu profesorul: 
„Nu întrerupeți, vă rog f“ Pro
fesorul continuă. „Sînt convins, 
de asemenea, că îl îmbrăcați 
mai gros decît trebuie și că îl 
îndopați cum se îndoapă unii 
boxeri după cîntar... Spre deo
sebire de strămoșii noștri, nouă 
nu ne place să ne fie un pic 
foame, imediat după masă, și 
un pic de frig, adică așa cum e 
bine pentru organism. Facem 
tot posibilul ca speța umană 
să-și construiască mereu alte și 
alte șezlonguri. Facem tot posi
bilul ca nepotul nostru să nu 
poată alerga mai mult de 30 
de metri fără să gîfîie, în timp 
ce un mînz de trei săptămîni 
aleargă vreo 30 de kilometri 
după mumă-sa“.

Protest : „Ce legătură are... ?“ 
Și din nou o reacție de solida
ritate cu bătrînul profesor, ca
re continuă :

„S-a făcut o dată o expe
riență. Un băiețel a fost pus să 
mărșăluiască pe o sosea. După 
4 kilometri a trebuit să fie luat 
în brațe. A doua zi, pe același 
băiețel a fost fixat un pedome- 
tru. adică un aparat care în
registrează toate aterizările. 
Știți la ce concluzie s-a ajuns 1 
Băiețelul angrenat în joacă a 
alergat 18 kilometri, fără să 
mai fie luat în brațe. Iar dacă 
mamă-sa l-ar fi chemat în ca
să, el s-ar fi supărat, desigur. 
Această experiență demonstrea
ză cit de importantă este va
riația mijloacelor de educație 
fizică".

PROFESORUL DE EDU
CAȚIE FIZICĂ TREBUIE SĂ 
FIE CEA MAI PREZENTA
BILĂ FIINȚĂ DIN CANCE

LARIE
O nouă voce : „Aveți drepta

te. Avem la școală un profesor 
de educație fizică puțin plictisit 
și care stă pe margine, dictind 
niște exerciții și mai plictisi
toare". Profesorul se învio
rează : „Educația fizică. în se
colul nostru, este o chestiune 
de viață. Un profesor lipsit de 
elan mai mult strică decît fa
ce. Un profesor de educație fi
zică trebuie să fie cea mai pre
zentabilă ființă din cancelarie. 
El trebuie să impresioneze prin 
ținută și prin sănătate, ca să-i 
atragă pe copii. Un profesor 
gras și obosit este ca o cosme-

UN CITITOR DIN CĂREI. Nu vă 
lipsește umorul. Dar unele lucruri 
comportă o discuție Io un alt ton de
cît cel al epigramei. Reflectați și 
poate că ne veți da dreptate.

PAVEL B1NDEA, SEBIȘ. „In momen
tul cînd un jucător ol oaspeților pă

trunsese în careu, arbitrul a oprit jo
cul deoarece — in timpul acțiunii — 
jucătorului respectiv îi căzuse o jam
bieră peste gleznă, locul a fost apoi 
reluat cu o lovitură liberă Indirectă 
pentru gazde. Arbitrul a procedat re
gulamentar Presupun că este vor
ba de o întrebare pur teoretică, ne- 
puțind crede că un arbitru o proce
dat în acest fel. Este adevărat că un 
fotbalist comite o abatere jucînd cu 
jambierele căzute și că arbitrul, ob- 
servind acest lucru, trebuie să-l 
sancționeze cu o lovitură liberă indi
rectă. Dar, dictînd sancțiunea într-un 
asemenea moment, arbitrul comite o 
greșeală inadmisibilă. Mai greșesc ar
bitrii în favoarea... gazdelor, dar nici 
așa I

MARIN STEREA, BUCUREȘTI. Apre- 
ciațî ingineri, și unul și altul, Viorel 
Moraru și Radu Demian nu și-au luat

rămas - jn decît de la actîvitateo 
competițională proprie. Ei sînt an
trenorii echipei de rugby Grivița 
Roșie. 

ticianâ cu furuncul în vîrful 
nasului. Efectul e același".

Cineva are o întrebare : „Am 
dat copilul la canotaj. Am fă
cut bine ?“ Profesorul răspun
de : „După părerea mea. caia
cul e mai bun decît canotajul 
academic. El angrenează toa
te grupele musculare, spre deo
sebire de canotajul academic. 
Iar corpul nosțru. care e obiș
nuit încă din copilărie să adu
ne. adică să facă mișcări de a- 
ducere, neglijează antagoniștii, 
adică mușchii spatelui,' din care 
provin încă multe alte neca
zuri. Un sportiv ca Ion Țiriac, 
ați Văzut și dumneavoastră, e 
adus din spate. Cu alte cuvin
te, are cifoză. Acest defect de 
construcție ar fi putut să fie 
corectat fără nici o problemă. 
Dar așa sîntem noi. Lăsăm 
totul pe mîine... Culmea e că 
am văzut unii băieți, la tenis, 
încercînd să imite atitudinea 
lui Ion Țiriac. Vă dați seama ce 
rol imens are spiritul de imita
ție. Spun asta pentru a aminti 
că profesorul de educație fizi
că ar trebui să fie alfa și ome
ga în sănătatea copiilor noștri".

„ERAM PE FRONT, LA A. 
PAHIDA, IN ZIUA DE 11 

OCTOMBRIE 1944“

O întrebare insidioasă : „Ce 
performanță sportivă afi reali
zat tovarășe profesor cu această 
foarte tenace pregătire fizică ?“

Profesorul cade pe gînduri. 
Pare surprins. Rumoare în 
grupul celor prezenți. Apoi, li
niște : .

„Cea mai frumoasă perfor
manță din viața mea am reali
zat-o în ziua de 11 octombrie 
1944. Eram pe front, la Apahi- 
da. lingă Cluj-Napoca. Eram 
comandantul unei echipe de do
minare, în cadrul unui batalion 
de pionieri. Dușmanii trăgeau 
cu nemiluita. Ne aflam în tran
șee. La un moment dat, un 
proiectil a izbit în față. în 
tranșee erau 11 camarazi. Ex
plozia a fost atît de puternică, 
îneît pămîntul ne-a acoperit, 
din suflu. Am fost singurul ca
re a scăpat cu viață. Am avut 
puterea să-mi umflu pieptul și 
să realizez spațiul de un centi
metru care să-mi permită să 
respir. Am ieșit cu mare greu
tate. la capătul unor eforturi 
de care n-am crezut că aș pu
tea fi capabil, trăgîndu-mi bra
țele din acest mulaj ca de 
ghips. Corpul meu era vînăt. 
Lovitura pămîntului e ca o lo
vitură de mai. Izbitura mi-a 
strivit țesuturile. S-a produs o 
stază circulatorie. Cînd mi s-a 
măsurat tensiunea, aveam 7 cu 
4lA. A trebuit să fac injecții cu 
ulei camforat. Dar mi-am re
venit curînd. Aceasta este, da
că vreți, cea mai frumoasă per
formanță din viața mea".

Și profesorul Constantin 
Nemțeanu s-a ridicat să plece. 
Aproape automat, întregul grup 
l-a însoțit în tăcere, pînă spre 
ieșire. Din sacoșa lui de piele 
atîrna un șiret lung. Bărbatul 
cu bastonul i-a atras atenția. 
Omul în jacheta cadrilată a în
desat șiretul în sacoșă. Era și
retul de la ghetele cu patine. 
Ne-am oprit în fața troleibuzu
lui. Bătrînul de 74 de ani se 
îndrepta spre patinoarul „23 
August".

GHEORGHE STERIU, BRAILA. Cu 
înălțimea sa de numai 1,78 m și cu 
greutatea sa de 73 de kilograme. 
Cristian Gațu nu prea are... semnal
mentele unui handbalist. Un motiv în 
plus, deci, de a-l aplauda, de a-l 
admira pentru remarcabila sa contri
buție la marile succese de ieri, de 
astăzi șl, sîntem siguri, de mîine ale 
handbalului românesc I

DUMITRU POPA, COSTINESTl, JU
DEȚUL CONSTANȚA. Vreți să cores
pondați cu iubitori ai fotbalului „și 
in special cu suporteri ai echipei F. C. 
Constanța”. Succes I Adevărații supor
teri sînt alături de echipa lor favo
rită și Io bine și la rău. Măcar de-ar 
ține atît de mult și. fotbaliștii la su
porterii lor I

DUMITRU SOARE, VASLUI. Mingea 
respinsă de portar la executarea u- 
nei lovituri de la 11 metri poate fi 
reluată de oricare jucător, INCLUSIV 
de cel care a executat lovitura. Nu- 
mai dacă mingea sa lovit bara și a 
revenit în teren, executantul loviturii 
de la 11 metri nu mai are dreptul 
să șuteze din nou. Acest drept îl au 
coechipierii Iul șl chior el, dacă min
gea a fost între timp atinsă de un 
alt jucător, fie un coechipier, fie un 
adversar. Nu e prea complicat, dar 
lucrurile pot fi simplificate și mai 
mult, prin transformarea directă o lo
viturii de la 11 metri I

Campionatele republicane 

de zbor cu motor 

CEZAR RUSU — 
CÎȘTIGĂTORUL PROBEI 

DE ACROBAȚIE
BRAȘOV, 10 (prin telefon). — 

Așa cum era de așteptat, între
cerile din cadrul campionatelor 
republicane de zbor cu motor au 
început t>ub semnul unei ambi
țioase lupte pentru stabilirea 
ierarhiei valorilor. O dispută 
strînsă, pentru că țntregul pluton 
de zburători angrenați în compe
tiție s-au pregătit cu -temeinicie 
In vederea acestei confruntări. 
Astfel, de miercuri, Ghimbavul 
este gazda uniri spectacol de 
zile mari, în oaie înalta măies
trie, precizia și entuziasmul 
competitorilor fac să ne aducem 
aminte de mari concursuri din 
trecutul aviației noastre .sportive.

Prima probă — cea mai fru
moasă, dar și cea mai grea — 
cu care s-a debutat — a fost a- 
crobațla aeriană (două programe: 
impuse și liber alese). Deși 
timpul a fost dominat de vînt 
în rafale, au impresionat finețea 
execuțiilor și complexitate^ pro
gramelor libere, lupta pentru 
titlul de .campion dueîndu-se în
tre Mihai AIbu (A. C. Ploiești), 
și Cezar Rusu (A. C. Brașov). 
Dînd dovadă de mal mult calm, 
cel de al doilea a intrat în po
sesia titlului. Frumos a evoluat 
și Nicolae Conțiu (A. C. Bra
șov) care a ocupat locul III. Am 
asistat de asemenea la un in
teresant și promițător program 
de acrobație executat de Dorina 
Guntsch <A. C. Brașov). Ion 
Trucmel (A. C. București), pre
tendent la unul din primele 
locuri, a fost ODrit din concurs 
de medicul lotului, dr. V. Marin, 
din motive de sănătate.

Vineri s-au desfășurat probele 
de raliu și aterizare Ia punct 
fix. Da ora cînd transmitem 
aceste rînduri corpul de arbitri, 
care a lucrat exemplar, calcu
lează punctajul pentru clasa
mentul final.

Duminică, de la ora 10, se va 
desfășura aici un spectaculos 
miting aerian. Mii de „fluturași* 
au fost aruncați deasupra ora
șului Brașov invitîndu-i pe iu
bitorii acestui sport să asiste la 
această demonstrație de virtuozi
tate.

Viorel TONCEANU

CAMPIONATUL DE VITEZA

ÎN COASTĂ
Mîine, pe clasicul traseu Bra

șov — Poiana Brașov, se des
fășoară cea de a cincea și ulti
ma etapă a campionatului re
publican de viteză în coastă 
la automobilism. Este un final 
de campionat care va reuni Ia 
startul său pe cei mai buni au- 
tomobiliștl ai țării, angrenați în 
lupta pentru cîștigarea celor 7 
titluri de campioni. La unele 
categorii, fruntașii clasamente
lor au acumulat un număr su
ficient de puncte îneît nu mai 
pot pierde titlul. Este cazul lui 
Mircea Rusescu (cl. I), Doru 
Gîndu (cl. a Il-a) și Eugen 
Ionescu Cristea (atît Ia clasa a 
IlI-a, cit și în clasamentul ge
neral individual). Lupta rămîne 
deschisă la clasa a IV-a (can
didați fiind Graef Horst, Lau- 
rențiu Borbely, Francisc Nagy, 
Costin Finichi), în cele două 
grupe ale clasei Dacia 1300 si 
pe echipe.

Astăzi are loc revizia tehnică 
și antrenamentul oficial pe tra
seul de concurs. Mîine, cursa 
începe la ora 9 dimineața.

GAVRIL NUȚIU, ORADEA. Ponorul 
echipei Steaua, lordache, este indis
ponibil din motive de boală. Să-i u- 
răm însănătoșire deplină. $i aceasta, 
cit moi curînd I

MARIAN RINGHILESCU. DORO- 
HOI. Am mai făcut această preciza
re : Răducanu este numele cel mic 
ol portarului echipei Sportul studen
țesc și al naționalei, numele Iții de 
familie fiind Necula. Dar, de cînd 
și-a făcut apariția țn poartă, i s-a 
spus Răducanu și... Răducanu a ră
mas. Acum, probabil, a uitat și el ca 
numele lui de familie este Necula și 
poate că n-ar întoarce capul, pe 
stradă, dacă s-ar auzi chemat pe a- 
cest nume. Este și cazul altor fotba
liști, cunoscuți multă vreme numai sub 
numele lor cel mic. Al lui Nicușor. 
de pildă.

TEREZA TRONARU, BUCUREȘTI. 
Cit poate dura un .ghem” la tenis ? 
Pină greșește unul din jucători sau... 
arbitrul I Uneori, un „ghem” durează

cit oițe... zece la un loc, avantajul 
trecînd de la un jucător la oltul și 
tot de otitea ori restabilindu-se ega
litatea.

ilustrații : N. CLAUDIU ,
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La început de an școlar
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„Se impune să se acționeze în modul cel mai 
hotărît pentru cuprinderea și antrenarea întregu
lui tineret, începînd cu copiii, cu pionierii și elevii 
din școli, cu studenții, cu tineretul din întreprin 
deri și de la sate, în practicarea exercițiilor fizice 
a sportului și turismului...*

(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
participanților la Conferința pe țară a mișcării sportive)

La Școala generală nr

GIMNASTICA
pastila zilnică a sănătății

Am intrat pe poarta Școlii 
generale nr. 150 din 
cu trei minute înainte 
neria să anunțe prima 
tie. Doream să asistăm 
iășurarea programului de gim
nastică de înviorare. încă de la 
intrare, te întîmpină un cadru 
deosebit de plăcut : totul dove
dește că, aici, gazdele sînt iubi
toare ale ordinii, curățeniei și 
frumosului. Dar, soneria anun- 

j tă recreația și, în clipele ur
mătoare, pe coridoare se revar
să șirurile de copii. Fiecare 
clasă este însoțită de profesorul 
care abia și-a încheiat lecția. 
Și după numai cîteva zeci de 
secunde, în curtea largă a șco
lii, cei 500 de băieți si fete sînt 
aliniați pe mai multe rînduri. 
Cum au reușit așa de repede ? 
Observăm că fiecare rînd 
aliniat la o dungă lată, 
Așadar, fiecare clasă 
marcat locul ei...

„Atențiune, drepți ! 
manela mea începem : 
trei, pairu !“...

Ni se pare că s-au 
terior lungi exerciții 
se reuși această ordine. De fapt, 
așa și este. Am aflat acest lu
cru după programul celor 5 mi
nute de gimnastică, de la di
rectoarea școlii, prof. Claudia 
Carmen Miron.

„Gimnastica de înviorare, a- 
cest prețios tonic pentru elevi, 
— ne-a spus interlocutoarea 
noastră — este tratată, la noi, 
cu aceeași seriozitate ca ora de 
matematică. Am introdus-o din 
prima zi de școală. Avem ex
periența anilor trecuți : aceste 
cinci minute se dovedesc de 
mare eficiență pentru învățătu
ră, pentru dezvoltarea armoni
oasă a copilului, pentru sănăta
te. Eu sînt profesoară de ana-

Capitală 
ca so- 
recrea- 
la des-

își

este 
albă.

are

La 
unu,

co-
doi,

anfăcut 
pentru a

BREVIAR
• Prin grija conducerii Li

ceului de informatică din Ca
pitală (director, prof. Teodor 
Burcescu), activitatea de e- 
ducație fizică și sport a ele
vilor are asigurate condiții 
excelente de desfășurare. 
Campionatele pe clase la 
jocuri sportive vor fi inaugu
rate chiar în această lună.

• Odată cu reînceperea 
cursurilor, direcțiunea liceu
lui din Moldova-Nouă a pus 
la dispoziția elevilor terenuri 
pentru volei, handbal și tenis 
de cîmp, precum și un bogat 
material și echipament spor
tiv (pe lîngă cel recondițio
nat).
• Cu sprijinul direct al 

conducerii Școlii generale din 
comuna Dresca, județul Bo
toșani (director, Petre Băr
boi), elevii de aici, benefici
ind de terenuri și material 
sportiv, au lansat primele tor 
întreceri pe clase. Disciplinele 
cele mai îndrăgite — fotba
lul, voleiul și handbalul. Se 
fac, totodată, pregătiri pen
tru organizarea primelor a- 
lergărl de cros inter-clase.

a La Casa pionierilor din 
municipiul Cluj-Napoca a 
fost inaugurată o „Expoziție 
memorial^ Albin Morariu". 
Este prinosul de recunoștință 
pe care „cravatele roșii cu 
tricolor" l-au adus unui mare 
prieten al copiilor, cel care a 
îndrumat mai multe generații 
în activitatea sportivă și în
deosebi în gimnastică.
• La Slobozia ființează un 

centru de scrimă pentru co
pii și juniori, la care parti
cipă elevi din aproape toate 
unitățile de învățămint ale 
orașului. Inițiativa creării a- 
cestui centru aparține prof. 
Titus Niță, inspector general 
al Inspectoratului școlar al 
județului Ialomița, și ea se 
bucură de sprijinul nemijlo
cit al organelor sportive.
• Nici un pionier și școlar 

în afara activității sportive de 
masă ! Sub acest îndemn sînt 
organizate întrecerile dintre 
clasele Școlii generale din co
muna Străoane, județul Vran- 
cea. Animatorul întrecerilor 
(fotbal , volei, oină etc.) este 
chiar directorul școlii, prof. 
Vasile Ștefan.

lomie, dar nu numai din moti
vul acesta apreciez importanța 
educației fizice. Iubesc sportul 
la fel ca majoritatea colegilor 
mei. De fapt, toți conducem 
programul de gimnastică, cu 
rindul. Astăzi, in fața elevilor 
a fost prezentă tovarășa Corne
lia Sirbu, profesoară de româ
nă, secretara organizației noas
tre de partid..."

Am notat, din relatările to
varășei directoare, cit și din 
cele ale profesoarelor de educa
ție fizică Zoe Ionescu, Zamfiri- 
ta Danciu și Maria Dincă mul
te alte lucruri interesante. 
Gimnastica de înviorare este ri
guros urmărită și la căminul 
școlii. Fetele de aici fac și di
mineața cite 10 minute de gim
nastică, la ora 6,20. Programul 
este condus, pe dormitoare, de 
către „instructoare" special pre
gătite. In general, exercițiile 
sînt periodic modificate, com-

pietate, așa incit ele să fie cit 
mai plăcute. De asemenea, am 
aflat că programul din prima 
recreație, ca și cel de la ora 
14,50, pentru cursurile de după- 
amiază, se execută și cînd 
timpul este nefavorabil. In a- 
ceste cazuri, gimnastica se face 
in clase, cu ferestrele larg des
chise, sub conducerea profeso
rului care se află la 
curs. Dirijarea este efectuată 
prin stația de amplificare.

Urmărind programul de gim-

ora de

in

„Școala, care cuprinde majoritatea tineretului, con. 
stjtuie factorul principal în procesul de formare și pre- 
găîire a unui tineret sănătos, apt să îndeplinească in 
cele mai bune condiții îndatoririle ce revin cetățenilor 
Pat5’®’ _noastre. Conducerile școlilor și institutelor de 
învățămint superior,_ cadrele didactice vor lua măsuri 
pentru ca școala sâ-și îndeplinească în întregime rolul 
ce-l are în sistemul educației fizice și sportului...**

Acest extras din Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea continuă a educației fizice și 
sportului face precizări extrem de importante asupra 
rolului ce revine exercițiului fizic și mișcării în pro- 
cesul de educare a tinerei generații, de formare a 
unor oameni sănătoși, viguroși, apți pentru muncă. 
Pornind de la aceste adevăruri, în școală lecțiile de 
educație fizică au devenit mai pline de conținuț încă 

‘ * ’ ' “ “ " și cadrele
cu pasiune 

patriei 
de a practica

din primele clase. Acolo unde învățătorii 
didactice de specialitate își fac datoria 
și dăruire, cei mai tineri cetățeni ai 
din primele zile de școală obișnuința 
exercițiul fizic, sportul.

Școala generală nr. 192 din cartierul
Este o încîntare să urmărești o lecție _____ r.
zică cu elevii clasei l-a. Profesoara Elena Burlacu 
crează cu... prichindeii care doar în acest an au făcut 
cunoștință cu banca de școală. In echipament adecvat, 
copiii execută cu mare atenție îndrumările profesoarei, 
iar exercițiile sînt astfel alcătuite încît fiecare execu
tant depune efort pentru a se menține în ritmul celor 
mai buni.

Evident, jocurile sînt cele mai agreate, dar exercițiile 
de ordine se îmbină armonios în ansamblul lecției. Iar 
la sfîrșitul orei se poate aprecia eă densitatea și rit
mul au corespuns perfect vîrstei executanților.

Tot la această școală a suplinit, and trecut, prof.
Vasile Precup. Cu pasiune pentru meseria aleasă, tî- 
nărul profesor a alcătuit, dintre cei mai mici școlari,
cîteva grupe de tenismani. După cîteva luni, era o
plăcere să-i vezi cum încercau să-l imite pe Năstase

sau Țiriac, cum această ,,joacă” era luată foarte în 
serioș...

Școala generală nr. 191 din cartierul Drumul Taberei, 
învățătoarea Florica Dumitrescu respectă întru totul pro
grama școlară, desfășurînd orele de educație fizică 
cu pasiune și competență, deși ea nu se consideră 
specialistă în materie. Dragostea învățătoarei pentru 
copii, pentru educarea lor multilaterală, a făcut din 
clasa a lV-a B — de care ea răspunde — o clasă frun
tașă la sport și învățătură...

Sînt exemple care vin să confirme, încă o dată, că 
acolo unde se muncește conștiincios, cu dragoste și 
pasiune, rezultatele nu pot fi decît foarte bune. Ti
neretul școlar poate și trebuie să fie deprins cu exer
cițiul fizic și mișcarea încă din cea mai fragedă 
vîrstă...

capătă

Bucureștii Noi. 
de educație fi- 

" ' l lu-

Paul IOVAN

marți 7 octombrie șinastică de marți 7 octombrie și 
aflînd amănuntele relatate mai 
sus, ne explicăm lesne opțiunea 
generală pentru sport la Școala 
nr. 150, faptul că aici activează 
puternice formații de gimnasti
că artistică, cîștigătoare a nume
roase diplome și chiar titluri de 
campioane. Cel mai prețios 
„trofeu" îl constituie, însă, să
nătatea și vigoarea fizică a e- 
levilor acestei școli.

V .T. MUREȘ

MANUALUL DE EDUCAȚIE FIZICA, 
0 PROBLEMĂ FĂRĂ SOLUȚIE?

In urmă cu șapte ani, ziarul nostru publica în co
loanele sale o suită de materiale privind problemele 
educației fizice școlare, articole realizate cu concursul 
unul mare număr de profesori de specialitate. Printre 
problemele puse în discuție se afla și aceea referitoare 
la necesitatea unui manual de educație fizică, ca in
strument pedagogic capabil, alături de - -
ofere procesului de învățămint unitate 
Au trecut, de-atuncl, șapte ani (!), dar 
la stadiul... inițial.

E drept, în perioada care a trecut, 
îmbunătățit simțitor, s-au făcut modificări impor
tante în structura orelor de educație fizică, s-au ti
părit metodici de specialitate care oferă profesorilor 
suportul unor lecții de calitate, dar manualul, cerut 
cu insistență de cadrele didactice, nu a fost, încă, 
realizat. Că aceasta ar fi fost posibil, ne-a demonstrat-o 
prof. dr. Constantin Bucur, de la Inst. Polit. Timișoara, 
care a realizat o astfel de lucrare, pe care, într-un nu
măr restrîns de exemplare, a pus-o la dispoziția unor 
județe, dar față de care nu s-a manifestat nici un fel 
de interes. Inițiativa s-a lovit de indiferența celor care 
ar fi avut datoria sa studieze și, apoi, să accepte sau 
să respingă manualul. Or, pornind de aici, să reali
zeze altul mai bun. Dar, să-i dăm cuvîntul prof. C. 
Bucur : „Imediat după apariția Hotărlrli Plenarei 
C.C. al P.C.R. din 1973 am elaborat 8 manuale, des
tinate claselor I—VIII, care au fost editate cu spriji
nul C.J.E.F.S. Timiș in aproape 2000 de exemplare și 
care au fost difuzate și in alte județe, cum ar fi 
Vaslui, Bihor, Arad, Caraș-Severin. Din păcate, mi
nisterul, căruia l-am expediat, la vremea potrivită, 
spre studiu aceste manuale, nu ne-a răspuns nimic 
oficial. Din discuțiile purtate am aflat insă că ele 
nu au fost acceptate deoarece nu ar fi in concordanță 
cu programa școlară. Dar, să nu uităm că noua 
programă a apărut mult mai tirziu. In schimb, am 
avut plăcerea să constat că manualele pentru clasele 
I—IV sînt conforme cu programa — ne bucură această 
anticipație ă cerințelor pedagogice —, celelalte necesi- 
tlnd cîteva modificări. De ce nu au fost tipărite 
măcar cele valabile nu știu. Ceea ce știu e faptul 
că educația fizică a rămas singurul obiect de învăță
mint care nu dispune de un manual..."

Rindurile de față nu-și propun să ofere soluția, 
ea trebuind să aparțină specialiștilor, ci doar să 
atragă atenția — pentru a cita oară ? — asupra unei 
probleme uitate, dar care este necesar să-și găsească 
cit mai grabnic rezolvarea.

programă, să 
de concepție, 
totul a rămas

programa s-a

Emanuel FÂNTANEANU

MAXIMĂ 

ATENȚIE 
PROBELOR

Șl NORMELOR 
DE CONTROL!
Începerea noului an școlar 

readuce in actualitate una din 
problemele stringente ale învă- 
țămintului: aplicarea instruc
țiunilor privitoare la activita
tea de educație fizică și spori 
școlar.

La trei ani de la emiterea 
acestor instrucțiuni (ulterior su
puse unor amendamente menite 
să îmbunătățească normele u- 
nor probe de control) se poate 
spune că ele au ajuns să con- 
stttuie un ghid indispensabil in 
activitatea cadrelor didactice de 
specialitate. In foarte multe 
școli instrucțiunile au fost afi
șate, puse la indemina elevilor 
și profesorilor, discutate, inter
pretate. Este un lucru bun.

De dorit ar fi, insă, ca noul 
an școlar să aducă o revttali- 
zare a acestor acte normative, 
in sensul aplicării tot mai rigu
roase a lor, in spiritul docu
mentului de partid care, de 
altfel, le-a recomandat : Ho- 
tărirea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie
1973, care stipulează că „Minis
terul Educației și Invățămîntu- 
lui și Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport vob 
stabili norme de educație fizi
că pe categorii de vîrstă a ele
vilor ; aprecierea gradului de 
pregătire fizică și sportivă a e- 
levilor se va face în funcție de 
îndeplinirea acestor norme".

Mat mult, Hotărîrea de par
tid atrage atenția ci criteriul 
principal de măsură a muncii 
cadrelor didactice de speciali
tate îl vor constitui rezultatele 
obținute de elevi în îndeplini
rea normelor și probelor (pre
cizare care este valabilă și în 
cazul cadrelor de specialitate 
din învățămîntul superior).

Aplicare riguroasă înseamnă 
preocupare atentă, permanentă 
pentru a da viață sistemului u- 
nitar de verificare și apreciere 
a gradului de pregătire fizici 
și sportivă a tuturor elevilor, 
precum și formelor de practi
care a exercițiilor fizice și a 
sportului in școli, operație cara 
angajează nu numai profesorii 
de specialitate (evident, primii 
interesați), ci și conducătorii 
instituțiilor de învățămint. o- 
bligați să cunoască toate laturi
le activității cadrelor didactice. 
In acest sens, directorii de școli 
sînt datori ca in planul de asis
tente să prevadă, cel puțin o 
dată pe an, verificarea prin 
sondaj, la fiecare profesor in 
parte, a modului cum elevii în
deplinesc probele și normele 
de control stabilite prin pro
gramă.

Primele investigații efectuate 
în școli după începerea noului 
an de învățămint atestă o ase
menea preocupare. Nu există, 
insă, certitudinea că ea are un 
caracter generalizat, astfel ci 
readucerea in prim-plan a a- 
cestei probleme apare fireaseă. 
Trebuie făcut totul pentru ca 
instrucțiunile să capete o largă 
eficiență, pregătirea fizici și 
sportivă a elevilor să na îm
brace un caracter formal, si nu 
reprezinte, o ficțiune, ci ti în
semne o bază reală a unei ac
tivități concrete, deosebit de 
utile in perimetrul școlii și 
chiar in afara lui...

Tiberiu STAMA

CLUJ-NAPOCA : întreceri la 
multe disciplinemai

promițător la Liceul 
„Gheorghe Lazăr" din 
Cluj-Napoca (director, 

Aurel Bulzan) :
interclase

Demaraj 
pedagogic 
municipiul 
prof. Aurel Bulzan) : un cam
pionat interclase la baschet, 
handbal și volei, cu peste 20 de 
echipe de băieți șl fete, orga
nizat tei cinstea Congresului al 
X-lea al U.T.C., și pregătiri pen
tru „Cupa Napoca" la gimnasti
că modernă, disciplină sportivă 
cu numeroase adepte și — fapt 
demn de reținut — cu reale ta
lente.

Colectivul profesorilor de spe
cialitate (Elena Ionescu, Doina 
Sabău șl Teodor Gore) contează 
mult pe sprijinul permanent al 
conducerii acestei unități de in- 
vățămînt, preocupată să asigure 
viitorilor învățători șl educatoa
relor de mîine nu numai o pre
gătire profesională riguroasă, ci 
șl cunoștințe în domeniul prac
ticii activității sportive de masă, 
care este Indispensabilă în viața 
școlilor Și a căminelor de copii.

GALAȚI : Pepiniera a viitorilor 
performeri

La Școala sportivă nr. 1 din 
municipiul Galați, grija pentru 
îndeplinirea obiectivelor propuse 
este evidentă. O demonstrează 
acțiunea de selecție pentru gru
pele de începători și avansați, 
procesul de pregătire a copiilor 
și elevilor încadrați în secții, pe 
specialități, precum șl aparatura 
de care dispun îndeosebi ele-

Prof. C. Mușat, directorul șco
lii, ne promite, încă în acest tri
mestru, furnizarea unor dovezi 
concrete. Așteptăm...

TIRGOVIȘTE : încă din primele 
zile de cursuri...

începerea noului an de învă- 
țămînt a determinat, cum era 
și firesc, o atentă pregătire a 
debutului activității sportive In 
școlile tîrgoviștene. Astfel, elevii

mentele ce vizează într-un ter
men apropiat performanța și lu
crează individual.

Școala gălățeană are la aceas
tă oră 48 de sportivi nominalizați 
(și alți 200 de copii cu o ase
menea perspectivă), astfel că se 
așteaptă rezultate cît mai con
crete : tineri și tinere care 
promoveze — și în acest an — 
în secțiile de performanță ale 
unor cluburi din localitate sau 
din alte orașe și chiar în lotu
rile reprezentative.

de la Grupul școlar oțeluri aliate 
au amenajat, prin muncă patri
otică, o bază sportivă (terenuri 
de handbal, volei și baschet) în 
incinta școlii. Acțiunea va fi con
tinuată cu amenajarea, în apro
piere, a unui teren de fotbal cu 
anexe pentru atletism. Debutul 
în noul sezon sportiv a fost 
marcat prin „Cupa bobocilor" la 
fotbal (disciplină foarte agreată, 
ca dovadă că echipa de juniori 
a școlii se află pe primul loc 
în campionatul județean), hand-

bal și volei, competiții de care 
se ocupă prof. Gh. Ungureanu.

La liceul „lenăchiță Văcăreseu", 
baza sportivă (terenuri acoperite 
cu bitum sau zgură, pistă da 
alergări, gropi pentru sărituri, 
sală de gimnastică bine u- 
tilată) a fost de la în
ceputul anului școlar pusă la 
punct : 1 s-a făcut „toaleta", au 
fost recondiționate instalațiile, 
vopsit gardul împrejmuitor... Ca 
urmare, chiar de la 15 septem
brie au început întrecerile de 
handbal, volei și cros. Paralel, 
se desfășoară o atentă pregătire 
în cadrul secțiilor de performan
ță (baschet, volei, atletism) ale 
Școlii sportive. Preocuparea ca
drelor didactice din liceu este 
ca, prlntr-o temeinică activitate 
de masă, să se asigure o bază 
largă de selecție pentru secțiile 
de performanță.

Mișu AVANU — coresp. jud.
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PARTICIPAREA LA CUPELE EUROPENE,
INTRE IERI Șl... MiINE FOTBAL

>• Sondaj de opinii printre conducători 
..Vt\X\X\\X\XXXXX\\\XX\\\\\X\X\X\\X\\Vl\\\X\\WW'''lV ’ă\\V\\\\\\\\\'l
%
Ș Așo cum se știe, eliminarea reprezentantelor fotbalului nostru 

din primul tur al competițiilor europene o format obiectai unor 
ample analize apărute, săptămina trecută, în ziarul nostru. In 
continuarea dezbaterilor, privind cauzele care au generat com- 

s? portările total nesatisfăcătoare ale echipelor Dinamo, Rapid, 
|| A.S.A. Tg. Mureș și Universitatea Croiovo, publicăm astăzi opi- 
0 niile unor cunoscuți tehnicieni ai fotbalului românesc, antrenori, 
gj jucători, conducători de secții, arbitri, care ne-au răspuns la 
§ următoarele întrebări :

de secții, antrenori, jucători fi arbitri
XXX\W\\\\W\\W\W\\^

1. CARE SINT PRINCIPALELE CAUZE ALE NEREU- f
ȘITELOR ECHIPELOR NOASTRE IN CUPELE EURO- f 
PENE ? ' g

2. CE CREDEȚI CA TREBUIE ÎNTREPRINS PENTRU g
O REPREZENTARE SUPERIOARA IN EDIȚIA URMA- g 
TOARE ? s I

lată răspunsurile :

NICOLAE PETRESCU 
(președintele Colegiului central 

al antrenorilor) :

înainte de a enunța cauzele 
eșecului celor patru echipe, se 
cere menționat faptul că com
portarea lor trebuie integrată 
în ansamblul evoluțiilor divi
zionarelor A, unde se observă 
aceleași cauze. Este vorba, 
deci, de lacune de ordin gene
ral, care au apărut într-un 
moment anumit, lacune faci
litate de condiții obiective și 
subiective

1 Prima și cea mai impor
tantă cauză se referă ța 
tratarea superficială a 

participării cluburilor noastre 
in cupele europene. Dovadă : a) 
formații incomplete — deși 
transferările veniseră în spriji
nul lor —. cu accidentali, sus
pendați. cu jucători insuficient 
pregătiți, sub nivelul interna
țional ; b) un climat slab de 
emulație si de simt de răs
pundere in rindurile conducă
torilor, antrenorilor, jucătorilor, 
fapt observat încă de la pri
mele meciuri. A doua cauză 
privește concepția de joc înve
chită, statică, cu eirculatie în
ceată și ineficace, ncmateria- 
liizată intr-un stil de joc. O 
participare incompletă a forțe
lor echipei în atac și în apăra
se. fără un angajament total 
9n scopul obținerii succesului. 
Să nu omitem nici antrenamen
tele insuficient de exigente in 
toium, intensitate și conținut, 
•laba preocupare pentru per
fecționare tehnică la condițiile 
Jocului de astăzi. Lasă mult de 
dorit spiritul de autocontrol in 
afara stadionului. Tn sfîrșit. să 
nu omitem nici forța fizică și 
psihică prea labilă, inconstan
tă. apărînd prea sporadic in 
joc.

2 Mai întîi va trebui resta
bilit cursul normal de 
evoluție pe întreg fotba

lul nostru. Apoi să se asigure 
echipelor participante, din vre
me. posibilități concrete de în
tărire în materie de formație și 
de pregătire, cu control si a- 
jutor permanent. Să se facă 
totul pentru obținerea unui 
climat moral și material pro
pice la cluburi, pentru trezirea 
inițiativei, a auioacționării.

SIMBATĂ
BASCHET : Sala Fioreasca, de 

kj ora 17 : Politehnica — Univer
sitatea Cluj Napoca, I.E.F.S. — O- 
limpia ; sala Giulești, ora 17,30 : 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(Div. A, f).

FOTBAL : Terenul C.P.B., ora
15 : Șoimii TAROM — Automatica 
(Div. C).

HOCHEI : Patinoarul „23 Au
gust", ora 14 : Dunărea — S. C. 
Miercurea Ciuc ; ora 17 : Steaua 
— Dinamo („Cupa României").

POLO : Centrul de pregătire o- 
limpică al C.N.E.F.S., de la ora
16 : Progresul Oradea — Școlarul 
*1 Crișul Oradea — C.N.U.

TENIS DE MASA : Sala Spar- 
iac (str. Aurora), de la ora 17 : 
Spartac București — C.S.M. Cluj- 
Napoca (f), sala de la Stadionul 
Republicii : Locomotiva Buc. — 
C.S.M. Cluj-Napoca (m), (camp, 
div.).

VOLEI : Sala Flacăra Roșie, 
de la ora 17,30 : I.T.B. — Spartac 
Buc.. (B, f.), Medicina — U. Bucu
rești (B, f.) ; Sala I. Pedagogic, 
ora 18 : Unirea — Voința Buc. 
(B, f.).

DUMINICĂ
BASCHET : Sala F.’oreasca, de 

la ora 9,30 : Politehnica — Uni
versitatea Cluj-Napoca, I.E.F.S. — 
Olimpia ; sala Giulești, ora 9 : 
Rapid — Universitatea Timișoara 
(Div. A, f.).

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 17,30 : România — 
Turcia (meci internațional ami
cal) ; terenul Autobuzul, ora 11: 
Autobuzul Buc. — St. roșu Brașov 
(Div. B) ; terenul Metalul, ora 11: 
Metalul Buc. — Dinamo Slatina 
(Div. B) ; terenul B. Văcărescu, 
orc 11: ICSIM Buc. — Rapid Fe

REMUS CIMPEANU 
{vicepreședintele clubului 

„U“ Cluj-Napoca) :

1 Există mai multe cauze
care, consider eu. au 
condus la eliminarea e- 

chipelor noastre din cupele 
europene : modul de abordare 
de către jucători a pregătirilor 
pentru aceste meciuri, ca si 
viata nesportivă pe care au 
dus-o multi dintre ei ; decala
jul valoric intre echipele noas
tre și cele întîlnite in fiecare 
toamnă ; numărul foarte mic 
de confruntări directe cu for
mații din eșalonul fruntaș al 
fotbalului european și. cind 
spun acest lucru, am în vedere 
turneele pc'carc le efectuează 
unele divizionare A. precum și’ 
valoarea echipelor care ne vi
zitează țara, în general mo
deste : tolerarea, în campionat, 
a unor atitudini de indisciplină, 
atitudini care în confruntările 
internaționale oficiale sînt 
sancționate cu severitate și vă- 
duvesc echipele noastre de ju
cători buni (Dinu, Nunweiller, 
Donose etc.) : preocupări mi
nore ale cluburilor angajate 
pentru întărirea efectivelor lor 
cu jucători de valoare, cu atit 
mai mult cu cit federația le-a 
și facilitat o astfel de posibili
tate.

2 Eliminarea pe viitor a 
tuturor acestor deficien
țe reclamă o serie de 

măsuri concrete și. in primul 
rînd. reglementarea statutului 
jucătorilor și definitivarea re
lației club-jucător. în al doi
lea rind, ținând cont de numă
rul mic al unor jucători de va
loare, trebuie să se asigure cit 
mai repede cu putință o bază 
materială adecvată formării «- 
nor astfel de jucători. Pentru 
că, în fond, aceasta este cauza 
tuturor cauzelor.

MIRCEA PASCU 
(vicepreședinte al clubului Jiul) : 
I Cauzele sînt mereu ace

leași. N-ar fi bine, cred, 
să considerăm că fotbalul 

nostru s-a prezentat slab doar 
in acest an. La urma urmelor, 
anul trecut putem considera că 
am fost eliminați tot din start. 
Faptul că atunci Dinamo și 
Steagul roșu au avut șansa de 
a juca in primul tur cu două 
echipe mai slabe nu modifică

tești (Div. C) ; terenul Veseliei, 
ora 11: Unirea Tr. Buc. — I.O.R. 
(Div. C) ; terenul Triumf, ora 11: 
Triumf — Electronica (Div. C) ; 
terenul Sirena, ora 11: Sirena — 
FI. Roșie (Div. C) ; terenul 
T.M.B., ora 11 : T.M.B. — IPRECA 
Călărași (Div. C) ; terenul Laro- 
met, ora 11: Tehnometal — Avîn- 
tul Urziceni (Div. C).

JUDO : Sala Dinamo, de la 
ora 10: Rapid Arad — Politehni
ca lași — Dinamo București și 
Agronomia Timișoara — A.S.A. Tg. 
Mureș - I.E.F.S. (Div. A).

KARTING : Parcul Herăstrău 
(intrarea prin Șoseaua Nordului), 
ora 9 : finala campionatului na
țional.

POLO : Centrul de pregătire o- 
limpică al C.N.E.F.S., de la ora 
10 : Crișul Oradea — Școlarul și 
C.N.U. — Progresul Oradea.

RUGBY : Terenul Steaua, ora 
10 : Steaua — Sportul studențesc; 
terenul Parcul Copilului, ora 10,30: 
Grivița Roșie — Știința Petroșani; 
terenul Gloria, ora 10: Gloria — 
Rulmentul Bîrlad; terenul Vulcan, 
ora 9,30: Vulcan — Olimpia 
(Div. A).

TENIS DE MASĂ : Sala Spar
tac (str. Aurora), de la ora 9 : 
Spartac București — Gloria Buzău 
(f), sala de la Stadionul Repu
blicii, de la ora 9 : Locomotiva 
Buc. — Gloria Buzău și Politehni
ca Buc. — C.S.M. Cluj-Napoca 
(m), (cam. div.).

VOLEI : Sala Olimpia, ora 10: 
Olimpia-Constructorul — Farul Con
stanta (Cupa FRV, f), sala Giu
lești, de la ora 10,30 : Rapid — 
Univ. Craiova (Cupa FRV, f), 
Grivița Roșie — Dinamo Brăila 
(B, m) ; sala Dinamo, ora 10: Di
namo — U. Timișoara (Cupa 
FRV, f). 

datele problemei. Pentru mine, 
principala cauză este aceea că 
fotbaliștii noștri nu au obligații 
foarte bine stabilite, spre deo
sebire de cei din cluburile care 
ne elimină în general.

Dacă vreți să mă refer la 
propria noastră experiență, a 
Jiului, vă pot .spune că noi am 
fost eliminați de Dundee United 
pentru că am avut handicapul 
psihic al debutantului, și asta în 
fața unei echipe care s-a dove
dit mai slabă decit ne-o în
chipuiam. Fină la urmă. însă, 
a fost prea tirziu.

2 Se vorbește despre nece
sitatea întăririi speciale a 
echipelor care ne repre

zintă. Ideea e aparent logică 
pentru un campionat in care 
3—4 echipe luptă pentru titlu, 
iar- 14—15 caută să scape de 
retrogradare. Mă tem însă că 
măsurile speciale vor impieta 
asupra muncii in perspectivă. 
Aș ii fericit ca problema eli
minării premature a echipelor 
noastre din cupele europene să 
fie judecată și prin prisma fe
lului in care e organizată mun
ca cu copiii și juniorii. Aceasta 
este, după mine, cauza cauze
lor...

Ing. SERGIU MOCANU 
(președinte ol F. C. Olimpia 

Satu Mare) :

1 Fotbalul de înaltă perfor
manță. dacă se vrea a fi 
competitiv, trebuie con

ceput. desfășurat și controlat 
după un program alcătuit ju
dicios. pe baze științifice. în 
cele mai mici amănunte ale 
sale, care să asigure valorifi
carea, la nivelul dorit, a cali
tăților native cu care sînt în
zestrați jucătorii noștri și de 
care nu ducem lipsă. După o- 
pinia mea. din complexitatea 
factorilor care necesită îmbu
nătățiri. trebuie să se acorde o 
mai mare atenție perfecționării 
formei organizatorice, verifică
rii cunoștințelor de care dispun 
tehnicienii și specialiștii angre
nați în procesul de selecție, 
pregătirii și educării jucători
lor. concepției generale și spe
cifice de joc. calendarului in
ternațional etc. Dar toate aces
tea desfășurate la nivelul și 
cerințele înaltei performanțe. 
Fără îndoială că dezideratele 
acestea nu se pot realiza peste 
noapte, ele reclamă răbdare și 
perseverentă din partea tuturor 
factorilor care lucrează nemij
locit în fotbal. Cu alte cuvinte, 
să abandonăm definitiv men
talitatea goanei după rezultate 
de moment, care a adus multe 
prejudicii fotbalului nostru.

2 Tot ce nu s-a făcut din 
cele enumerate in pri
mul răspuns.

MIRCEA LUCESCU (Dinomo) :

1 Cauzele nu pot fi des
prinse de problemele ge
nerale ale fotbalului nos
tru. Referindu-ne la cau

zele speciale, trebuie să recu
noaștem că marile echipe eu
ropene. adică cele care ne eli
mină in general, pregătesc 
eu mult mai multă in
sistență participarea Ia aceste 
cupe. Si cind spun asta. nu 
mă gindesc numeri la marile 
cluburi profesioniste, care de
pun toate eforturile pentru a-și 
asigura încasări mari în eta
pele următoare. După cum s-a 

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI

PENTRU PROCURAREA BILETELOR LA LOTO 2

• 3 numere din 75 !
® Loto 2 — o formulă tehnică originală.
• Se obțin ciștiguri și cu 2 numere.
• Se efectuează 3 extrageri a 4 numere.
Prima tragere Loto 2 va fi transmisă din stu

dioul de televiziune, duminică 12 octombrie în 
jurul orei 18,15 in pauza meciului România — 
Turcia.

Procurați cit mai multe bilete la Loto 2.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 
10 OCTOMBRIE 1073

Extragerea i: 24 6 27 77 46 45 42 65 35. Extragerea 
a Il-a : 15 73 53 61 20 17 31 47 10. FOND CENERAL 
DE CIȘTIGURI : 617.763 lei.
CIȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE LOTO 

DIN 30 SEPTEMBRIE 1075
FAZA I : cat. 1: 1 variantă 25% a 17.500 lei șl 5 

variante 10% a 7.000 lei ; cat. 2: 1.90 variante a 25.000 
lei sau la alegere o excursie (2 locuri) 5n U.R.S.S. 
sau R.D.G. și diferența în numerar ; cat. 3 : 15.45 
variante a 6.033 lei ; cat. 4 : 49.25 a 1.893 lei : cat. 
5 : 99,05 a 400 lei ; cat. 6 : 157.45 a 300 lei ; cat. 7 : 
206,50 a 200 lei ; cat. 8 : 1.599,35 a 100 lei. FAZA a 
11-a : cat. A : 2,10 variante a 50.000 lei sau la alegere 
o excursie (2 locuri) în U.R.S.S. și diferența în 
numerar ; cat. B : 2.90 variante a 10.000 lei sau la 
alegere o excursie (2 locuri) în R.D.G. sau R.P.U. 
și diferența în numerar ; cat. C : 20.60 variante a 
4.445 iei ; cat. D : 111,10 a 824 lei ; cat. E : 826,75 a 
100 lei.
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văzut. în ultimul timp. Dinamo 
Kiev se confundă practic cu 
echipa Uniunii Sovietice. E și 
asta o soluție. Nu mă gindesc, 
desigur, la o preluare totală a 
ideii, dar asta nu mă împie
dică să observ că Dinamo 
București a reușit să transfere 
un singur jucător de valoare 
(Dudu Georgescu) în ultimii 4 
ani. In ceea ce privește echipa 
in care joc. cred — între alte
le — că am greșit nerodind 
mai mult formația cu tinerii 
care aveau să-i înlocuiască pe 
Dinu. Nunweiller si Dobrău, la 
Madrid.

2
zintă

Se vorbește despre nece
sitatea întăririi speciale a 
echipelor care ne repre- 

in cupele europene. Dina
mo ar fi vrut să joace 
in actuala ediție cu un 
Beldeanu sau cu un Kun 
Dar această idee e puțin uto
pică. deoarece, ați văz.ut și dv, 
Dinamo n-a putut obține nici 
măcar serviciile lui Dănilă, care 
a și semnat pentru noi. După 
mine, măsuri speciale înseam
nă planificarea evoluției in cu
pele europene încă de acum, 
iiin octombrie, organizarea u- 
nui program internațional spe
cial in preajma startului și 
chiar sacrificarea deliberată a
primelor 2—3 etape ale cam
pionatului.

CONSTANTIN DINULESCU 
(arbitru) :

1 Cauza principală a in
succeselor nu trebuie 
căutată in altă parte de

cit în sfera de activitate a ju
cătorilor noștri. Ei sînt factorii 
determinant!, antrenorului reve- 
nindu-i misiunea de a asambla 
valorile, fără de care perfor
manța superioară nu este po
sibilă. La noi, în general, va
loarea tehnică a fotbaliștilor se 
află sub cerințele fotbalului 
european. Multi divizionari A 
evoluează pe prima scenă deși 
nu și-au însușit nici abc-ul 
fotbalistic și nu stâpinese bine 
elementele de bază, cum ar 
fi pasa și preluarea. Or. dacă 
nu se dă o pasă bună, element 
de bază într-un joc colectiv, 
normal, nu se pot construi faze 
care să surprindă adversarul. 
Apoi, jucătorii noștri nu se 
angajează la efort cind au în 
față echipe bine pregătite da
torită neputinței fizice, urmare 
a unei pregătiri precare și a 
mentalității din campionat : 
„acasă cîștigăm. in deplasare și 
așa pierdem, deci de ce să ne 
mai antrenăm"... De aici și ne
număratele văicăreli, scuzele cu 
„greșelile" de arbitraj etc.

2 Trebuie schimbată con
cepția jucătorilor fată 
de fotbal. Se cer a fi 

făcute eforturi deosebite pen
tru a schimba mentalități, pen
tru că fotbalul trebuie jucat în 
primul rînd din pasiune. Vă- 
zînd atîția fotbaliști slab pre
gătiți în jocurile de Divizia A 
sau B. înseamnă, că procesul de 
instruire este deficitar. Se face 
prea multă teorie și, in schimb, 
se lucrează puțin, cu duhul 
blîndcții. Am văzut pe O.F.K. 
Belgrad la un antrenament de o 
oră și jumătate. A fost o șe
dință de pregătire de-a dreptul 
extenuantă. Jucătorii, nu nu
mai că erau leoarcă de trans
pirație. vizibil marcati. dar ni
meni nu s-a sustras efortului. 
Acest exemplu, cred, este grăi
tor.

Campionatul 
de juniori, 

etapei

republican 
rezultatele 
a Va

SEKIA I: Unirea Focsani — 
Liceul A. I. Cuza Fu-ușam 1—1, 
C.F.R. Pașcani — Șe. kp- Teeucj 
0—2, C. S. Botoșani — C.S.M 
Suceava 2—4, Ceahlăul P. Neamț- 
Huimentui Bîrlad 3—0, Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej — Gloria Bu
zău 3—0, Liceul de fotbal Ba
cău — S. C. Bacău 0—1, Liceul 
2 lași — Politehnica lași 0—3. 
SEK1Ă a Il-a : Șc. sp. 2 Bucu
rești — Sportul studențesc 3—1, 
S. C. Tulcca — F. C. Brăila 4—1, 
Autobuzul București — Șc. sp. 
Călărași 3—0, F. C. Constanța — 
Flacăra roșie 5—0, Azotul Slo
bozia — Metalul București 1—3, 
C.S.U. Galați — F.C.M. Galați
2— 2. SERIA a Jll-a : Voința 
București — Steaua 3—4, Flacăra 
Moreni — Poiana Cîmpina 0—4, 
C. S. Tîrgoviște — Petrolul Plo
iești 5—2, Ș. N. Oltenița — F.C.M. 
Giurgiu 0—0, Șc. sp. Alexandria— 
Chimia Tr. Măgurele 2—1, Progre
sul București — Liceul M. Vitea
zul București 2—0, T. M. Bucu
rești — Dinamo București 0—5 
SERIA a IV-a: Minerul Lupeni— 
Șc. sp. Craiova 0—3, Cimentul 
Tg. Jiu — Jiul Petroșani 1—1, 
Chimia Rm Vilcea — Dinamo 
Slatina 0—3, Minerul Motru — 
Liceul 1 Caracal 0—2, Șc. sp. 
Curtea de Argeș — F. C. Ar
geș 2—1, Șc. sp. Știința Pe
troșani — Universitatea Craiova 
0—2, Electroputere Craiova — Șc 
sp. Drăgășani 7—0. SERIA a V-a: 
F.C.M. Reșița — Șc. sp. Lugoj
3— 0. U. M. Timișoara — Rapid
Arad 4—1, Șc. sp. Caransebeș — 
„Poli" Timișoara 2—1, Strungul 
Arad — C.F.R. Timișoara 0—0, 
Dierna Orșova — Șc. sp. Jimbo- 
lia 0—1. Viitorul Timișoara — 
Șc. sp. Gloria Arad 2—0, U.T.A.— 
Metalul Drobe'a Tr. Severin 2—0. 
SERIA a Vi-a: F.C. Baia Mare— 
Minerul Cavnic 11—0, Gloria Bis
trița — ,.U« Cluj-Napoca 0—3,
Ind. sîrmei C. Turzii — Olimpia 
Satu Mare 1—0, Armătura Zalău— 
Șc. sp. Victoria Cărei 2—5, C.l.L. 
Sighet — Șe. sp. B. Mare 0—5, 
C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Bi
hor 0—2, Șc. sp. Oradea — Sti
cla Turda 2—0. SERIA a VlT-a : 
Șc. sp. Brașov — Șc. sp. M. Ciuc 
1—1. Metalul Sighișoara — Gaz 
metan Mediaș 0—1, Șc. sp. 
Gheorghieni — Oltul Sf. Gheor- 
ghe 2—4, Șc. sp. Tg. Secuiesc — 
Steagul roșu 0—1, Șc. sp. Bra- 
șovia — Șc. sp. Odorhei 1—1, 
Șc. sp. Medias — A.S.A, Tg. Mu
reș 6—0. Șc. sp. Tg. Mureș—Trac
torul Brașov 1—3. SERIA a 
VlII-a : Inter Sibiu — Unirea 
Alba Iulia 1—6. C.F.R. Simeria — 
Șc. sp. Hunedoara 2—1, Nitra- 
monia Făgăraș — Chimica Tîr- 
năveni 6—1. Metalurgistul Cugir— 
Sc. sp. Șoimii Sibiu 4—1, Șc. sp. 
Sibiu — Metalul Aitid 1—0. Cor- 
vinul Hunedoara — Mureșul Deva 
0—0. Liceul 2 Deva — F.C. Șoi
mii Sibiu 2—2.

După disputarea primelor cinci 
otane. liderii celor opt serii sînt: 
S. C. Bacău (9 n). Sc. sp. 2 Bucu
rești (9), Dinamo București (10). 
Universitatea Craiova (10). U.T.A. 
<■; țt.tjt ar. (<n. . tt« CliH-Nannca
<10), A.S.A. Tr. Mureș (!>), Chi- 
mica Tîrnăveni (10).

ACTUALITĂȚI
O LA ORADEA, ROMANIA — 

UNGARIA (juniori). Stadionul 
F. C. Bihor va găzdui, miercuri 
29 oc'ombrie. un atractiv cuplaj 
fotbalistic. De la ora 13,30 vor 
juca F. C. Bihor și selecționata 
secundă de juniori, după care, 
de la ora 15,15, se vor întîlni 
primele reprezentative de juni
ori ale României și Ungariei. 
Printre jucătorii convocați de an
trenorul C. Ardeleanu pentru a- 
ceste meciuri se numără Speria- 
tu, Toaclcr, Moga, Șunda, Mo
nodii, Vesa, Balaban, Turbatu, 
Șt. Popa, Mușat, Moldoveanu etc.

• F. C. BRAILA N-A FOST 
ELIMINATA DIN „CUPA ROMÂ
NIEI*. Jucînd la Rm. Sărat cu 
divizionara C Olimpia (locul 8 
în seria a IlI-a), F. C. Brăila 
a cîștigat partida de Cupă cu 
5—3 (și nu a pierdut-o. cum 
a apărut în ziarul nostru dintr-0 
greșită transmisie telefonică), In 
urma loviturilor de la 11 m. 
După 120 de minute de joc, sco
rul fusese egal : 2—2 !
• LUNI 13 OCTOMBRIE, la 

ora 18. în sala clubului Grivița 
Roșie va avea loc o adunare a 
suporterilor Rapidului.

ince 
feze 
miei



DUMINICA, LA BUCUREȘTI ȘI TÎRGOVIȘTE

ÎNTÎLNIRE AMICALĂ DINTRE ECHIPELE
DOCUMENTAR

AL PARTIDELOR

DE TINERET ALE ROMÂNIEI Șl TURCIEI
ANTERIOARE

DE VERIFICARE DE NOI TITULARI Șl EODMUEE

propun, 
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oastră 
mîine
11 său din 
selecționa-

ht Ia 24 
fie (1—I cu 
îmbunătățit 
ezultatului, 
Lk-eompor-

de 
pen-

..Tricoloriiin pauză, la 
stingă : Dinu. Crișan (nr. 
nescu (11) și Dobrin.

din ultimele antrenamente. De la 
spatele), Dudu Georgescu, Iordă- 

Foto : Qragoș NEAGU

«SPETII 
IERI DOUĂ

AU EFECTUAT
ANTRENAMENTE

@ Mîine va fi aliniată cea mai valoroasă formație, la 
ora actuală, a fotbalului turc 9 Antrenorul Ozari speră 

intr-o comportare bună a elevilor săi

• Din 1923 și ‘ pino azi, repre
zentativele României și Turciei 
s-au întilnil de 12 ort. Bilanțul 
generat este următorul : 6 victoriF 
românești, 3 meciuri egale, 3 
victoFii ale echipei Turciei. Go
laveraj : 23—12 în favoareo Ro
mâniei.

lato cele 12 meciuri : 26.X.1923, 
Istanbul, 2-2 ; 1.V.1925, Bucu
rești, 1—2 ; 7.V.1926, Istanbul,
3- 1 ; 15.IV.1928. Arad, 4-2,
3.XI.1958, București, 3-0 ; 26.IV.
1959, Istanbul, 0-2 ; 14.V.1961,
Ankara, 1—0 ; 8.X.1961, București,
4- 0 ; 9.X.1963, Ankara. 0-0 ;
2.V.1965, București, 3-0 ; 23.X.1965, 
Ankara, 1-2 ; 19.111.1975, Istan
bul. 1-1.

Dorobanți, vineri, ora 
hol. ambele loturi ale 
prima reprezentativă

I creștere a 
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j- fac ca 
Iva fi pre- 
I,reprezinte 
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important 
rea grupu- 
apabile să 
e bază al 
rezentalive. 
Iii la care 
nai — fot- 
Ite calități, 
în oricare

dintre cele trei linii, dar 
trebuie să facă „pasul 
mare", de .titularizare, 
multă hotărâre în joc, 
eforturi susținute pe 
durata partidei. In 
regăsim pe Fazekas, 
confirmă ascensiunea sa din 
acest sezon, precum și t>e

prin 
prin 

toată 
alac ii

care portarul Morswu. 
mîine oferă însă 
— prin protoco- 
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Patru din-

tre titularii de la Duisburg au 
făcut saltul la lotul A, ceea ce 
poate reprezenta un prim scop 
realizat al „tineretului", veri
tabil rezervor al naționalei. Și 
e de așteptat ca Hajnal, Boliini, 
Bălăci (la care se adaugă, fi
rește, și experimentatul Ior- 
gulescu) să se numere printre 
jucătorii de nădejde ai primei 
selecționate a țării. Tn acest 
context, antrenorul Cornel Dră- 
gușin a apelat Ia alți șase jucă
tori : portarul Ștefan, fundașii 
Ciocan (de la C.F.R. Cluj-Na- 
poca). Porațchi și Lucuță, ata- 
canții V. Mureșan și Manea.

Tn urma restructurărilor de 
ultimă oră, lotul nostru de ti
neret va începe, după
probabilitățile, meciul de mîine 
cu următoarea formație : Ște
fan — Gligore, Ciocan, FI. 
Marin. Lucuță ■— Cringașu, Ro- 
milă II — Troi, T. Stoica, Roz- 
nai, M. Răducanu. O echipă, cu 
multe noutăți față de cea pre
zentată miercuri seara la Duis
burg ; dar 11 jucători talentați, 
de la care se așteaptă activi
zarea maximă a valențelor teh
nice, fizice și volitive, impera
tiv valabil și pentru „fondul 
de rezervă" (Jivan, Mateescu, 
Agiu. Porațchi, V. Mureșan și 
Manea), la care cu siguranță se 
va apela și în jocul de miine.

Lotul turc s-a antrenat ieri 
dimineață pe stadionul Giulești. 
Antrenorul Dogan Andac va 
alcătui formația înaintea meciu
lui de la Tîrgoviște, avînd la 
dispoziție următorii jucători : 
Eser. Mujdat, Yenal, 
Ibrahim, Ozer, Turgay, 
Selahattin. Isa, Âydin, 
Mustafa, Rasin, Saban, 
Cengiz și Ayman.

Partida, care va fi condusă 
de un arbitru bulgar, va începe 
la ora 11, avînd ca „deschide
re" meciul C. S. Tîrgoviște — 
Electroputere Craiova.

Mircea M. IONESCU

lordănescu. în rest, titulari 
consacrați ai naționalei — 
Dinu, Dobrin, Dumitru, Dudu 
Georgescu, Sătmăreanu II, G. 
Sandu, Anghelini —, precum 
și debutantul din meciul de 
la Salonic,

Jocul de 
posibilitatea 
lol încheiat 
federații —
un număr mai mare de jucă
tori decît în meciurile din 
competițiile oficiale. Așa că, 
din numerosul) grup aflat pe 
banca rezervelor, pot fi ve
rificați — tot cu gînd ul la vi
itoarele întâlniri și la aflarea 
unor soluții noi — jucători ca 
Purima, Samcș, Boloni, Bă
lăci, ea să nu mai vorbim de 
rutinații lorgulescu și Răducanu.

Selecționații au încheiat pre
gătirile prin meciul la două 
porți susținut ieri la Snagov 
în compania formației de ti- 
neret-speranțe a Rapidului 
(scor : 9—3 pentru ei), prilej 
cu care au fost rulați aproape 
toți jucătorii.

Așteptăm din partea com- 
ponenților lotului nostru o 
comportare bună, un rezultat 
in consecință, așteptăm ca ei 
să demonstreze o frumoasă 
ținută sportivă, un spirit de 
întrecere superior, demn de 
cei care îmbracă tricoul echi
pei naționale ! Numai astfel ei 
se pot considera satisfăcută de 
îndeplinirea misiunii, numai 
astfel vor cîștiga stimă și 
prețuire în plus din partea 
masei de iubitori ai fotbalului, 
de susținători ai „unspreze- 
celui" național!

Hotel 
10.30. In 
Turciei, 
și cea de tineret, sini gala de 
antrenament Jucătorii din lo
tul A s-au îndreptat cu autoca
rul spre stadionul „23 August" 
pentru efectuarea primei șe
dințe de pregătire de la sosi
rea în țara noastră.

l-am reîntîlnit pe cei 17 ju
cători ai echipei reprezentative 
a Turciei după 45 de minute, 
la Complexul sportiv „23 Au
gust". Cîmpul de joc al stadio
nului principal primea ultimele 
îngrijiri. Se tundea iarba, se 
nivela suprafața de joc. Din 
acest motiv, oaspeților noștri 
le-a fost pus la dispoziție unul 
din terenurile anexă. Antreno
rul principal, Coskun Ozari, a 
început lucrul cu cei 15 jucă
tori de cimp : Sabalin. Alpas- 
lan, Ismail, Fatih, Zcckeria, 
Nezacin, Engin, Mehmet I. 
Mehmet II, Niko, Kemal, Ce
mil, Gbkmen, Husein și Zafer, 
iar secundul Cetin Guler cu 
portarii Yasin și Kasin.

Primul antrenament al zilei 
de ieri a fost afectat în între
gime pregătirii fizice generale 
și specifice, avînd mai mult 
un caracter de înviorare și 
menținere. Ședința de instruire 
a durat numai o oră. O oră în 
care însă fiecare jucător a fost 
trecut prin filtrul exigenței an
trenorului Ozari. S-a lucrat in
tens pentru dezvoltarea calită
ților fizice de bază : viteză, for
ță, detentă, mobilitate. Deși în
tre timp toți jucătorii trăgeau 
cu ochiul la cele 10 mingi care 
se odihneau cuminți în plasa 
uneia dintre porți, nimeni

s-a atins de ele îgtrucît în pla
nul antrenorului Ozari în di
mineața zilei de ieri nu figura 
decit un antrenament cu con
ținut pur fizic. In schimb, ba
loanele au 1'ost apoi utilizate din 
plin de portarii Yasin și Rasin, 
fiecare avînd în celălalt un a- 
devărat antrenor.

După această ședință de ins
truire relativ scurtă, fotbaliștii 
turci au plecat să se odihneas
că pentru că, după-amiază. de 
Ia ora 17,30, îi aștepta un nou 
antrenament; la ora anunțată ei 
av fost din nou prezenți la 
stadionul „23 August" unde, la 
lumina reflectoarelor, au făcut 
cunoștință cu gazonul terenului 
central, de data aceasta punind 
în aplicare unele scheme tac
tice.

Antrenorul Coskun Ozari ne-a 
declarat î „Avem plăcuta o- 

cazie să ne măsurăm, ca și in 
primăvară, din nou forțele cu 
un adversar bine cotat pe 
plan european, de Ia care avem 
multe lucruri de invjițat. 
Avînd în vedere că putem pre
zenta duminică cea mai bună 
formație pe care o are fotbalul 
turc în momentul de față, spe
răm să putem oferi, prin com
portarea noastră, publicului 
bucureștean un spectacol fotba
listic de bună ținută. Se înțe
lege că urmărim și obținerea 
unui rezultat cit mai bun".

în cursul zilei de asțăzi, fot
baliștii oaspeți mai au prevă
zute încă două antrenamente 
ușoare, unul dimineața, altul 
după-amiază, de data aceasta 
mai mult cu caracter tehnic.

• Ultimul meci disputat în pri
măvară, sub conducerea arbitru
lui ouslrioc Werner 
încheiat la egalitate 
rile fiind înscrise de 
4) și Lucescu (min.
tim formațiile : TURCIA : Vosin 
(min. 53 Sabri) — Alpasfan, Is
mail, Ziya (min. 46 Tunceai), Ze- 
keriya, Rașid, Yenan, Metin, Ke
mal, Cemil, Mehmet (mîn. 46 
Sirian, mîn. 72 Cetin). ROMA
NIA : Răducanu — Cherarr, So
meș, G. Sandu, Anghelini, Dumi
tru, Dinu, lordânescu (min. 46 
Dudu Georgescu), Crișan (min. 
81 Troi), Kun II, Lucescu.

Spiegl, s-o 
(1-1). c,olu- 
Centil (min. 
7). Reamin-

• lata numărul de partide in
ternaționale susținute de jucătorii 
din lotul nostru, înaintea jocu
lui de mîine : lorgulescu (5), Ră
ducanu (43), Moraru (1), 
Sâtmăreanu || (10), Semeț
(7), G. Sandu (10), Anghelini 
(17), Dumitru (40), Dinu (54), 
Dudu Georgescu (10), Bălăci (8), 
Faiekaț (1), “ ‘
dănescu (24), 
(3) ; Furima 
echipa A).

Dobrin (38). Ber- 
Hajnal (4), Bfiloni 
(n-a jucot încă în

Cîteva date despre
fotbalul turc

alcătuită «fin 
luat ființa în 
Istanbul : a.

MICALE
U MAP.E —
1 (1—0).

ionelă a mi
norilor nu- 
>ectaculoase. 
at cu 4—1 
npiei au fost 
ancu (2) și

Salim,
Onder, 

Reșit,
Hayri,

INTERNAȚIONALE
MUREȘUL DEVA — CEL1K 

ZENITA 1—0 (0—0)
. Partidă amicală internațio
nală atractivă. Tn repriza se
cundă, formația locală a domi
nat și a reușit să înscrie golul 
victoriei în min. 69 — din pe
nalty — prin lăzureanu.

(1. Jura-coresp.).

Gheorqhe NERTEA

Primo echipă 
jucătorii turci o 
1905 : Galatasaray 
poi, în 1907 — Fenerbahce, iar în 
continuare — Besiktas Istanbul, 
Goztepe Izmir etc. In 1923. Tur
cia a fost admisă în F.I.F.A,

♦ Primo competiție internă tur
ca o avut loc în 1923 ; au luat 
parte echipele din Istanbul, An
kara și Izmir ; în 1937 competi
ția a devenit campionat notional, 
care în 1959 o luat forma divi
ziilor A, B și C, în care acti
vează 80 de echipe : 16 în ,,A" șî 
32 (împărțite în doua 
cîte 16) în „B”.

• Cele moi cunoscute 
sînt cele din Istanbul

serii de

cluburi
Golo- 

tasaray (de 23 de ori campioa
na), Besiktas (32 de titluri), Fe
nerbahce (cel mai popular club 
din tară).

• Cupa Turciei a fost iniția
ta sezonul 1962—63. Cele mei

— Galatasaroy (5), 
(2), Goztepe (2), 

(2).

tă 
multe trofee 
Fenerbahce 
Altoy Izmir

meci internaționol al• Primul 
reprezentativei Turciei s-a disputat 
la 26 octombrie 1923. la Istanbul, în 
compania formației României 
(2—2). De atunci și pînă acum nu
mărul Jocurilor inter-țori o ajuns 
la 155 (52 victorii, 31 egale, 72 
Infringer! ; golaveraj : 21C—283).

lată-i pe fotbaliștii turci in 
dimineață

timpul ședinfei de antrenament de ieri 
Foto: S. BAKCSY

• Recordmanul selecțiilor na
ționale : portarul Seren Turgay 
(51), urmat de atacantul Leflen 
(50). Cele mai multe goluri le-o 
înscris același Lefter (21) urmot 
de Metin Oktay (19).

LOMULUI ROTUND*-
Corespondentă din Italia

ARBITRAJELE, SUBIECTE DE ACTUALITATE
In zilele următoare, PROGRAM BOGAT

ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN

Meciurile R. D. Germano—Franța și Iugoslavia—Suedia 
în fruntea agendei

Prima etapă a campionatu- 
Italiei a dat naștere unor 
discuții privind două din- 
arbitrajele sale. E vorba 
arbitrii Ciacci (Florența) 

La tt an zi (Roma), care

în zilele următoare, multe 
și interesante meciuri în 
Campionatul european inter- 
reprezen tati ve. 
ne interesează 
bit, fiind din 
României, are 
între echipele 
nemarcei. Din 
notăm partida TT O G? O ~ ....

O partidă care 
în mod deose- 

seria echipei 
loc duminică, 

Spaniei și Da- 
grupa a 6-a, 

Elveția — 
U.R-S.S., în vreme ce în gru
pa a 7-a are loc, la Leipzig, 
duminică, o partidă decisivă 
în lupta pentru primul loc '. 
R. D Germană — Franța, 
meci relansat de victoria ob-

ținută de elevii lui Buschner, 
la Bruxelles, la 27 septembrie 
(2—1). în sfîrșit, în grupa a 
8-a se desfășoară întilnirea 
R F. Germania — Grecia, 
programată astăzi.

Tot pe programul întîlniri- 
lor din competiția europeană 
rezervată selecționatelor națio
nale găsim următoarele în- 
tîlniri programate miercuri 15 
octombrie : Austria — Luxem
burg (seria a Il-a). Iugosla
via — Suedia (seria a III-a) 
și Olanda — Polonia (seria 
a V-a).

lui 
vii 
tre 
de 
și 
acordat loviturile de la 
metri din care Juventus 
Napoli au obținut victoriile 
în meciurile cu Verona și, 
respectiv, Como. Din reluă
rile prezentate seara de tele
viziune s-a văzut clar că în 
nici una din 
nu era cazul 
jore dictate 
partidelor- 
s-au ivit au 
conducerii 
bitri, care 
reluărilor 
emisiunea 
care nu a 
considerație nici de conduce
rea Ligii de fotbal și nici de 
federație. De obicei, reacțiile

au
11
Și

cele două situații 
sancțiunilor ma
de conducătorii 

Discuțiile care 
declanșat reacția

Colegiului de ar- 
solicită interzicerea 
la televiziune în 
de seară, solicitare 
fost însă luată în

se sting, mai cu seamă că 
apare a doua etapă a cam
pionatului, pe care o prezen
tăm în cîteva cuvinte.

Partida ce va opune pe 
Fiorentina lui Napoli este cea 
mai echilibrată, mult comen
tată în această săptămjnă, 
deși ambele 
duminică de
Florența au 
prima etapă

în această săptămjnă, 
protagoniste de 

pe stadionul 
deziluzionat
(Fiorentina

din 
în 
a 

pierdut la Ascoli, iar Napoli
a dispus de Como în condi
țiile de care am amintit). în 
rest, partide cu favoriți indi
cați de „calculul hîrtiei" : 
Cagliari — Ascoli, Cesena — 
Roma, Como — Juventus, 
Lazio----Inter, Milan —
Sampdoria, Torino — Perugia, 
Verona — Bologna.

CESARE TRENTINI



LA CLUBUL NAUTIC UNIVERSITAR-
VÎNT PRIELNIC PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚII
In urmă cu cîteva luni abor

dam in coloanele ziarului nos
tru, într-o manieră critică, as
pectele legate de activitatea și 
rczultătele Clubului Nautic 
Universitar, singura unitate de 
acest gen existentă în țară și 
care începuse să regreseze în
grijorător. încă de atunci ne 
exprimam, însă, convingerea că 
at it conducerea I.E.F.S., cit și 
M.E.I. — unități care patronea
ză direct acest club — vor lua 
măsurile cuvenite de redresare 
a situației. Și iată că, într-ade- 
văr, lucrurile s-au schimbat 
mult în bine, răstimpul scurs 
pînă acum aducînd o serioasă 
revitalizare a activității clu
bului. Concret, la campionatele 
republicane de canotaj ale se
niorilor. reprezentanții C.N.U. 
s-au numărat printre fruntașii 
întrecerilor, obținînd un bilanț 
foarte bun : două titluri, trei 
locuri II și un loc III.

Nu este un secret că această 
rapidă revenire pe... linia de 
plutire își are rădăcinile tocmai 
în măsurile urgente (și inspi
rate) luate de factorii amintiți. 
Noul secretar al clubului, Ște
fan Georgescu, s-a dovedit un 
om energic, întreprinzător, pa
sionat și preocupat în perma
nență de crearea unui climat 
cît mai favorabil îmbunătățirii 
activității. Alături de el, antre
norul Ion Boicu, revenit după 
o destul de lungă absență în 
cadrul secției, a fost unul din
tre factorii determinanți ai noi
lor succese, depunînd o muncă 
migăloasă de selecție și pregă

ODATÂ CU REGULAMENTUL, 
SE IMPUNE Șl SCHIMBAREA

tire a sportivilor, muncă ce 
n-a întîrziat să dea roade.

Mergînd pe linia reimpulsio- 
nării activității de la C.N.U., 
conducerile I.E.F.S. și M.E.I. au 
trecut acum cîteva zile la rea
lizarea celei de-a doua etape 
din planul de măsuri stabilite, 
în cadrul unei ședințe, la care 
am fost invitați să luăm parte, 
rectorul I.E.F.S., conf. univ. 
Ioan Șiclovan, a prezentat în
tregului activ al clubului im
portantele sarcini și obiective 
care stau în fața C.N.U.. făcînd 
cunoscute, totodată, modificările 
survenite în conducerea acestei 
unități de performanță. în 
funcția de președinte se află 
acum lectorul universitar Ion 
Bulugioiu, -un nume binecunos
cut în lumea canotajului nos
tru. Este vorba de antrenorul 
care a condus mulți ani la rînd 
lotul reprezentativ feminin și 
care revine acum în sportul de 
performanță. Spunem revine, 
pentru că în ultimii ani el a 
activat doar în cadrul catedrei 
de educație fizică a • Politehni
cii bucureștene, unde s-a ocu
pat — cu rezultate excelente 
— de organizarea unei activi
tăți nautice de masă in rîndul 
studenților. Interesant de sub
liniat este și faptul că noul 
președinte al C.N.U. va activa 
și ca antrenor, lucru se pare i- 
nedit, dar în mod sigur de bun 
augur.

Seriozitatea cu care Clubul 
Nautic Universitar privește ac
tivitatea sa viitoare este suge
rată și prin preocupările ma

jore față de asigurarea unei le
gături strînse cu Școala sporti
vă nr. 1, una dintre valoroase
le pepiniere ale canotajului 
bucureștean. Pe linia întăririi 
acestei legături, maestra emeri
tă a sportului Doina Bălașa, 
antrenoare la Șc. sp. nr. 1 și 
fostă sportivă a clubului, a fost 
aleasă membru în Biroul 
C.N.U., alegere credem foarte 
bună și — cu siguranță — bine
venită pentru ambele unități. 
Școala sportivă va beneficia de 
un sprijin consistent din partea 
C.N.U., iar acesta din urmă va 
putea prelua sportivi de talent 
iviți din rîndurile juniorilor 
școlii.

Cum, însă, la C.N.U. mai e- 
xistă și alte secții decît cea de 
canotaj — căreia i se vor asi
gura, totuși, prioritățile nece
sare —, în ședința amintită s-a 
discutat și despre căile de per
manentă îmbunătățire a perfor
manțelor realizate de repre
zentanții clubului Ia yachting, 
caiac-canoe, polo și înot. Este 
știut faptul că yachtingul de la 
C.N.U. deține de mai mulți ani 
poziția de lider in ierarhia in
ternă și că elevii antrenorilor 
Andrei Butucaru și Matei Cara- 
pancea au realizat performanțe 
bune în Campionatele Balcani
ce. Se impune, însă, ca veliștii 
de la C.N.U. să muncească mai 
mult și mai bine pentru o aș
teptată afirmare în marile re
gate internaționale.

în noile condiții create ni se 
pare evident faptul că la Clu
bul Nautic Universitar se fac 
eforturi serioase pentru ca a- 
ceastă unitate sportivă să-și 
onoreze tradițiile și poziția sa 
prin rezultate mereu mai bune. 
Oricum, la această oră sportivii 
de la C.N.U. se dovedesc în 
progres ; un progres pe care-1 
dorim mereu mai substanțial.

Horia ALEXANDRESCU

NOUA FORMULA A CAMPIONATULUI 
(PE DOUĂ SERII) CONTRIBUIE LA RIDICAREA 

VALORII RUGBYIJLUI NOSTRU
Multi s-au întrebat — și se 

mai intreabă incă — dacă ac
tuala formulă a campionatului 
național, introdusă acum doi 
ani, este mai bună decît pre
cedenta. în ceea ce ne priveș
te, sintem de părere că da. Și 
iată de ce. In primul rind, pen
tru că înseamnă un pas înainte 
in sensul că, astăzi, în cea mai 
importantă întrecere internă — 
Divizia A — sînt angrenate 18 
formații (în loc de 14 cîte erau 
în trecut). Cu alte cuvinte, a 
crescut numărul echipelor care 
își dispută întîietatea în com
petiția „nr. 1“ a țării. Și aces
ta este un punct cîștigat. în al 
doilea rînd, este vorba de un 
avantaj calendaristic, ca să 
spunem așa, echipele fiind a- 
cum repartizate în două serii 
de cîte opt și jucînd tur-retur 
(adică 14 meciuri), plus, apoi, 
partidele din turneele finale. de 
clasament, pe grupe de cîte pa
tru (tot tur-retur), deci alte 6 
partide. în total, așadar, fiecare 
formație dispută 20 de întîlniri 
(față de 26 în vechea formulă). 
S-a creat, astfel, un anumit 
spațiu de timp mai mare, folo
sitor pregătirii echipelor na
ționale (A și de tineret), din ce 
in ce mai des chemate să re
prezinte rugbyul românesc în 
importante competiții și turnee 
internaționale de rezonanță. 
Cum ar fi, de pildă, campiona
tul european, organizat de 
FIRA — a cărui ultimă ediție 
a cîștigat-o XV-le țării noastre 
—, anul acesta cu șase repre
zentative, în ordinea ultimului 
clasament, România, Franța, 
Italia, Spania, cărora li se a- 
daugă noile promovate Polonia 
și Olanda, ca și acel recent 

prestigios turneu in Noua Zee- 
landă. De asemenea, reprezen
tativa de tineret, al cărei ca
lendar s-a îmbogățit și el mult, 
este solicitată tot mai des pes
te hotare (vezi turneele recenta 
de la Leningrad și Burgas, par
tidele cu XV-le similare ale 
Franței, Poloniei etc). Dacă ar 
fi să luăm numai aceste două 
argumente, am vedea că for
mula de astăzi este; deocamda
tă, adecvată.

în fond, ierarhiile interne nu 
s-au schimbat prea mult. Tot 
cei mai puternici, consacrații, 
luptă pentru titlu, situîndu-se 
și în fruntea noilor clasamente. 
In grupa A, Steaua (cu 9 cu
nuni de lauri la activ) e neîn
vinsă după trei etape, secun
dată fiind de actuala campioa
nă, Farul, incontestabil cea mai 
redutabilă formație provincia
lă, outsider răminînd Sportul 
studențesc. In grupa B, maxi
mum de puncte a recoltat doar 
„U“ Timișoara, și ea o fostă 
campioană. O urmează îndea
proape Știința Petroșani, mereu 
prezentă în ultimii ani pe pozi
ții de frunte, Grivița Roșie (11 
titluri) și Dinamo (5), alte pro
tagoniste cvasi-permanente. Și 
cam atît în ceea ce privește 
pretendentele la participarea în 
turneul final 1—4, al elitei, un
de se va decide noul titlu. Ce
lorlalte echipe rămînîndu-le 
privilegiul de a respira aerul 
„marelui rugby“, pe care frun
tașele într-ale balonului oval 
sint capabile să-1 joace. Și asta 
nu poate decît să le facă bina 
și să contribuie, în timp, la ri
dicarea nivelului general ai 
rugbyului românesc.

Dimitrie CALLIMACHI

METODELOR DE PREGĂTIRE 
A LUPTĂTORILOR

Este cunoscut faptul că, In 
intenția de a ridica nivelul 
spectacular al meciurilor de 
lupte, de a activiza disputa, 
împotriva tendinței de pasivi
tate a unor sportivi, forul in
ternațional de specialitate a 
adus regulamentului F.I.L.A. o 
serie de modificări succesive. 
Firește, aceste noi prevederi 
au atras schimbări In regula
mentele naționale, ca și în me
todele de pregătire. Măsurile 
luate de F.I.L.A., aplicate cu 
exigență de cei mai mulți ar
bitri internaționali, au deter
minat un plus de dinamism și, 
deci, de spectaculozitate în în- 
tîlnirile de lupte. Dar, însuși
rea incompletă a noilor preve
deri de către mulți dintre spor
tivi (chiar și de unii antrenori 
sau arbitri) a făcut ca la cam
pionatele mondiale de la Minsk 
multe partide să se încheie cu 
rezultate în neconcordanță cu 
capacitatea de luptă și valoarea 
unor concurenți. Dacă pînă nu 
de mult victoriile prin tuș sau 
la puncte erau cel mai des în- 
tîlnite pe foile de arbitraj, a- 
cum deciziile de descalificare au 
crescut în număr impresionant. 
Și, nu de puține ori, s-a In- 
tîmplat ca un sportiv care se 
dovedise net superior adversa
rului și acumulase avantaj la 
puncte datorită unor acțiuni 
tehnice reușite să fie descalifi
cat atunci cînd rezistența 11 
părăsea, deși partenerul său de 
întrecere nil reușise nici mă
car să-1 fixeze în „pod“ sau 
să execute vreun alt procedeu 
tehnic spectaculos apreciat de 
arbitri.

în ultima etapă a Diviziei 
de greco-romane, în partida 
derby dintre formațiile Dinamo 
și Steaua, am constatat o si
tuație puțin obișnuită în întîl- 
nirile noastre de luptei din cele 
nouă meciuri disputate (la cate
goria grea, dinamoviștii au cîș
tigat prin neprezentare), șase(!) 
s-au încheiat cu decizii de des
calificare, două cu victorii la 
puncte și un abandon. La acest 
rezultat s-a ajuns ca urmare a 
faptului că arbitrii, în rîndul 
cărora se găsea și Gh. Marton, 
prezent șl la C.M. de la Minsk, 
au aplicat cu exigență prevede
rile regulamentului, sancționînd 
prompt orice tendință de luptă 
pasivă.

Cu acest prilej am constatat 
că nu toți sportivii (chiar și 
dintre cei mai cunoscuți) sînt 
astfel pregătiți încît să fie ca-

Sportul 

pabili să lupte conform noilor 
cerințe. Situația ne conduce la 
concluzia că deși regulamentul 
s-a schimbat de mult, metode
le de pregătire au rămas ace
leași, deși ele nu mai cores
pund. Tocmai de aceea apre
ciem că este necesară o cu
noaștere temeinică a noilor 
prevederi regulamentare (pen
tru toți antrenorii, indiferent 
de nivelul la care lucrează) și, 
în același timp, o remaniere 
corespunzătoare a metodelor 
de antrenament. Este necesar 
să li se transmită sportivilor, 
cu lux de amănunte, toate mo
dificările regulamentului și in
dicațiile tactice necesare în di
feritele situații ale luptei. 
Numai astfel este posibil ca 
toți reprezentanții țării noastre 
în diferitele confruntări inter
naționale să fie capabili să 
lupte la nivelul necesar și să 
nu se mai întîmple situații ca 
aceea de la Minsk, cînd Ion 
Enache, în meciul final pentru 
cucerirea titlului suprem, a 
adoptat o tactică necorespunză
toare din cauza necunoașterii 
regulamentului.

Mihai TRANCA

W HOCHEI,
A RĂMAS

A început un nou sezon de 
hochei. Un sezon foarte impor
tant dacă ne gindim că în fa
ța jucătorilor noștri fruntași 
stau două obiective majore : 
Jocurile Olimpice și campiona
tul mondial, grupa B. Am mai 
adăuga și faptul că în acest 
sezon țara noastră va găzdui 
cîteva competiții internaționale, 
printre care vom cita „Turneul 
celor 6 națiuni" și Campionatul 
european de juniori, grupa B.

Deci, existau suficiente moti
ve pentru ca startul dat în ur
mă cu cîteva săptămîni să ne 
fi adus și ceva lucruri noi, mai 
ales în direcția lărgirii ariei 
hocheiului românesc. Din păca
te, „circuitul" a rămas același. 
„Ruta" București — Miercurea 
Ciuc, în care intervine cîteoda- 
tă Galațiul, este neschimbată, 
imprimînd o notă de monoto
nie în activitatea acestui sport, 
atît de tumultuoasă pe alte me
leaguri. Ce se întîmplă la Bra
șov, unde (în Poiană) există un 
patinoar din ce în ce mai bine 
dotat ? Apariția echipei Tracto-

Anca Groza, cea mai bună îno
tătoare din Balcani in 1975 

Foto : V. BAGEAC

CIRCUITUL 
ACELAȘI...

rul este prea puțin rodul unor 
eforturi locale, cît consecința a- 
pariției în orașul de la poalele 
Timpei a unui grup de tineri 
jucători din Miercurea Ciuc. La 
fel se prezintă situația și în 
ceea că privește echipele Uni
rea Sf. Gheorghe sau Agrono
mia Cluj-Napoca. Iar la Timi
șoara, Sibiu sau Constanța, de
și există patinoare, hocheiul nu 
este practicat.

Ce se poate face ? Eventual 
să se programeze jocuri de
monstrative sau chiar diferite 
faze ale întrecerilor oficiale 
prin aceste orașe, chiar dacă 
bazele sportive respective nu 
sînt utilate perfect. De ani și 
ani se tot așteaptă utilarea lor 
cu eforturi locale, firește. Dat. 
la Timișoara. Sibiu, Constanța, 
chiar Cluj-Napoca sau, în cu- 
rînd, la Ploiești și Suceava, 
unde se vor da în folosință pa
tinoare, se așteaptă inițiative 
de la centru. Iată cum această 
așteptare reciprocă dăunează... 
hocheiului !

PENTRU TINERELE NOASTRE ÎNOTĂTOARE
CAMPANIA J. 0. 1980

POATE ÎNCEPE DIN ACEST SEZON
Spre deosebire de anii tre- 

cuți, cînd succesele balcanice 
ale înotătorilor români se da
torau în mare măsură rezulta
telor obținute de echipa mas
culină, în acest an victoria de 
la Salonic se poate explica prin 
buna comportare a selecționa
tei feminine, ce s-a dovedit net 
superioară echipelor Bulgariei, 
Iugoslaviei și Greciei, de care 
era cu regularitate întrecută. 
Avem la această oră o echipă 
tinărâ (media de vîrstă 15 
ani), alcătuită din elemente cu 
mari perspective de progres șl, 
ceea ce este mai important, cu 
o ambiție și o dorință de a 
progresa continuu demne de 
toată lauda.

Pentru anul viitor, obiectivul 
principal al tinerelor noastre 
înotătoare îl reprezintă cam
pionatele europene de juniori. 
In marea lor majoritate, ele 
se află la o vîrstă prea frage
dă și sînt lipsite de o experi
ență’ competițională, actualele 
performanțe pe care le reali
zează fiind încă necompetitive 
pentru un concurs olimpic, 
cum va fi cel de la Montreal. 
Dacă aceste înotătoare vor 
continua, însă, să se pregă
tească într-un ritm susținut, se 
profilează șanse evidente pen
tru ca la J.O. din 1980 țara 
noastră să se prezinte cu cel 
puțin 3—4 finaliste în întrece
rile de înot.

Făcînd această afirmație, ne 
gindim la exemplul pe care ni 
l-au oferit specialiștii iugoslavi 
cu aproape un deceniu în ur
mă. Ei au selecționat din, timp 
cîteva fete talentate (Bjedov, 
Gasparac, Segrt, Boban), le-au

Salonic Rec. pers. Obiectiv 1976

C. Bunaciu 1 :11,46 1 :11,2 1 :08,5
V. Vlăsceanu (1 :10,8) (1 :08,5)
A. Georgescu 1 :19,07 1 :18,9 1 :17,0
C. Hoțescu (1 .19,1) (1 :17,0)
A. Groza 1 :06,97 1 :05,82 1 :04,0
D. Georgescu 1 ;02,70 1 :02,30 1 :00,5

4 :40,20 4 :38,22 4 :30,0

Dar, pentru pregătirea unei 
ștafete de valoare mondială, 
nucleu al unei echipe ce vizea
ză participarea la Olimpiada de 
la Moscova, mai candidează 
Mihaela Costea, Ligia Anasta- 
sescu, Vali Dragomir, Mihaela 
Georgescu, Angela Vamoși și 
Anca Cîmpianu. Pregătindu-le 
la cel mai înalt nivel, asigurîn- 
du-le condiții de dezvoltare a 

pregătit cu toată atenția, le-an 
oferit un program competițio- 
nal judicios alcătuit, iar ia 
1968, la Ciudad de Mexico, tru
da lor a fost răsplătită cu ua 
titlu olimpic (Bjedov) și un loc 
în finală (Segrt).

Acum, cînd sportivii noștri 
intră într-un nou ciclu de in
tensă pregătire, am vrea să re
amintim antrenorilor că echipa 
feminină a țării posedă un nu
cleu de înotătoare aflat într-o 
situație aproape identică cu cea 
existentă în țara vecină acum 
10 ani. Ștafeta de 4 x 100 m 
mixt, alcătuită din Carmen Bu- 
naciu (spate), Anca Georgescu 
(bras), Daniela Georgescu (cra- 
ul) și Anca Groza (delfin), dar 
la care candidează cu șanse a- 
proximativ egale Valeria Vlăs- 
ceanu și Camelia Hoțescu, a 
realizat la Salonic 4 :40,20, timp 
care îi oferă locul XV în ie
rarhia mondială. Dar o simplă 
însumare a cifrelor ce repre
zintă recordurile personale, din 
acest an, ale celor 4 înotătoa
re ar asigura ștafetei noastre 
un record superior cu cel puțin 
două secunde și locul 12 în cla
samentul mondial.

Se știe însă că, într-o ștafe
tă, un sportiv bine pregătit cîș- 
tigă în schimbul său (lansat) 
0,7 sec. Ținînd cont și de fap
tul că aceste înotătoare vor pu
tea progresa normal (cel puțin 
o secundă) în sezonul următor, 
vom putea aprecia, din tabelul 
alăturat, posibilitățile evidenta 
ale ștafetei noastre de a ajunge 
la 4 :30,0 (performanță absolut 
realistă) și deci printre primele 
opt echipe din lume.

musculaturii, de îmbunătățire a 
forței și tehnicii, ca și mijloa
ce de recuperare după efort, 
antrenorii noștri vor putea a- 
sigura înotului românesc o e- 
chipă de certă valoare, cu in
dividualități care să se poată 
afirma pe plan internațional.

Adrian VASIL1U



ÎN CAMPIONATELE REPUBLICANE
BASCHET

Spre deosebire de grupa 1—6, 
care programează meciuri cu 
favorite oarecum sigure (prin 
prisma diferentelor categorice 
la care s-au incheiat cele trei 
partide în primul tur al com
petiției), în grupa 7—12 a cam
pionatului republican de bas
chet feminin figurează meciuri 
atractive datorită echilibrului 
valoric dintre formațiile care 
Be întilnese, Este cazul. în spe
cial; al jocurilor C.S.U. Ga
lați—Progresul București și
C.S.U. Tg. Mureș — Sănătatea 
Ploiești, ale căror rezultate din 
tur (64—60 și. respectiv, 55 
54) lasă să se întrevadă dispute 
interesante în dublele confrun
tări ale etapei a 14-a, de azi 
și miine.

Celelalte meciuri ale etapei : 
grupa 1—6 (între paranteze,
rezultatele din tur) : I.E.F.S. — 
Olimpia (101—64), Rapid — U- 
niversitatea Timișoara (84—66), 
Politehnica — Universitatea 
Cluj-Napoca (94—60) ; 
7—12 : Crișul — Voința 
rești (100—72).

rea Ciuc) Ia Universitatea Cluj- 
Napoca. • Pină acum, primul 
loc și titlurile de campioane 
au revenit formațiilor : Rapid 
București (1972), Dinamo Bucu
rești (1973) și Dinamo Brașov 
(1974). Anul acesta, lupta pen
tru întîiefate se anunță deosebit 
de pasionantă, deoarece au in
tervenit modificări însemnate 
în loturile echipelor • Astăzi, în 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dcj, 
se vor întîlni echipele : Uni
versitatea București — Con
structorul Miercurea Ciue — 
C.S.M. Borzești. Mîine. în sala 
Dinamo din Capitală, de la ora 
10 : Politehnica Iași — Rapid 
Arad — Dinamo București și 
I.E.F.S. — A.S.A. Tg. Mureș — 
Agronomia Timișoara, iar la 
Brașov va avea loc „triunghi- 
larul „Politehnica București — 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo Brașov.

a-
timpul dis- 
din turul 
se pună 
întrecerea

șurare a partidelor, să intervi
nă prompt acolo unde este ca
zul pentru respectarea propri
ilor hotărîri. Numeroaselor 
bateri petrecute în 
putării meciurilor 
campionatelor să li 
stavilă, astfel ca
pentru titlurile naționale să-și 
atingă integral scoduI.

Iată programul complet al 
partidelor de la sfîrșitul acestei 
săptămîni : simbătă, fete :
Spartac București — C.S.M. 
Cluj-Napoca. C. S. Arad II — 
C. S. Arad I, băieți : Locomo
tiva București —C.S.M. Cluj- 
Napoca ; duminică, fete : Spar
tac București — Gloria Buzău, 
băieți : Locomotiva București
— Gloria Buzău. Politehnica 
București — C.S.M. Cluj-Napo
ca, Constructorul Hunedoara — 
Progresul București, C.S.M. Iași
— Universitatea Craiova, Co
merțul Tg. Mureș — Voința 
București.

JUDO

TENIS DE MASĂ
grupa
Bucu-

Divi-Cea de-a IV-a ediție a 
ziei A de judo va începe la 
Bfirșitul șăptăminii. Anul a- 
cesta vor lupta pentru titlul de 
campioană a țării 12 echipe : 
Dinamo București (antrenor — 
Gheorghe Donciu). Dinamo 
Brașov (Vasile Alexandru), 
C.S.M. Borzești (Floriei Geor
gescu), Rapid Arad (Mihai Bo
tez). I.E.F.S. (Ion Han tău), 
A.S.A. Tg. Mureș (Florin Măr- 
cuș), Universitatea Cluj-Napoca 
(Ștefan Vodă), Universitatea 
București (Mihai Brăileanu), 
Politehnica Iași, (Constantin 
Bordea), Politehnica București 
(Ion Herman), Constructorul 
Miercurea Ciuc (Iosif Gall) și 
Agronomia Timișoara (Constan
tin Bogdan). Dintre aceste forma
ții. ultimele două au activat 
anul trecut în campionatul de 
calificare • Cele mai impor
tante transferări aprobate de 
federația de specialitate : Gh. 
Dumbravă si N. Trașcă 
(I.E.F.S). D. Alexandru. I. Mir
cea, I. Botezatu, C. Agapi (Di
namo București), la C.S.M. 
Borzești, I. Petrof (Universita
tea București) la Dinamo Bra
șov, Gh. Brăileanu. N. Constan
tin și El. Sandu (Olimpia 
București) la Dinamo Bucu
rești, C. Marinescu (A.S.A. Tg. 
Mureș) la I.E.F.S., M. Florca, 
N. Pasăre, I. Stoica (A.S.A. Tg. 
Mureș) și Gh. Lipan (C.S.M. 
Borzești) la Universitatea Bucu
rești. I. Pall (Dinamo Brașov) 
și D. Udvary (Șc. sp. Miercu-

După o întrerupere de mai 
bine de trei luni, campionatele 
divizionare de tenis de masă 
se reiau prin disputarea etapei 
de azi și mîine. înaintea me
ciurilor din returul acestor în
treceri pentru titlurile republi
cane pe echipe, în clasamente 
conduc formațiile C. S. Arad II 
la fete și Progresul București 
la băieți.

Sperăm că cel puțin în ve
derea acestei a doua părți a 
competiției birourile secțiilor cu 
echipe divizionare să fi luat 
toate măsurile care se impun 
pentru ca întilnirile să se des
fășoare conform 
lui. Nădăjduim, totodată, 
comisia 
ficări a 
aportul

regulamentu- 
cași 

de competiții ți clasi- 
F.R.T.M. să-ți aducă 

cuvenit la buna dcsfă-

SCRIMĂ
Sala Floreasca II va găzdui, 

începînd de marți 14 octombrie, 
campionatul național de tineret 
la scrimă, individual și pe echi
pe. Tn prima zi se va disputa 
proba de floretă masculin in
dividual. Miercuri, 15 octom
brie, vor intra pe planșe, pen
tru proba individuală, flore- 
tistele. întrecerea dedicată e- 
chipelor de floretă, atît mascu
line, cit și feminine, se va des
fășura joi 16 octombrie. Vineri 
este dedicată concursului indi
vidual al sabrerilor, sîmbătă 
competiției individuale de spa
dă, iar duminică 19 octombrie, 
în ultima zi a campionatelor, 
vor fi decernate titlurile de 
campioane republicane de tine
ret echipelor de sabie și spadă.

RUGBY
a patra a Diviziei A 

‘ . „ta-
nu mai puțin

Etapa _____ _ ______
poate fi caracterizată drept 
re". într-adevăr, 
de trei partide rețin atenția a- 
matorilor de rugby, pentru faptul 
că pun față-n față protagonistele 
actualului campionat. „Meciul 
zilei" va avea loc la Timișoara, 
în orașul de pe Bega se vor în
frunta Universitatea din locali
tate, neînvinsă după trei etape, 
și Dinamo București, una din 
fruntașele incontestabile ale ba
lonului nostru oval. Ambele for
mații prezintă garnituri puterni
ce. Astfel, j « > __ __ --
sat o bună impresie la București, 
cu ocazia partidei lor cu 2 
vița Roșie (15—6), anunță o re
intrare așteptată, Marian Ghețu, 
care va juca din nou în linia de 
treisferturi. în rest, formația de 
bază, adică : Duță — Suciu, Pe
ter, Ghețu, Matei — Comănici, 
Florescu — Vollmann, Dumitru,

gazdele, care au lă-

Gri-

BASCHETBALIȘTII DINAMOVIȘTI - 8 VICTORII
(IN B MECIURI) IN
BaschetbaLștii de la Dinamo 

București s-au întors în Capita
lă după un fructuos turneu în
treprins în Polonia. După cum 
se știe, campionii țării au avut 
o conlportare meritorie în cadrul 
Dinamoviadei, clasîndu-se pe lo
cul secund, după Dinamo (URSS), 
iar în continuare au terminat 
victorioși la turneul internațio
nal de la Krakovia. Amănunte 
asupra acestor meciuri, care an 
atras echipei române frumoase 
aprecieri, am aflat dintr-o 
discuție cu antrenorul Dan Ni- 
culescu.

— Ne-ar interesa, în primul 
rînd, rezultatele acestui turneu.

— Tn ordine, am învins pe 
Gwardia II (Polonia) cu 72—67 
(36—35), Ruda Hvezda (Cehoslo
vacia) cu 75—66 (37—39), Spar-
tak-Lewski Sofia cu 70—68 
(34—40) și Gwardia I cu 96—83 
(55—43). In meciul decisiv cu 
selecționata dinamovistă sovieti
că am pierdut la limită : 74—76 
(38—38). Apoi, am jucat un meci 
amical cu Gwardia (104—95) și 
trei partide la Krakovia : 
77 (50—39) cu Borac Ceacak (Iu
goslavia), 83—72 (42—34) cu Ko- 
rona Krakovia și 91—90 (52—44)
cu Gwardia. Tn total : 8 victorii 
și o singură înfrîngere.

— Cum apreciați evoluția gene
rală a echipei ?

Am debutat destul de ane
voios, lipsa de omogenizare — 
jucătorii din lot au. venit des
tul de tîrziu — fiind vizibilă. în 
plus, am jucat în primele 3 me
ciuri și fără Dan Niculescu, bol-

96—

TURNEUL DIN POLONIA.
nav. Totuși, am trecut destul de 
bine peste unele momente difi
cile în partidele eu Ruda Hvez
da (cu Dousa, Blazek, Kantou- 
rek, Brazda din echipa naționa
lă) și - - ------------- ’ •
Doicinov, 
întîlnirea 
jucători din reprezentativă — 
Langosz, Seweryn, Gardzina, Dol- 
czewski, Latnyak și Kwiatkow
ski) băieții au jucat excelent și 
au dominat de o manieră netă. 
Am fi putut cîștiga și meciul de
cisiv cu Dinamo (U.R.S.S.), care 
avea în componența sa 5 inter
naționali (Jlgili, Goncearov, 
Blick, Balasov, Sidiakin). Am 
condus Ja un moment dat, în 
prima repriză, cu 9 puncte, dar 
baschetballștii sovietici au știut 
în final să-șl valorifice superiori
tatea în lupta sub panou.

— Cum a fost la Krakovia ?
— O nouă partidă foarte bună 

cu Borac Ceacak, echipă din pri
ma ligă iugoslavă, și un final 
dramatic cu Gwardia. In min. 
39, polonezii conduceau cu 88— 
85, iar în min. 40 cu 90—87. Pe 
rînd, însă, Fluturaș, Georgescu 
și Popa au reușit să salveze o 
situație dificilă și să aducă e- 
chipel un succes apreciat.

— Care au fost cei mal 
jucători ?

— Novac, Diaconescu, 
Georgescu (în revenire) și 
lescu. Chivulescu 
iar Fluturaș —

Spartnk-I.ewski (cu 
Kosev, Stoianov). In 
cu Gwardia I (șase

buni

Popa, 
Nicu- 

— foarte util, 
o revelație.

a. v.

Azi. pe terenurile Progresul VA FI DESEMNATĂ

CAMPIOANA DE TENIS
Penultima etapă — a patra — 

a campionatului Diviziei A de te
nis pe echipe s-a încheiat, vi
neri, cu victorii ale favoritelor: 
Steaua-, Dinamo București și Di
namo Brașov. Fiecare dintre cele 
trei formații nu a lăsat adver
sarelor decit unul sau două 
puncte, consblidîndu-și astfel po
zițiile ocupate în clasamentul 
care, după etapa de azi, va că
păta . formă definitivă.

ALPINISM ULTI™ ETAPA ° A'- pimadei republicane 
(competiție echivalentă cu campio
natele țării) a reunit în Cheile Bi- 
cazului 95 de cățărători din asocia
ții și cluburi. S-au parcurs 60 tra
see de gr. 6 A și 6 B, cel mai bun 
alpinist al anului dovedindu-se Du
mitru Chivu (A. S. Armata Brașov) 
urmat de N. Naghi și D. Mihăescu. 
Pe echipe locurile fruntașe în clasa
mentul final au fost ocupate de A. S. 
Armata Brașov, Torpedo Zărnești și 
Universitatea București. Cu același 
prilej s-au disputat întrecerile pentru 
..Cupa Aurel |rimia“,' care a revenit 
A. S. Sănătatea — București.

R. D. Germană, România, Iugoslavia 
și Polonia. Din tara noastră au con
curat două formații : Dinamo Bucu
rești și I.E.F.S. Competiția a fost deo- 
sebit de utilă și interesantă, deoare
ce pe saltelele de concurs au evo
luat unii dintre cei mai valoroși ju
doka din țările respective. Sportivii 
clubului Dinamo București au lăsat 
o frumoasă impresie. De altfel, la 
sfîrșitul turneului formația dinamo- 
viștilor bucureștenl a ocupat locul II, 
după lotul reprezentativ al Poloniei. 
I.E.F.S. s-a clasat pe locul 6, înain
tea unor echipe binecunoscute 
orena internațională.

Rășcanu — Malancu, Tătucii — 
Ioniță, Panaintc, Cojocarii. (Vor 
lipsi în continuare Mitan, acci
dentat, și Popovici, militar). Di
namo se va deplasa și ea cu 
un XV puternic, din care va ab
senta însă cunoscutul internațio
nal Dragomircscu (entorsă la ge
nunchi) ; va reir.tra, în schimb, 
Marghescu, care nu a evoluat în 
ultimele etape. Vor juca, deci : 
Dăîciulcscu — Bidirel, Nica, Al- 
dea. Constantin — Marghescu, 
Paraschiv — Roman, Borș, Ma
rin — Ion Aurel, Boroi — Baciu, 
Cara iman, Țurlca. Va fi o în- 
tîlnire echilibrată (sperăm și dis
putată în limitele unei depline 
sportivități), în care prima șan
să aparține gazdelor, dar dina- 
moviștii, dornici de a se reabilita 
după înfrângerea din etapa tre
cută (9—12 cu Grivița Roșie), 
sîrit și ei capabili să cîștigc.

La fel de interesante se anun
ță și meciurile din Capitală din
tre Steaua (cealaltă formație ne
învinsă) și Sportul studențesc, 
Grivița Roșie și Știința Petro
șani, în care se vor arunca în 
joc multe atuuri. Tn rest, 
ria — Rulmentul Bîrlad, 
Olimpia. La Constanta. 
PaJas ; la Sibiu, C.S.M. 
rul Gura Humorului : 
Nanoca, Agronomia 
nica Iași. (D. C.).

STEAUA — C.S.U. CONSTRUC
ȚII BUCUREȘTI : 14—1. Echipa
militară a cedat punctul în me
ciul de dublu fete, în 
rechea Valeria Balaj 
Trifu a fost întrecută 
7—5 de cuplul Florica 
Adriana Caraiosifoglu. 
te va rezultate : 
Bădin 6—1, 6—2; 
6—4, 6—1 ; Rusu 
6—1 ; Popovici — 
6—1.

care pe-
— Elena 
cu 6—4, 
Butoi — 
Alte cî- 

Hărădău — R. 
Sotiriu — Niță
— Leonte 6—0, 
Dumitrescu 6-0,

DINAMO BUCUREȘTI — PRO
GRESUL : 13—2. Echipa Progre
sul — practic retrogradată din 
prima divizie de tenis a țării — 
a jucat și de această dată fără 
Toma Ovici. Dinamoviștii au ob
ținut victorii în serie : V. Mar
cu — M. Mîrza 6—2, 6—4 ; Almă- 
jan — Bozdog 6—2, 6—0 ; Virgi
nia Ruzici — Nina Boldinog 6-3, 
ab. Boldinog.

GIo- 
Vulcan— 
Farul — 
— Mîne- 
la CIuî- 
Politeh-

DINAMO BRAȘOV — POLI
TEHNICA CLUJ-NAPOCA : 13-2.
Brașovenii s-au prezentat și la 
acest meci — ca de altfel în 
întregul campionat — bine pre
gătiți, cu Traian Marcu. Iosif 
Kerekeș și Octavian Vîleioiu 
apți să aducă puncte prețioase

AUTO ASTAz»BULGARIA,
SOARA tradiționalul 
listic Hebros pe o 
km. La acest raliu, 
controale orare și 4 
participă alergătorii

MIINE, IN 
SE DESFA- 

ratiu automobl- 
distanță de 700 
prevăzut cu 19 
probe speciale, 
români Ștefan 

lancovici, Petre Vezeanu și “ 
nescu Cristea.

Eugen Io-

HALTERE
stanța, dintre 
echipa T.S.K. ...... _____
scorul de 6—2. Victoriile celor două 
formații le-au obținut următorii : Io 
cat. 52 kg — M. Ungureanu 145 kg ; 
60 kg — M. Tudorașcu 202,5 kg ; 67 
kg - N. Tuțuleanu 225 kg ; 75 kg - 
V. Roșu 250 kg ; 82 kg - V. Căpri- 
ceru 260 kg ; 90 kg - N. Căpriceru 
275 kg pentru Constanța, respectiv 
la categ. 56 kg — P. Gersunde 
kg și la 110 kg - H. Hurich 240 
(C. POPA, coresp. județean)

HOCHEILA miercurea ciuc
CONTINUAT jocurile 

cadrul grupei B a campionatului 
publican. Divizia A. Iotă rezultatele 
înregistrate în cea de a lll-a etapă : 
Unirea Sf. Gheorghe — Tractorul 
Brașov 7-3 (1-1, 3-1. 3-1), A.S.E. 
București — Agronomia Cluj-Napoca 
7—4 (3—2, 2-2, 2—0), Liceul nr. 1
M. Ciuc — Tîrnava Odorhei 6—9 
(2—6, 3-3, 1-0). Acest prim turneu 
ol grupei secunde se va încheia du-

ÎNTÎLNIREA 
ȚIONALA de 
selecționata 

Berlin,

INTERNA- 
la Con- 

localâ șl 
s-q încheiat cu

212 
kg.

AU 
din 
re-

LUPTE SANCȚIUNI DRASTICE au 
fost stabilite recent de Bi- 

roul federal pentru comportarea 
nesportivă și nerespectarea progra
mului de pregătire, abateri pentru 
care juniorii Stelu Răceală și Marin 
Stanciu (Șc. sp. Constanța), Alexan
dru Szell și Ludovic Șandor (Lemna
rul Odorhei), Aurel Marin (Șc. sp. 
Lugoj), Ionel Boagiu și Aurel Man- 
dache (Șc. sp. Olimpip Craiova) au 
fost suspendați din activitatea com* 
petiționalâ pe timp de 6 luni. An
trenorii acestor juniori. Ion Ludu (Șc. 
sp. Constanța), Ion Kovacs 
rul Odorhei), Aurel Ciosa 
Lugoj), Todor Gavrilâ și N.
(Șc. sp. Olimpia Craiova) 
sancționați cu avertisment
• FINALELE campionatului de califi
care pentru Divizia A vor avea loc 
in zilele de 1 și 2 noiembrie la Satu 
Mare (greco-romane) și Buzău (li
bere). • „CUPA DE TOAMNA", 
competiție la care vor participa toa
te cele 54 de echipe din Divizia A, 
se va disputa în zilele de 28, 29 și 
30 noiembrie Io Timișoara, Cimpulung 
Muscel și Bacău (greco-romane), Hu
nedoara, Sf. Gheorghe și Constanța 
(libere) • TURNEUL FINAL pentru 
desemnarea echipelor campioane pe 
1975 va avea loc în zilele de 19, 20 
și 21 decembrie.

ol grupei 
minică.

JUDO
țional de
14 echipe

LA WROCLAW s-o des
fășura! un turneu interna- 

jucfo. la care au participat 
din. Cehoslovacia, Ungaria,

(Lemna- 
($c. sp.
Nicolae 
au fost 
public.

VOLEI campionii mondiali, 
din nou la București. E- 

chipa masculină a Poloniei, care se 
pregătește pentru campionotele euro
pene, va intîlni luni, în sala Floreas
ca, de Iq ora ÎS, reprezentativa 
României, aflată și eo în pregătire 
pentru importanta competiție din Iu
goslavia.

Steaua si Dinamo, două dintre protagonistele campionatului de 
rugby. în dispută directă, anul trecut. Miine, Steaua joacă cu Spor
tul studențesc, iar Dinamo, la Timisoara, cu Universitatea — două 
partide echilibrate— Foto : Alex. SOMOGYI

PE ECHIPE A TARII
echipei. A reintrat, după o lun
gă perioadă de inactivitate In 
tenis, Iudit Gohn (mamă a unei 
fetițe). Cîteva" rezultate : t3 Mar
cu — Boldor 6—3, 6—4 ; Kere
keș — Giurgiu 9—7, 7—3 ; Vîl- 
cioiu — Giurgiu $—1, 6—4 ; Dâ
ră ban — Negru ,2—6, 5—7. De la 
Politehnica o Victorie1 meritată a 
obținut Lucia Suciu, care a în- 
trecut-o cu 7—5, 4-6, 6—1 pe
Mariana Nunwelller. ț

Astăzi, de la Ora 8, &e joacă 
ultima etapă. Tn primul rînd me
rită urmărită întîlnirea Steaua— 
Dinamo București, dintre aceste 
două formații urmînd a fi de
semnată campioana țării. Me
ciul are loc pe terenurile Pro
gresul. Celelalte întîlniri : Dinamo 
Brașov — Construcții (la Di
namo) și Politehnica Cluj-Napo
ca — Progresul (la Progresul).

I. GAVWLESCU

CAMPIONATELE
REPUBLICANE
DE CĂLĂRIE

SIBIU, 10 (prin telefon). Tn 
cea de a VIII-a zi a etapei fi
nale a campionatelor republi
cane la călărie, dresaj și obsta
cole, a fost programată proba 
nr. 1 la obstacole juniori pină 
la 18 ani.

La start s-au prezentat 28 de 
concurenți, care au oferit nu
meroșilor spectatori prezenți o 
frumoasă dispută, cu evoluții de 
bună calitate. După epuizarea 
parcursului de bază, șase dintre 
sportivi au terminat fără pena
lizare. A fost necesară, pentru 
stabilirea ierarhiei, disputarea 
unui parcurs de baraj. In urma 
barajului, clasamentul acestei 
probe este următorul : 1. Sorin 
Ioncscu (C.S.M. Craiova) cu Zo
diac 4 p, 2. Gheorghe Rusu 
(C.S.M. Sibiu) cu Strop 7 p, 3. 
Victor Onofrei (Venus Manga
lia) cu Satrap 8 p. 4—5. Mo
nica Ringheanu (Dinamo) cu 
Vals 12 p și cu Beladona 15 p, 
6. Ligia Ungureanu (Steaua) cu 
Razbec VII — renunțat.

Simbătă (de la ora 15) și du
minică (de la ora 9) se dispută 
ultimele întreceri : obstacole — 
proba nr. 2, juniori 18 ani ; cat. 
grea și echipe juniori.

I. IONESCU, coresp. județean

LA 8 NOIEMBRIE, START IN „CUPA F. R. BOX“
Zilcle trecute, la sediul F. R. 

Box, au fost efectuate tragerile 
la sorți pentru competiția „Cu
pa F. R. Box“ — cea mai im
portantă întrecere pe echipe a 
pugilismului nostru. La aceas
tă ediție a competiției — care 
a înlocuit campionatul pe echi
pe al țării — au fost înscrise 
16 formații ce urmează să în
ceapă întrecerile (prima etapă) 
în ziua de 8 noiembrie. Iată 
programul primei etape : Farul 
Constanța — C. S. Muscelul 
Cimpulung Muscel, Dinamo 
Brașov — Combinata Metalul 
Salonta+ Crișul Oradea, Box 
Club Brăila — A. S. A. Bacău»

C.S.M. Reșița — Selecționata 
jud. Mehedinți, A.S.A Cluj-Na
poca — Metalul ~ 
Rapid București 
Mare, Box Club 
binata sindicală 
lectroputere Craiova • 
4- U.M.T. Timișoara, 
formații sînt organizatoare.

Regulamentul acestei ediții 
prevede ca după meciurile tur- 
retur dintre formațiile respec
tive să se califice în etapa ur
mătoare echipa care a acumu
lat cel mai mare număr de 
puncte. Deci. competiția este e- 
liminatorie. în etapa următoare 
(22 noiembrie) se vor întilni,

Bocșa Română, 
— C.S.M. Baia 
Galati — Com- 
Constanfa, E- 

• C.F.R.
Primele

după același sistem (al nume
relor apropiate), echipele cali
ficate, urmind ca formațiile câș
tigătoare să evolueze în semi
finale.

Turneul final, la care vor 
participa cele mai bune patru 
echipe, se va organiza între 11 
și 14 decembrie, la București. 
Si în această fază a competiției 
întrecerile se vor disputa după 
același sistem — eliminatoriu.
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Turneele finale ale Diviziei A la polo SELECȚIONATA LUMII
DINAMO iȘI ROTUNJEȘTE GOLAVERAJUL, 
RAPID ÎNVINGE GREU (10 8) PE VCIiȚA

CLUJ-NAPOCA, 10 (prin tele-
Nu ar fi exclus ca la sfir- 

șitui acestui turneu final, titlul 
de campioană a țării la polo să 
fie- decis de golaveraj. Aceas a 
și explică verva dinamoviștilor 
bucureșteni în meciul inaugural 
al turneului ce se desfășoară in
tre primele patru echipe din 
țară. Dinamoviștii au combinat 
cu multă îndemînare, au punctat 
adesea la capătul unor contra- 
atacuri ’decise, înscriind în poar
ta Progresului o duzină de go
luri. Scorul de 12—4 (2—1, 4—1,
3—1. 3—1) în favoarea campion.- 
lor a fost realizat de : Popescu 
4, Zamfirescu 3, Răducanu 2, 
Nastasiu 2 și Lbrincz (Dinamo). 
M. Popescu 2. Ionescu și Gaiță 
(Progresul). Arbitru : Gh. Cociu- 
ban — corect.

Echilibrată și deosebit de in
teresantă prin evoluția scorului 
a fost a doua partidă a zilei : 
Rapid — Voința Cluj-Napoca. 
Bucureștenii au condus cu 3—0, 
dar după două reprize scorul 
devenise egal (4—4), clujenii 
speculînd cu promptitudine une
le erori ale defensivei feroviare, 
ca și neputința rapidiștilor de a 
concretiza cîteva situații de ,,om 
în plus'4. Ambițioși, Cornel Rusu 
și coechipierii săi s-au distanțat 
din nou (8—4) la capătul unor 
frumoase acțiuni ofensive. Local
nicii au avut, însă, o revenire 
spectaculoasă (7—8) dar nu au

GRANIȚELE ATLETISMULUI...
într-un sezon atletic care nu 

a dus lipsă de performanțe 
spectaculoase, aruncarea cioca
nului atrage în mod special a- 
tenția prin progresia neobiș
nuită a rezultatelor, atît la ni
velul elitei — ii avem în ve
dere pe aruncătorii ale căror 
rezultate le dau dreptul să 
spere la o finală olimpică — 
cit și la acela al primelor 
25-30 performante ale anului.

Un scurt istoric se impune. 
Se considera, pe vremea 
nieratului atletic, acum 
decenii, că 60 de metri

pio- 
3—4 

.............. .__ ... este 
tot ce poate spera omul. Cînd 
Jozsef Csermak depășea, in 
1952, această limită, s-au adău
gat 5 metri graniței — bănuite 
— a limitelor umane. In numai 
opt ani, însă, recordul lumii 
a trecut, prin Harold Connolly, 
de 70 metri I

Toamna trecută, după cam
pionatele europene de la Ro
ma, sovieticul Spiridonov reu
șea 76,66 m și recordul șău a 
fost considerat ca fiind excep
tional. în luna mai a acestui 
an, cînd sezonul în aer liber 
nici nu începuse pe întreg con
tinentul, vest-germanul Karl- 
Heipz Riehm aruncă 78,50 m, 
deschizînd perspectiva unei 
granițe cu adevărat fabuloase : 
80-metri. Mai apoi, compatrio
tul său Walter Schmidt reu
șește 79,30 m, apropiind perfor
manta supremă la mai puțin 
de un pas de... imposibilul yis. 
Și, chiar dacă 
performanțelor 
acest 79,30 este 
cident — 
discutabil, .... .
zonului, în care a aruncat de 
peste 15 ori dincolo de 
metri 1 — progresul de ansam
blu al probei este uimitor i 
după Schmidt și Riehm urmea
ză în lista performerilor mon
diali ai sezonului patru atleți, 
toți sovietici, cu rezultate de 
peste 77 metri I Spiridonov 
77,96, Phakadze 77,66, Valentiuk 
77,60 și Dmitrienko (singurul 
care l-a întrecut pe Riehm)

în ansamblul 
lui Schmidt 

oarecum un 
Riehm rămîne, 
„omul nr. 1“ al

ac- 
in- 
se-

77

putut realiza mai mult pentru 
că nu au știut să-și tempereze 
nervii și au comentat tot timpul 
deciziile arbitrului K.- Schilka, 
fiind penalizați în cîteva r înduri 
cu eliminări. Scor final : 10—#
(3—1, 1—3, 1—1, 2—3) pentru Ra
pid. Principali’ - ■realizatori t Sla
vei (R) 3 ș< CI. Ru»u (V) 3.

întrecerile continuă simbătăcu 
jocurile Progresul —. Rapid și 
Dinamo — Voința Cluj-Napoca.

Adrian VASIUU

★

în Capitală, in cadrul turneu
lui de polo pentru locurile 5—8, 
Școlarul a înlîlnit ieri, la Cen
trul de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S., formația C.N.U. La ca
pătul unui meci modest, scorul 
final a fost de 4—4 (1—1, 0—0,
0—1, 3—2). Au înscris Dinu Ni- 
colau, Sergiu Kalaman, Adrian 
Sorescu, Valentin Medianii pen
tru Școlarul, respectiv Virgil Pie
sa 2, Dan Frincu 2. A arbitrat 
N. Toth din Cluj-Napoca.

în cea de-a doua partidă, Cri- 
șul Oradea a întrecut formația 
Progresul Oradea cu 3—1 (0—0, 
0—0, l—l, 2—0). Au marcat Radu 
Arabagiu, Cornel Gordan, Ivan 
Fejer pentru Crișul și Eugen 
Băjenaru pentru Progresul. A 
condus A. Stănescu — Timișoara.

77,58 m. Nu mai puțin de 16 
aruncători — 10 din U.R.S.S.! 
— au depășit 73 m, iar 40 (pa
truzeci !) au trecut de li
nia celor 70 de metri care, iată, 
nu mai poate fi considerată 
„graniță a consacrării interna
ționale".

Impresionantul salt nu se 
datorează unor inovații de teh
nică (sc poate vorbi. însă, des-

KARL-HANS RIEHM
pre perfecționarea tehnicii), 
între cei citați există și arun
cători care folosesc trei piru
ete, alții utilizează patru. Nu 
știm care este contribuția medi
cinii, știm însă că Riehm sau 
Spiridonov sînt oameni nor
mali, voinici, dar atît. Și mai 
știm că Riehm șe antrenează 
1 500 de ore intr-un an... A- 
cesta trebuie să fie, probabil, 
secretul. Ne punem iar eterna 
întrebare — există, oare, li
mite in atletism ?

Vladimir MORARU

Balcaniada de lupte de la Ankara

STARTPHMÎIĂIOR IA „GR[CII-ROM.Wt“
Comportare slabă Ia „libere4*

ANKARA. 10 (prin telefon). 
Vineri au început întrecerile 
RaTcâriiâdei de - lupte greco-ro- 
mane și libere rezervată repre
zentativelor de tineret (pînă la 
23 de ani).. în partidele din 
primul tur al competiției, spor
tivii români au avut compor
tări totăi diferite. în timp ce 
majoritatea reprezentanților 
noștri la stilul greco-romane 
au ■ obținut victorii categorice, 
practicanții celuilalt stil, cu 
puține excepții, au -suferit in- 
frîngeri. Dar, iată rezultatele, 
in ordinea cateieniilor. Iu sîilul 
greco-romane : Gh. Viman b.p. 
(0—4) T,. Bikei (Iugoslavia), N.

VA FI ORGANIZATĂ
0 „CUPA MONDIALĂ-

LA ATLETISM?
PARIS, 10 (Agerpres). — Crea

rea unei „Cupe mondiale4* și 
problema amatorismului vor fi 
principalele puncte înscrise pe a- 
genda de lucru a reuniunii con
siliului executiv al Federației in
ternaționale de atletism, care se 
va întruni la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni la Grand Quevill/, în a- 
propiere de Rouen. Proiectul unui 
campionat mondial fiind înlăturat 
pentru moment, se preconizează 
organizarea unei ,,Cupe mondia
le- — o extindere a actualei 
„Cupe a Europei44 — ce ar urma 
să fie inaugurată în anul 1977 cu 
participarea a trei formații din 
Europa și a cite unei echipe din 
America de Sud, Asia, Africa și 
Oceania.

în ceea ce privește problema a- 
matorismului, directorul consiliu
lui- executiv al I.A.A.F., John 
Hoit, a declarat că aceasta va fi 
privită într-un ,,spirit de sinceri
tate și înțelegere4*. Vor fi studia
te, de asemenea, rapoartele asu
pra marilor competiții atletice, 
precum și problema substanțelor 
anabolice.

AUTO <• ,,Raliul San Remo* 1 100 
km a revenit echipajului suedez 
Bjorn Waldegaard — Haos Thorzelius 
(pe ,,Lancia Stratos"). Pe locurile 
armatoare : Verini — Rosetti (pe 
„Fiat") și Therler — Vial (pe .Alpine 
Renault").

CICLISM <• Dupâ 3 etape. în cursa 
de amatori care se desfășoară in 
jurul orașului Caen, conduce rutie
rul sovietic Nikolai Gorelov, urmat 
de Pronck (Olanda) — același timp, 
Vallet (Franța) și Ciaplîghin 
(U.R.S.S.) — ambii la 17 sec. Etapa 
a treia a fost cîștigată de francezul 
Yvon Bertin — 107 km în 2 h 32 : 19.

FOTBAL • La Dusseldorf se dis
pută astăzi meciul retur dintre selec
ționatele R. F. Germaniei și Greciei, 
contînd pentru grupa a 8-a a C.E. în 
primul joc cele două echipe au ter
minat la egalitate : 2—2. • într-un
meci restanță din etapa a 40-a o 
campionatului iugoslav, Steaua Roșia 
Belgrad a terminat la egalitate 
(0—0), în deplasare, cu Sloboda 
Tuzla. în clasament, pe primul loc 
se află Steaua Roșie Belgrad, cil 15 
p. <• Rezultate în turul 3 al „Cupei 
Ligii engleze* : Leeds United—Notts 
County 0—1 ; Aston Villa — Manches
ter United 1—2 ; Everton — Carlisle 
2-0 ; Leicester — Lincoln City 2—1 ; 
West Ham — Darlington 3—0 ; Man- 

Horaieeanu b. tuș A. Nevzot- 
ițdz (Turcia), N. Măceș b. tuș 
Â. Valtinev (Bulgaria), f- Ar- 
cadie b. tuș I. Ibrahim’ (Tur
cia), Șt. Kiisu b.p. (0—4) C. 
Tașkirân (Turcia), Gh. Ciobo- 
taru b. dese. M. Tropon (Bul
garia), Z. Felea b.p. C. Kasap 
(Iugoslavia), V. Andrei p. tuș 
A. Tașkin (Turcia).

Lupte .libere i A. Rențea b.p. 
(0—4) I. Efremov (Iugoslavia), 
P. Rrindușan p. tuș N. Seli- 
mov (Bulgaria). G. Condrat n.p. 
I DozineV (Bulgaria), N. Do- 
robanfu p.p. K. Nurettin (Tur
cia), V. Gheorghiu p. tuș. A. 
Kahid (Turcia), C. Fodore p.p. 
R. Karabak (Turcia), T. Sere- 
gely b. tuș T. Abuzer (Turcia), 
I. Lup p.p. F. Mustafov (Bul
garia).

La categoriile semigrea și 
grea nu s-au disputat încă 
primele meciuri.

întrecerile continuă sîmbătă 
și se încheie duminică seara.

TURNEELE ZONALE
După 4 runde, in turneul zo

nal feminin de șah de la Kar
lovy Vary pe primul ioc în 
clasament se află Feustel (R.D. 
Germană) cu 3'/t puncte, uț- 
matâ de Jovanovici (Iugo
slavia) — 3 puncte (1) și Eli- 
saheta Polihroniade (România) 
— 3 puncte. Polihroniade a cîș- 
tigat partida intreruptă cu 
Weichert, dar în runda a 4-a 
a pierdut la Hofmann (R. D. 
Germană). Alte rezultate din 
runda a 4-a : Asenova — Feu
stel 0—I ; Eretova — Vuorem- 
paa 1—0 ; Vreeken — Hâhr 
0—1 ; Kriszan — Weichert 
*/2—’A ; Baumstark — Dahlin 
%-‘A.

în zonalul de la Pola (Iugo
slavia), după 4 runde, conduce 
maestra bulgară Tatiana Lema- 
ciko, cu 3% puncte. Suzana 
Makai are 2 puncte, iar Mar
gareta Teodoreseu — ll/j puncte.

• PE SCURT•
Chester City—Notts Forest 2—1. <• Fi
nala „Cupei ligii scoțiene’ se va 
disputa între formațiile Celtic Glas
gow și Rangers. In semifinale, Ran
gers a întrecut cu 5—1 pe Montrose.

GIMNASTICA <• Desfășurată la 
Budapesta, întilnirea dintre selecțio
natele masculine ale Ungariei și 
R. F. Germania s-a încheiat cu sco
rul de 554,60—550,95 în favoarea 
oaspeților. La individual compus, pe 
primul loc sa situat gimnastul 
vest-german Gienger — 113,75 p, ur
mat de Magyar — 113,60 p, și Mol
nar 111,50 p.

HANDBAL • La Berlin meciul re
vanșă dintre selecționatele masculi
ne ale R. D. Germana și Suediei a 
revenit cu 21—20 (11—11) oaspeților. 
Golgeterul echipei suedeze a fos» 
Bjârn Andersson, care a înscris 8 
puncte, iar de la gazde s-a eviden
țiat A. Kaehlert (7 p).

SAH • în runda a 8-a a turneului 
de la Manila, Torre a cîștigat la 
Polugaevski, iar Karaklaici l-a în
vins pe Balinas. In clasament conti
nuă sâ conducă marele maestru iu
goslav Liubomir Liubojevici, cu 5 
puncte, urmat de Balinas (Fllipine)

LA HAfflBAL
JWffl MECIOL

CO R.F. GERMANIA
După cum s-a anunțat, patru 

handbaliști români (Penu, Gi
la, Lieu și Vu.hu) au fost, se
lecționați in reprezentativa lu
mii, care va evolua la 
Westfhallenhalle din Dortmund, 
în ziua de 2 noiembrie. Cu a- 
cest prilej, selecționata lumii 
va întîlni echipa R. F. Germa
nia, meciul fiind organizat cu 
ocazia aniversării forului de 
specialitate din R.F.G. Iată și 
Iotul definitiv al echipei lumii : 
Penu (România), Arslanagici 
(Iugoslavia), Szynczak (Polonia) 
și Kater (R.F.G.) — Ganschow. 
Kâhleri, Laekenmaher (R.D.G.), 
Horvat, Pokrajac, Popovici 
(Iugoslavia), Gafu, Voina, Lieu 
(România), Kravțov, Lagutin. 
Maximov (U.R.S.S.), Klempel 
(Polonia), Bo Andersson (Sue
dia), Tyrdal (Norvegia), Haber, 
Kavan, Salrapa (Cehoslovacia), 
Varga (Ungafia), Schmidt 
(R.F.G.). Antrenorul acestei 
echipe va fi prof. univ. Ioan 
Kuhst-Ghermăneseu (România).

FEMININE DE $111
Rezultate din runda a 4-a : Ma
kai — Hartston 1—0 ; Lemaciko 
— Belamarici t—0 ; Ferrer — 
Kalchbrener 1—0 ; Pihaiiici — 
Hillary 1—0 ; Vokralova — 
Lackmann ‘/g—%.

VOLEIBALIȘTII POLONEZI
INVINGÂTORi

VARȘOVIA, 10 (Agerpres). 
— Continuindu-și pregătirile 
în vederea apropiatelor cam
pionate europene de volei, re
prezentativa masculină a Poio- 
niei a susținut la Varșovia im 
joc de verificare cu selecționa
ta R.S.S. Ucrainene. Voleiba
liștii polonezi, care dețin titlul 
mondial, au obținut victoria cu 
3—1 (9, —11, 14, 4).

— 4‘/j p, Polugaevski (U.R.S.S.),'
Mecking (Brazilia) — cite 4 p. etc. 
'• După 5 runde, în turneul de la 
Novi Sad, conduce Romanișin 
(U.R.S.S.) cu 4 puncte, urmat de Ma- 
tulovici, Deze (ambii Iugoslavia) — 
3l/j p și Balașav (U.R.S.S.) — 3 p. 
<• Campionatul feminin al U.R.S.S. a 
continuat in orașul Frunze cu runda a 
5-a în care Serbina a cîștigat la 
Kristol, iar Ahmîlovskaia a învins-a 
pe Samaganova. Partida Fomina — 
Zatulovskaip — s-a încheiat remiză. 
Celelalte partide s-au întrerupt. în 
clasament conduce Serbina, cu 4 p, 
urmată de Ahmîlovskaia — 3l/t p. • 
„Memorialul Alehin" va începe la 13 
octombrie la Moscova și va reuni ju
cători din 10 țări. Printre participant! 
se vor afla trei foști campioni mon
diali — Petrosian, Spasski și Tal — 
precum și cunoscuțli mari maeștri Kor- 
cinoi, Hort, Byrne, Gheller, Forintos, 
Garcia.

TENIS <• Raul Ramirez, al doilea 
favorit al turneului de la Melbourne, 
a fost eliminat surprinzător de Dick 
Crealy, care a cîștigat în trei se
turi : 6-3, 2—6, 7—5. Alte rezultate : 
Solomon — Ewers 7—5, 7—6 ; Kami- 
wazumi — Carmichael 6—1, 6-3 ; Got
tfried — Warwick 1—6, 6—4, 6-3 ;
Richey — Stone 6—2, 6—3 ; Saviano — 
Simpson 4—6, 7—6, 6—4.

DEMISIE
Dacă gazonul de la 

Wimbledon mai rezistă 
încă numeroaselor cri
tici care i se aduc de 
către jucători și spe
cialiști, în schimb mai 
vulnerabili se arată 
arbitrii din acest „tem
plu al tenisului**. Re
cent s-a anunțat demi
sia arbitrului principal 
al turneului 
Wimbledon, 
Mike Gibson, 
cunoscută a courts-uri- 
lor din capitala brita
nică, Gibson oficia în 
această calitate de un 
deceniu și jumătate. 15 
ani 
prea 
arbitru ( 
expus 
iscate i 
crescîndă 
ției ce

DESCOPERIRI ARHEO 
LOGICE

cursul unor 
arheologice 

din

de la 
căpitanul 

Figură

s-a dovedit însă 
mult pentru un 

de tenis-, des 
controverselor 

de amploarea 
i a competi- 
o dirijează.

în 
turi 
insula Thira

săpă- 
l>e 

Ma-

rea Egee, profesorul e- 
len Spiridon Marinatos 
a descoperit trei fres
ce care au fost recent 
expuse la Atena. Pă
tura groasă de groho
tiș și de pulbere vul
canică a conservat sur
prinzător de bine fres
cele considerate a avea 
o vechime de 3500 de 
ani. Una din aceste 
fresce reprezintă doi 
tineri boxînd. Oamenii 
de știință aprecia? â 
că, pentru prima oară, 
trupuri de adolescenți 
au fost pictate cu atî- 
ta rigoare anatomică, 
Fresca nu a fost găsi
tă întreagă, ci recon
stituită din bucăți de 
către specialiști res
tauratori.

„OSCAR"-UL GHEȚII .
în fiecare an, un 

premiu „Oscar** este 
acordat patinatorului 
de viteză remarcat prin 
performanțe excepțio
nale la capătul unui 
întreg sezon. De fapt, 
trofeul poartă numele

lui Oscar Mattisen, o 
fostă celebritate a 
sportului gheții, pati
nator norvegian din e- 
poca pionieratului 
cestui sport.

Actualul deținător
„Oscar“-ului patinato
rilor este excelentul 
vitezlst sovietic Evghe- 
ni Kulikov, cel care a

a)

„MISTER BASCHET-
S-au împlinit recent 

40 de ani de cînd un 
tînăr ” .
Bunny Levitt din Chi
cago, a stabilit un re
cord unic, 
atins pînă . 
aruncat de 871 de ori 
mingea în coș — tră- 
gînd de la linia de

baschetbalist,

rămas ne- 
azi. El a

brei formații „Harlem 
Globetrotters**. Bunny 
și-a văzut de curînd 
încununată cariera în 
mod festiv, fiind pro
clamat „Mister Bas- 
chet“, în cadrul unui 
referendum inițiat de 
24 posturi de televiziu
ne din S.U.A. Amuzant 
este faptul că Bunny

stabilit uluitorul re
cord mondial de 37,0 
pe 500 m. Rezultatul a 
fost înregistrat de Ku
likov cu ocazia întîlni- 
rii U.R.S.S. — Norve
gia, desfășurată în 
martie trecut, pe pa
tinoarul 
„Medeo* 
ta. Este, de altfel, 
mul patinator 
coborît 
lor 38 
distanță 
inelului

U.R.S.S. 
desfășurată 
trecut, pe .

de altitudine 
* din Alma A- 

pri- 
care a 

limita ce
pe clasica 
sprinterilor 
gheață.

sub 
sec 

a 
de

- șl nera- 
o singură 

500-a arun- 
există un 
substanțial 
ce 

recordul, 
n-a

ajungă pe 
a cărui cari- 

de jucător a fost 
depășită de aceea de 
antrenor și populariza
tor al jocului de bas
chet. El este actual
mente antrenorul cele-

pedeapsă - 
tind decît 
dată (la a 
care). Deși 
premiu 
pentru cel 
păși 
nimeni 
măcar să-1 
Bunny, 
eră

va de- 
totuși 

încercat

are numai 1,62 m înăl
țime !

ASCENSIUNE FESTIVĂ
fără 
fat
din

Fujiyama este, 
îndoială, cel mai 
mos pisc muntos 
Japonia. Prin forma sa 
absolut conică, albeața 
zăpezilor de la vîrf, 
semnificațiile sale isto
rice, el este un adevă
rat simbol. Lipsa de 
reale dificultăți a as'- 
censiunii face, totoda
tă, ca japonezii să

considere urcarea pe 
muntele Fuji ca obli
gația 
nite.

Așa 
sako 
de 93 de ani, 
decis că a sosit timpul 
pentru a încheia cu 
bine o întreagă viață 
sportivă. Cei 3770 m ai 
urcușului, Hirota 
suit în 10 ore și 15 
nute, în tovărășia 
ilor și nepoților 
Camerele de luat 
deri ale televiziunii 
poneze l-au însoțit 
timpul, realizînd 
prețios film documen
tar intitulat „Perfor
manța sportivă nu cu
noaște vîrsta“.

CURSA DE 30 MILE
Probă atletică mai 

puțin cunoscută, cursa 
pe distanța de 30 de 
mile deține totuși o e- 
vidență a celor mai bu
ne rezultate mondiale. 
Recent, cele 30 de mi
le (echivalent cu 48,280 
km) au fost parcurse

unei vietl impli-

și-a zis și Ko- 
Hirota, în vîrstă 

care a

i-a 
ml- 
fi- 

săi 
ve- 
ja- 
tot 
un

în 2 h 44:47 de către 
alergătorul irlandez 
Mick Molloy. Cea mai 
bună performanță
mondială pe această 
distanță aparținuse, din 
1968, neozeelandezului 
Jeff Julian.

NUMELE ARBITRILOR
Ultimul număr al bu

letinului Federații in
ternaționale de fotbal, 
„FIFA News“, mențio
nează, ca o curiozitate, 
numele cele mai scurte 
și mai lungi 
arbitrilor 
nali. Numai din 
litere sînt < 
numele de 
ale arbitrilor 
mi OK din Turcia 
Geun Hak RI 
R.P.D. Coreeană, 
ceea ce privește lungi
mea, campion 
testabil este 
thailandez 
PROMASAKHA 
KOLNAKORN, 
nume are 22 de litere 
cu cîteva doar mai pu
ține decît alfabetul.

în lista 
internațio- 

două 
compuse 

familie 
Hil- 

și 
din 
în

incon- 
arbitrul 
Watana 

NAS- 
al cărui
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