
CONSFĂTUIRE DE LUCRU
LA C.C AL P.C.R.

Vineri, 17 octombrie, a avut 
loc, sub președinția tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, o consfătuire de 
lucru cu primii secretari ai co
mitetelor județene de partid, cu 
șefii direcțiilor județene agri
col» și comerciale.

Au participat membrii 
membrii supleanți ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ai C.C. al P.C.R. 
și ai guvernului, ai conducerii 
unor ministere, instituții cen
trale economice și organizațiilor 
obștești, șefi și adjuncți de șefi 
de secție la C.C al P.C.R.

în cadrul consfătuirii au fost 
examinate :

1. Măsurile ce trebuie între
prinse pentru buna aprovizio
nare a populației in 
de toamnă-iarnă ; 
fondului 
achiziții 
gramele 
gurarea 
in anul

2. Stadiul pregătirii Congre
sului consiliilor populare jude
țene ;

3. Probleme legate de reali
zarea planului in industrie, a- 
gricultură, a investițiilor pe a- 
cest an, in ultimele trei luni, 
precum și pregătirile pentru 
producția anului 1976.

în cadrul consfătuirii de lucru 
au luat cuvintul tovarășii : Cor
nel Onescu, prim-secretar al 
Comitetului județean Teleorman 
al P.C.R., Ion Cîrcei, prim-se
cretar al 
Prahova 
Petrescu, 
miletului 
P.C.R.,

Și

perioada 
realizarea 

de stat, a planului de 
și contractări ; pro- 

și măsurile pentru asi- 
producției de legume 

viitor ;

Comitetului județean 
al P.C.R., Gheorghe 
prim-secretar al Co- 

județean Dolj al 
Vasile Marin, prim-se

cretar al Comitetului județean 
Ialomița al P.C.R., Trifon 
secretar al Comitetului 
țean Timiș al P.C.R., 
Mocuța, prim-secretar al 
telului județean Cluj al 
Virgil Trofin, membru al 
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al 
P.C.R., Dumitru Bejan, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., Constan-

Darie, 
jude- 

Ștefan 
Cotni- 

P.C.R., 
Comi-

tin Drăgan, prim-secretar 
Comitetului județean Ilfov 
P.C.R., Ion Iliescu, membru 
pleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R., Gheorghe 
Roșu, prim-secretar al Comite
tului județean Bacău al P.C.R., 
Gheorghe Cioară, membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal 
rești al P.C.R., Nicolae 
președintele Centrocoop, Dumi
tru Bălan, prim-secretar ’ “ 
miletului județean Brăila 
P.C.R., Angelo Miculescu, vice- 
prim-ministru al guvernului, 
ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare.

Participanții la discuții au in
format în legătură cu activita
tea desfășurată de organele lo
cale de partid și de stat, de 
ministere și organizații centrale 
economice pentru 
rea aprovizionării 
pentru remedierea 
lor ce se manifestă 
cest domeniu. în cuvintul lor 
vorbitorii au subliniat că sint 
toate 
nirea 
bilite 
cu tiv, 
partidului, 
rea cetățenilor cu cantități spo
rite de produse agroalimentare 
și bunuri de consum indus
triale. in perioada trimestrului 
IV 1975 și trimestrele I—II 1976. 
Au fost prezentate acțiunile în 
curs pentru încheierea în ter
menul cel mai scurt a strin- 
gerii întregii recolte de po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi, 
legume, fructe și alte produse, 
pentru realizarea planului de 
achiziții și a fondului de stat, 
astfel incit populația să poală 
beneficia de toate cantitățile 
prevăzute a fi desfăcute în ur
mătoarele luni, de o aprovizio
nare ritmică și rațională.

Referindu-se la pregătirile 
care au loc în vederea Congre
sului consiliilor populare, pri
mii secretari ai comitetelor ju-

I
Bucu- 
Mihai,

al Co
al

îmbunătăți-* 
populației, 

neajunsuri- 
incă în a-

condițiile pentru îndepli- 
integrală a măsurilor sta- 
de Comitetul Politic Exe- 
de secretarul general al 

pentru aproviziona-

(Continuare in pag. a 8-a)

CROSUL CELOR PESTE 4000
DE TINERI BUCUREȘTENI - 

0 REUȘITĂ ACȚIUNE SPORTIVĂ DE MASĂ
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ÎNCEPE SERIA CELOR 13 GALE
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I Două reuniuni zilnice: la orele 15 și 19

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

De astăzi de la prînz — și 
timp de 9 zile, pînă dumi- 
viitoare — toate drumu- 

pugilismului românesc duc 
Palatul sporturilor și cul- 
din București, care ono-

încă 
nica 
rile 
spre 
turii 
rează disciplina noastră, găzdu
ind din nou finalele campiona
telor naționale de box (aflate 
la cea de a 46-a ediție), o com- 
petiție-maraton care are nevoie 
de nu mai puțin de 13 gale 
pentru a putea desemna, în di
mineața zilei de 26 
pe noii purtători ai 
tricolore.

La această mare 
a boxului nostru participă 189 
sportivi (printre care toți cam
pionii de anul trecut), prove-

octombrie, 
centurilor

sărbătoare

iiind din 49 de 
din 25 de județe 
colo de impresionantele 
cu valoare cantitativă, trebuie 
să subliniem și faptul că fina
lele la care vom asista ne pri
lejuiesc o foarte utilă trecere 
in revistă a potențialului actual 
al pugilismului nostru. Cu acest 
gînd, federația de specialitate a 
și alcătuit 
după 
competiții 
astfel 
cări a 
rii în 
cestor 
zista și „juniorii mari", 
li s-a îngăduit pentru

secții de box 
ale țării. Din- 

cifre

programul finalelor 
uzanțele de la marile 

internaționale, dînd 
posibilitatea unei verifi- 
forțelor în condițiile uzu- 
timp. Nădăjduim că a- 
circumstanțe le vor re- 

cărora 
prima

oară să participe la finalele se
niorilor.

Este prea devreme pentru a 
vorbi de șansele candidaților la 
titluri, așa că ne vom mulțumi 
a reproduce opțiunile federați
ei, care a desemnat cite 4 fa- 
voriți pentru fiecare categorie: 
SEMIMUSCA — Turei, Cozma, 
Ghinea, Ganea ; MUSCA — 
Ibrahim, Gruescu, Robu, Dinu ; 
COCOȘ — Tone, Mcmet, Buz- 
duceanu. Duminică ; PANA — 
Gh. Ciochină, Ploieșteanu, Van- 
eea, Buteseacă ; SEMIUȘOARA' 
— Ștefanovici, Nedelcea, Ghi- 
ță, Mantu ; UȘOARA — C. Cu

(Continuare in pag. a 6-a)

Mîine, etapa a 10-a a Diviziei A, la fotbal

OPT JOCURI CU NUMEROASE PUNCTE DE ATRACȚIE
cînd giuleștenii învinși cu 1—0, 
în Dealul Copoului, au retro
gradat în Divizia B. La fel de 
interesante sînt și jocurile de 
la Cluj-Napoca și Pitești, în 
care gazdele, învinse în etapa 
precedentă, vor face totul să 
tranșeze în favoarea lor victo
ria. Dar să nu omitem nici o 
eventuală surpriză din partea 
adversarilor direcți, F.C. Bihor, 
și, respectiv, Olimpia Satu Ma
re. în sfîrșit, meciurile Steaua 
— U.T.A. și, mai ales, F.C. Con
stanța — Jiul, prin poziția pre
cară pe care o au în clasament 
echipele vizitatoare, ultima de
ținătoare a „lanternei roșii", 
pot prezenta întreceri echili
brate, cu vii riposte ale oaspe
ților. După succesul obținut la 
Craiova, în fața Universității, 
Dinamo pare în revenire dar 
de multe ori meciurile sale cu 
unsprezecele studenților clujeni 
au răsturnat „calculele hîrtiei".

«\\\\\\\ PROGRAMUL COMPLET AL „RUNDEI““^

In plin concurs, participanta in 
ani).

proba de 800 m (categoria 14—16 
Foto : Vasile BAGEAC

„POLI" TIMIȘOARA
STEAUA
(Stadion Steaua)
POLITEHNICA IAȘI
DINAMO
(Stadion Dinamo)
C.F.R. CLUJ-NAPOCA
S. C. BACĂU
(amînat la 30 noiembrie)
F. C. CONSTANTA
A.S.A. TG. MUREȘ
F.C. ARGEȘ

Toate meciurile încep la
(Citiți in pagina a 7-a vești de la divizionarele A)

— F.C.M. REȘIȚA
— U.T.A.

RAPID 
„U" CLUJ-NAPOCA

F. C. BIHOR 
SPORTUL STUD.

— JIUL
— UNIV. CRAIOVA
— F. C. OLIMPIA S. MARE 

ora 15.

AWWWWWWWWWWWWWW
Runda nr. 10 a campionatului 

Diviziei A programează mîine 
opt jocuri, la prima trecere
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STEAUA 
S. C. Bacău 
Dinamo 
A.S.A. Tg. M. 
F. C. Olimpia 
Poli. Iași 
F. C. Argeș

8. F.C.M. Reșița 
Univ. Craiova 
F. C. 
Rapid 
C.F.R. Cj-Nap. 
„Poli". Timiș. 
„U“ Cluj-Nap. 
Sportul stud. 
U.T.A.
F. C. Constanța 
Jiul Petroșani

Bihor

5 
5
5
4
3
4
3
4
3
4
3
3
3
3
3
2
3
2

1
3
3
3
1
3
2
3
3
4
3
4
4
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6
5

Universitatea Craiova și Poli
tehnica Iași — Rapid, aceasta 
din urmă o reeditare a acelui 
joc din ultima etapă a cam
pionatului, ediția 1973—1974.

Campionatele republicane de scrimă (iineret)

MIHAI FRUNZA, CEL MAI BUN SAUBER

Dedicată Conferinței organi
zației municipale București a 
U.T.C., întrecerea de cros des
fășurată vineri după-amiază pe 
aleile Parcului tineretului s-a 
bucurat de participarea a peste 
4 000 de sportivi reprezentind 
toate sectoarele Capitalei. Vre
mea frumoasă — senină .și căl
duroasă pentru acest mijloc de 
octombrie — a completat efor
turile organizatorilor, Comitetul 
municipal al U.T.C., în co
laborare cu Inspectoratul șco
lar și C.M.E.F.S., în reușita a- 
cestei frumoase inițiative. Pen
tru modul cum au înțeles să 
sprijine acțiunea de mobilizare 
a tineretului, merite deosebite 
revin întreprinderilor Viscofil 
si Dîmbovița, Liceului mecanic 
I.M.G.B. (sect. 5), Liceului me
canic 1 (3), Liceului „Gh. La
zăr", Școlii medii tehnice sani
tare și întreprinderii Electro
magnetica (6), P.T.T. (1), Școlii 
generale 175 și Liceului electro
tehnic (8), Fabricii de confecții 
și IREMOAS (7). Școlii gene
rale 94 și Liceului de construc
ții 1 (4) etc.

“nvingătorii — categoria 14— 
16 ani, Lenuța Stoica și Gh.

Roșu, categoria 17—18 ani, Po
lina Pupăzan și Dan Bigu și 
categoria peste 19 ani. Profira 
Lungu și Const. Righel — pre
cum și concurenții clasați pe 
primele trei locuri au fost 
răsplătiți de organizatori cu 
frumoase premii constînd în e- 
chipament și material sportiv.

I
I

revistă a partidelor făcîndu-se 
constatarea că fiecare dintre a- 
cestea are punctul ei de atrac
ție. Rețin, în mod special, a- 
tenția derbyul bănățean Poli
tehnica Timișoara — F.C.M. Re
șița, un meci de tradiție, ca și 
întîlnirile A.S.A. Tg. Mureș —

Proba de sabie (35 concu- 
renți) a adus prima surpriză a 
actualei ediții. Campionul na
țional de seniori, Ion Panteli- 
monescu, a fost eliminat în tu
rul doi, în urma celor două 
înfrîngeri suferite în fața lui 
Ilief (Petrolul Ploiești) și Stier 
(Victoria Cărei). Astfel, dina- 
movistul n-a putut obține nici 
măcar calificarea printre cei 
trei concurenți care urmau să 
evolueze în semifinale. Totuși, 
clubul Dinamo a avut satis
facția calificării în finala pro-

MilNE VA FI DESEMNATĂ CAMPIOANA ȚĂRII LA POLO
Astăzi după-amiază și mîine 

dimineață, la piscina Centrului 
de pregătire olimpică al 
C.N.E.F.S. sînt programate ulti
mele partide ale turneului final, 
care vor decide pe noua cam
pioană a României la polo. în 
programul de azi (de la ora 16) 
— meciurile Rapid — Progresul 
și Dinamo — Voința Cluj-Na- 
poca, iar mîine, de Ia ora 10, 
se vor întilni mai întîi Pro
gresul și Voința, iar apoi — 
într-un joc decisiv — Dinamo 
și Rapid, meci ce va fi con
dus de arbitrul internațional 
dr. I. Drăgan.

Ieri după-amiază, în uvertura

acestui turneu, ambele compe
titoare la titlu au obținut suc
cese facile. Dinamo, rulîndu-și 
întregul lot a dispus de Pro
gresul cu 9—4 (2—0, 2—2, 2—0, 
3—2) prin punctele realizate de 
Lazăr 3, Popescu 3, Nastasiu 2 
și Teodorescu. De la învinși au 
marcat Arsene, Manea, Gaiță 
și Ion Gheorghe. Excelent arbi
trajul lui R. Timoc (Cluj-Napo- 
ca). Jocul dintre Rapid și Vo
ința a avut un echilibru apa
rent doar în primele două re
prize. Apoi, feroviarii, cu L 
Slăvei in mare vervă (4 goluri) 
s-au impus fără a mai întîmpi- 
na o rezistență deosebită:

11—5 (2—1,
Foarte bun 
Drăgan (Buc.). în urma acestor 
rezultate, Dinamo (35 p) conti
nuă să aibă un punct avans in 
fața echipei Rapid, (a. v.)

• LA ORADEA, în turneul 
pentru loc. 5—8, Școlarul a în
vins pe C.N.U. cu 6—3 (1—0, 
1—2, 2—1, 2—0). Cel mai bun 
jucător al învingătorilor : Tău- 
reți — 3 goluri. In cel de al 
doilea meci : Crișul — Progre
sul 1—1 (0—0, 1—0, 0—0, 0—1). 
Bune arbitrajele lui Șt. Kroner 
(Buc.) și Fr. Simon (Tg. Mu
reș). (Ilie GHIȘA — coresp. ju
dețean).

2—1. 2—1, 5—2). 
arbitrajul dr. I.

bei de sabie a trei concurenți 
(A. Stan, D. Marin și M. 
Frunză), ultimul component al 
lotului reprezentativ, devenind 
purtătorul principal ai speran
țelor. Și Mihai Frunză a do- 
bîndit titlul de campion, necu- 
noscînd înfrîngerea în finala de 
șase, trebuind, însă, să se între
buințeze 
disputate cu Florin Păunescu, 
Emilian —
Merza, toate cîștigate la limită. 
De altfel, asaltul Frunză — 
Păunescu a fost cel mai spec
taculos, opunînd pe cel mai 
experimentat sabrer al finalei 
(Frunză), celui mai tinăr fina
list (Păunescu, 15 ani, campio
nul de juniori al țării).

Și dacă juniorul de la Pro
gresul a constituit revelația 
concursului, încheind întrecerea 
pe podium, studentul bucu- 
reștean Emilian Nuță s-a inter
calat neașteptat între trăgătorii 
dinamoviști, obținînd un meri
toriu loc secund.

Iată clasamentul probei de 
sabie : 1. Mihai Frunză (Dina
mo) 5 v — campion republican 
de tineret, 2. Emilian Nuță 
(I.E.F.S.) 4 v, 3. Florin Pău
nescu (Progresul) 3 v, 4. Au
rel Stan (Dinamo) 2 v, 5. Du
mitru Marin (Dinamo) 1 v, 6. 
Koloman Merza (Tractorul Bra
șov) 0 v.

serios în

Nuță și

asalturile 
i» 

Koloman

Paul SLĂVESCU
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CAMPIONAT DE HOCHEI!
Astăzi, la ora 16, pe patinoa

rul artificial .,23 August" din Ca
pitală. se va face primul angaja
ment de puc intr-un nou cam
pionat de hochei al țării.

Cîteva elemente inedite 
actuala ediție a întrecerii, 
mul rînd. ea are loc în 
cind Federația română de 
își aniversează

disting 
In pri- 

anul 
____ ___ hochei 

_T. ___________ semicentenarul,
ceea ce dă, desigur, competiției 
o aură sărbătorească Apoi, tot 
50 de ani se împlinesc de cînd,

PROGRAMUL PARTIDELOR 
Simbătă :
ora 16 Steaua—Dunărea
ora 18.30 Dinamo—Sport 
Club

Duminică :
ora 16 Dinamo—Dunărea
ora 18,30 Steaua — Sport 
Club.

ie. Brasov, patru echipe alcătuite 
ad-hoc îsi disputau primul titlu 
național, revenit formației locale 
„Brasovia". In sfîrșit. disputa 
celor mal buni minuitorl de cro
să se desfășoară, de această da
tă. sub semnul pregătirilor în 
vederea participării la Olimpiada 
albă de la Innsbruck, din fe
bruarie 1976. Șase tururi ale cam
pionatului, programate pînă a- 
tunci. au ca scop principal crea
rea tuturor condițiilor pentru se
lecționarea unul lot puternic.

bine pregătit, în vederea difici
lului tu meu olimpic. Iar apoi a 
grupei B din campionatul mon
dial.

Sîntem siguri efi, știind «1 In
tel egînd toate acestea. jucătorii 
noștri fruntași, antrenorii și teh
nicienii care se ocupă de in
strucțiunea lor. vor depune toate 
eforturile pentru a îndeplini im
portantele sarcini și obiective 
puse în fata hocheiului. Să nu 
uităm că această disciplină bene
ficiază astăzi de o bază mate
rială incomparabil mai bună, de 
un număr mult mai mare de 
jucători, de o „geografie** na
țională în permanentă extindere, 
de o pleiadă de tinere talente.

Avem, deci, motive să aștep
tăm un campionat mai puternic, 
mai echilibrat și mai valoros de
cît în trecut, desfășurat în spiri
tul deplinei sportivități, un cam
pionat care să reprezinte o nouă 
treaptă pe scara ridicării hoche
iului la nivelul actualelor exi
gente ale sportului românesc. 
Succes !

Valeriu CHIOSE

NESPORTIVITATE
ÎNTRE MANTINELE
Po patinoarul artificial acoperit din 

Miercurea Ciuc s-a desfășurat, 
tâmîna trecută, primul tur 
cadrul seriei a doua a Diviziei A. 
Sub aspect tehnic, turneul a consti
tuit un succes, prin echilibrul de forțe 
existent între cele 6 formații pârtiei* 
pante, prin nivelul de joc mai ridicat 
decît în trecut. Surprize plăcute le-au 
constituit evoluția echipei Unirea Sf. 
Gheorghe, debutantă în competiție, și 
revenirea de formă manifestată de 
Sportul studențesc A.S.E., care — după 
eșecul din „Cupa României** — și-a 
omogenizat și și-a pus în valoare lo
tul bun de care dispune.

Din păcate, această întrecere, pe 
care avem toate motivele s-o însem
năm cu un plus, a *fost pătată de 
incidentele petrecute la tntilnirea 
Sportul studențesc A.S.E. — Liceul 
■r. 1.

Meciul a avut loc în etapa a IV-a 
a turneului. Pînă atunci. Sportul stu
dențesc cîștigase toate jocurile, iar 
echipa Liceului nr. 1 (aflată intr-o e* 
videntâ scădere de formă) obținuse 
doar o grea egalitate cu Tractorul 
Brașov. Studenții bucureștenî porneau, 
evident, ca moi buni, lucru de altfel 
confirmat repede pe gheață : în mi
nutul 15, ei conduceau cu 4—0 1 Se 
juca, totuși, nervos și arbitrii Enciu și 
Dibernardo (excelenți în acest meci) 
du găsit de cuviință sâ-i cheme pe 
cei doi căpitani de echipă (Constan- 
tinescu și Prakab), invitîndu-i să-și 
tempereze coechipierii. La sfîrșitul 
reprizei scorul era 4—1 șl, în momen
tul cînd jucătorii ieșeau de pe teren, 
Horvath (Liceul) l-a împuns cu mine
rul crosei pe Ciobanu (Sp. stud.), 
care a ripostat presîndu-l la manti
nelă. Altercația s-a produs în 
băncii de schimb a echipei 
Miercurea Ciuc și, fiind aproape de 
„fază”, elevii au ’ " 
molestindu-l 
echipă i-au 
înțeles, s-a 
doi arbitri 
tori pentru 
tervenit și antrenorul Șt. îonescu (Sp. 
stud.)^ spre a-și scoate jucătorii de pe 
gheață. A... intervenit și antrenorul 
echipei Liceului, J. Boda, care — î- 
narmat cu o crosă - l-a lovit în cap 
pe colegul său Șt. lonescu, provocîn- 
du-i o plagă.

Fapta incalificabilă a lui J. Boda 
(profesor, antrenor, pedagog) trebuie 
să facă obiectul unei serioase ana
lize nu numai în Biroul fede&jției de 
hochei ci și în Instituția de învăță- 
mînt în care acest tehnician își des
fășoară activitatea.

sărit pe gheață 
pe Ciobanu. Colegii de 
venit în ajutor și, bine- 
produs o încăierare. Cei 

au intrat între jucă- 
a-i despărți. A in-

ZIUA EDITURII SPORT-TURISM
Azi, la librăria „N. sadoveanu*, întîinirc

în cadrul manifestărilor pri
lejuite de „Decada cărții româ
nești", Editura Sport-Turism se 
prezintă în fața cititorilor cu o 
producție editorială diversă ca 
tematică și arie de cuprindere. 
De altfel, referindu-se la a- 
ceasta, directorul Editurii, 
Gheorghe Constantinescu ne 
spunea : „Editura noastră, care 
are o existență de citeva luni, 
participă la Decadă cu o serie 
de realizări notabile atit in do
meniul literaturii turistice, cit 
ți al literaturii sportive, care, 
sperăm, să satisfacă exigențele 
cititorilor. Si, pentru că acest 
moment ne oferă și prilejul de 
a privi în viitor, aș vrea să mai 
adaug că dorim să răspundem 
intr-o mai mare măsură soli
citărilor mereu crescinde din 
partea celor interesați de car

tea de sport și de turism prin- 
tr-o literatură cit mai variată 
din punct de vedere tematic, 
care să fie realizată la un nivel 
superior".

După ce, la începutul săptă- 
mînii, în sala „Astra" din Bra
șov, ziaristul Mihai Bară, re
dactor al ziarului „Sportul", a 
prezentat ultimul său volum 
„Statui de zăpadă", azi, la ora 
12.30, la librăria „Mihail Emi- 
nescu" din Capitală, pasionații

cu cititorii
drumețiilor și ai sportului vor 
putea lua parte la „Ziua Editu
rii Sport-Turism".

Gazdă generoasă, librăria 
„M. Sadoveanu" oferă posibili
tatea întîlnirii cititorilor cu I. 
Simionescu, autorul volumului 
„Pitorescul României". Cu acest 
prilej va vorbi, despre turism, 
despre carte și autorul ei, acad, 
prof. V. Mihăilescu, la rîndul 
său un mare iubitor al frumu
seților naturii.

KARTINGUL SE IMPUNE CA UN SPORT DE MASA
Convorbire cu tov. V. Mateevici, vicepreședinte al A.C.R.

Dacă pînă anul trecut, campio
natul de karting consta doar în- 
tr-o cursă unde se stabileau lau- 
reațil, odată cu înființarea fede
rației de specialitate, cea mai 
importantă competiție internă a 
intrat pe un făgaș normal. Astfel, 
cele 5 etape ale campionatului, 
ediția 1975, au reunit 
record de participanțl 
organizații sportive.

un număr 
din 40 de

Întrebăm,— Am vrea să vă 
ne-am adresat tov. ing. Victor 
Mateevici, președintele federației 
de automobillsm-kartlng șl vice
președinte al A.C.R., dacă intere
sul manifestat In organizarea 
campionatului pornește din con
vingerea că acest sport se va 
Înscrie In activitatea competițio- 
nală de masă eu certificat de 
disciplină majoră 7

— Se știe, kartingul dezvoltă 
tineretului aptitudini utile, a- 
cest sport formează de timpuriu 
deprinderi de mecanică, de elec
tricitate, precum și alte cunoștin
țe tehnice. In consecință, fede
rația noastră urmărește să intro
ducă kartingul pînă In cele mai 
Îndepărtate așezări.

— Proiectele sînt Îndrăznețe, 
dar e nevoie de karturl, de piste.

— Sîntem In măsură să vă a- 
nunțăm că din acest trimestru va 
Intra în producție de serie mare

kartingul românesc 
cu motor de „Mobra", creația u- 
nui grup de entuziaști tehnicieni 
de la I.R.A. Cluj-Napoca, In frun
te cu tinărul inginer Dan Ghiu- 
ruțan. Această mașină trebuie să 
facă parte din materialele di
dactice ale școlilor, procurîndu-se 
din fondurile alocate pregătirii 
tehnice a elevilor. Pistele simple 
se pot amenaja, prin muncă pa
triotică, după proiectul tip emis 
de federație, pe orice teren vi
ran, cu îmbrăcăminte ușoară de 
asfalt sau din pămînt stabilizat. 
Așadar, se Întrezăresc perspective 
frumoase, bineînțeles dacă toți 
factorii chemați să contribuie 
la dezvoltarea kartingului vor 
privi cu receptivitate fondul pro
blemei.

organizarea actualului 
ați avut colaboratori, 
rezultatele practice 7

— La Arad, Slobozia, Cluj-Na
poca, Roman și București, orașe 
care au găzduit, în ordine, eta- 

primit 
consi- 
jude- 
locale
vrem

— Și în 
campionat 
Care sînt

pele campionatului, am 
tot concursul din partea 
iiilor populare, comitetelor 
țene U.T.C. și organelor 
sportive. In mod deosebit 
să mulțumim ziarului „Informația 
Bucureștiului", care ne-a ajutat 
să organizăm întrecerile din Ca
pitală in condițiile unei mari 'fi
nale de campionat.

Traian IOANIȚESCU

CÂRTI NOI
zenți în această lucrare. Se 
rememorează fapte care cînd- 
va au generat aprinse discu
ții printre iubitorii sportului, 
se prezintă altele mai puțin 
cunoscute din viața șl acti
vitatea acestor ași ai schiu
lui alpin, „pentru că ceea 
ce au obținui și realizat pe 
plan sportiv poate constitui 
Imbold și sprijin celor ce s-ar 
încumeta să-i urmeze". Scri
să vioi, cu un limbaj lipsit 
de prețiozități, cartea se ci
tește cu interes și plăcere. 
Completată cu un „capitol 
foto" care întregește în 
fericit volumul, „Statul 
zăpadă" se înscrie pe 
reușitelor. Șl, pentru că 
ce promisiune — cum 
cea din prefața cărții în 
cutie — se cere onorată, 
teptăm să vedem cît

mod 
de 

linia 
orl- 
este 
dls- 

, aș- 
___ ____  mal 

curînd în librării șl cartea 
referitoare la schiorii români, 
a căror pasiune pentru munte 
șl sport merită a fi adusă 
în atenția cititorilor.

ALTE APARIȚII

Suișurile șl coborîșurlle a 28 
de „statui de zăpadă — statul 
pentru că oamenii despre care 
vorbesc, prin pasiune, prin in
teligență și o neasemuită mun
că au dobîndlt performanțe 
sportive excepționale" formea
ză tema noului volum al lui 
Mihai Bîră, fost campion 
mondial universitar la 6chl, 
acum apreciat publicist spor
tiv. Gustavo Thoenl, Anne- 
Marie Proll, Toni Sailer,Jean- 
Claud Killy, Karl Schrantz, 
Nancy Green — lată doar pe 
cîțiva dintre schiorii de fai
mă mondială care sînt pre-

• LUCRĂRI METODICE. 
Pentru a veni în sprijinul 
profesorilor, antrenorilor, In
structorilor, au fost tipărite, 
în ultima vreme cîteva lu
crări interesante, din diverse 
domenii : «Ciclism44 — Nico- 
lae oțeleanu (259 pag., 11 lei); 
«Lecții de judo" — A. Mura- 
ru (107 pag., 3,50 lei) ; «Gim
nastica, atletismul și jocurile 
în școală* - Dumitru Popițan 
(201 pag., 5,25 lei) ; «Piramide" 
— Gh. Popa (88 pag., 5,25 lei).
• TRADUCERI. Continuînd

să se prezinte cititorilor in
teresați și lucrări aparținînd 
unor specialiști străini, notăm 
apariția volumului : «Convor
biri cu antrenorul despre e- 
ducație" — N. E. Sciurkova 
(traducere din limba rusă, 

110 pag., 4 lei). ,

FINALELE PE TARĂ ALE „DINAMOVIADEI DE ATLETISM*

NE CEREM SCUZE
ARBITRULUI V. IEPURE4*...

Azi și mîine se vor desfă
șura în Capitală finalele pe 
tară ale „Dinamoviadei de atle
tism". întrecerile sînt programa
te pe stadionul Dinamo, după 
următorul program : simbătă, 
de la ora 9, aruncarea grena
dei ; ora 10 : sărituri în lungi
me, în înălțime și 3 000 m. în
tre orele 10,30 și 11,45 vor avea

loc alergări pe 100 m (serii), să
rituri, 800 m.

Festivitatea de deschidere 
este programată pentru dumini
că, la ora 9,30, după care vor 
urma finalele la toate probele 
disputate în ajun. La ora 12,15 
va avea loc festivitatea de în
chidere. La întreceri iau parte 
elevi, militari în termen și ca
dre din Ministerul de Interne.

Un grup de piloți in zona de pregătire a mașinilor pentru start.

MIHAI LUCA, LUPENI. Nu în
țelegeți de ce, avînd același nu
măr de puncte, același golaveraj 
și același număr de victorii, în 
clasamentul publicat luni, 6 oc
tombrie, F.C. Bihor a figurat pe 
locul 13, iar Sportul studențesc pe 
locul 14. Fiindcă, în această situa
ție, a intrat în joc următorul crite
riu de departajare : victoria di
rectă. Și, dacă vă amintiți, în e- 
tapa a m-a a actualului campio
nat, la Oradea, F.C. Bihor a între
cut pe Sportul studențesc. Scor : 
2—0.

ANDREI HENGER, COMUNA 
SlNTANA. Am răspuns de atîtea

ori, încît aveam toate motivele 
credem că nu mai există nici

să 
un

Sportul

fel de controverse în această 
vință : Intr-un meci oficial de 
bal, nu pot fi schimbați decit 
jucători, portarul fiind și el 
jucător ca oricare altul șl 
avînd, deci, un statut special.

ANTON . GEORGE, MOINEȘTI. 
Adresa echipei Steaua : București, 
Calea Plevnei nr. 174, sectorul 7.

N. A. S., DEJ. Cum se spune în 
sport : „încercare nereușită".

GETA BURHAI, COMUNA SA- 
RAIU. Nu avem fotografii cu 
autografe ale sportivilor noștri 
fruntași. Nu garantez că echipele 
respective vă vor da un răspuns 
mai promițător decît al meu. In 
orice caz, adresați-vă lor. Nu se 
știe, uneori, de unde apare noro
cul !

MIHAI VLADESCU, BUCU
REȘTI. Cassai n-a jucat niciodată 
la Jiul. Itinerarul lui, In Divizia 
A : Crlșul — Progresul — F.C. Ar
geș — Sportul studențesc. Este un 
fotbalist destul de înzestrat.

NORUT STANISTEANU, GIUR
GIU. 1. Nu vă lipsesc, după cum 
văd, informațiile in legătură eu 
boxul. Poate că vă ajut, totuși, 
comunlcîndu-vă eă, pe toate bule
tinele ultimului meci dintre Clay 
și Frazier, înaintea ultimei repri
ze, Clay avea avantaj la puncte. 
2. Richey a cîștigat prima ediție 
(experimentală) a Marelui premiu

F.I.L.T., In 1971, iar Stan Smith a 
ieșit Învingător, în același an, în 
prima ediție a Turneului campio
nilor.

VASILE OPRESCU, BUCU
REȘTI. Versificați cu ușurință, se 
pare. Dar spațiul general al zla-

Am primit la redacție, din 
partea A.S.A. Tg. Mureș, o scri
soare semnată de șeful asocia
ției, colonel Gh. Pintilie, din 
care spicuim :

„Am luat cunoștință de ac
tul reprobabil comis de antre
norul echipei de handbal 
A.S.A. Tg. Mureș, profesorul 
Valentin Szabo, criticat de zia
rul „Sportul" in numărul 8122 
din 7 octombrie 1975 și am ho- 
tărit desfacerea contractului de 
muncă al acestuia.

Ne cerem scuze arbitrului V.

Iepure pentru cele intîmplate 
și-l asigurăm din partea con
ducerii asociației, secției de 
handbal și a echipei că aseme
nea acte regretabile nu ne ca
racterizează și vom lua toate 
măsurile pentru ca in viitor ele 
să nu se mai petreacă".

Nutrim convingerea că într-a- 
devăr, conducerea asociației, a 
secției vor lua măsuri ferme 
pentru excluderea în viitor a 
unor astfel de acte reprobabile, 
pentru disciplinarea jucătorilor.

Ilustrații : N. CLAUDlU

rului — și mal ales acel al rubri
cii de față — nu ne permite pu
blicarea unor cronici rimate.

ION SARCU, LUPENI. Nu am o 
astfel de evidență și ar fi, de alt
fel, și dificil de întocmit, la fot
bal înregistrîndu-se minutele în 
care s-au înscris golurile, și nu 
și... secundele. îmi amintesc, însă, 
de un gol înscris de Pîrcălab, în 
urmă cu 8—10 ani, într-un meci 
Dinamo — Universitatea Craiova, 
care a fost realizat la mai puțin 
de 10 secunde de la fluierul 
începere a partidei.

A APĂRUT NR. 10

AL REVISTEI r J
Reportajul fotografic „DUDU 

GEORGESCU — cap și 
gheată de aur", cu șl des
pre cel mai eficace înaintaș 
european ; O SPECTACULOA
SA REVENIRE, fotoreportaj 
din tabăra Stelei, noul lider 
al campionatului de fotbal ; 
„VlRFURILE CARE NU EXIS
TA", un material privind ca
rențele echipei naționale de 
fotbal ; ALBUM FOTBALIS
TIC 1975/76, în acest număr 
fotografiile echipelor RAPID 
și S. C. BACAU ; Reportajul 
despre luptătorul ION ENA- 
CHE, un candidat sigur la o 
medalie olimpică ; Tenisma- 
nul ILIE NASTASE, în mij-

suporterilor din țarălOCUl ---r------------ .
BASCHETUL (masculin) DIN 
NOU LA ÎNCEPUT DE 
DRUM ! ; un amplu fotorepor- 
taj despre „TUNARII" de ieri 
și de azi ai HANDBALULUI ; 
un fotoreportaj dedicat călă- 
riei „OMUL și prietenul său 
CALUL" ; „RUGBY-SPECTA- 
COL“ — fotoreportajul meciu- 
lui Universitatea Timișoara — 
Dinamo București ; „CLAY — 
FRAZIER, o rivalitate înche- 
iată ; MONTREALUL la ora 
construcțiilor olimpice. Rubri- < 
cile „SPORT-MAGAZIN" și 
WVLAȚA SPORTIVA44 comple- 
tează în mod fericit acest nu- 
măr de revistă.



ÎNTRECERILE DE IARNĂ TREBUIE SĂ CUNOASCĂ 0 REUȘITĂ DEPLINĂ

TOATA ATENȚIA AMENAJĂRILOR SPORTIVE!

I nițiată în baza prevederilor 
Hotărîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R., din februarie—mar
tie 1973, „Cupa tineretu

lui", organizată de Consiliul
Național pentru Educație Fizi
că șl Sport, în colaborare cu 
ceilalți factori cu atribuții, s-a în
scris, încă de la prima sa ediție, 
ca unul din principalele obiecti
ve ale sportului de masă, contri
buind în măsură tot mai mare la 
o largă antrenare a tineretului 
în practicarea sistematică a exer- 
cițiilor fizice.

Succese remarcabile au fost ob
ținute, îndeosebi, în ediția a Ii-a 
a acestei mari competiții de ma
să, desfășurată sub semnul en
tuziastelor acțiuni întreprinse, la 
toate nivelurile, pentru îndeplini
rea exemplară a sarcinilor și in
dicațiilor cuprinse în Mesajul a- 
dresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive. Ne referim atît la cele 
peste 3 milioane de participări 
ale tineretului din toate județele, 
cit șl la faptul că cea de a doua 
ediție a competiției a reliefat 
preocupări sporite pentru organi
zarea Întrecerilor Ia nivelul uni
tăților de bază, o atenție mult 
mai mare acordată etapei de 
masă și celei pe localități, o pre
ocupare pentru descoperirea ele
mentelor talentate etc.

Cu prilejul unei recente confe
rințe de presă, ca șl în cadrul șe
dinței Comisiei centrale pentru ac
tivități sportive, desfășurate ieri, 
au fost subliniate rezultatele 
bune șl foarte bune obți
nute în unele județe — Su
ceava, Bacău, Brașov, Alba, Bi
hor, Harghita, Timiș, Mureș, Bls- 
trița-Năsăud, Sibiu, Dolj ; în mu
nicipiul București — ca și în mul
te asociații sportive, printre care 
pot fi evidențiate cele de la 
IREMOAS, Liceul Mihai Viteazul, 
din Capitală, Mahmudia — Tul-

ACȚIUNI CONCRETE
Precipitațiile din ultimele zile șl, în zonele montane, chiar primele zăpezi, 

au atenționat pe activiștii sportivi din județul Brașov asupra apropierii startului 
intr-o competiție de anvergura și de tradiție: „Cupa tineretului", ediția de iarnâ.

Concret, cum se prezintâ, la aceasta orâ, situația pregâtirilor ?
• Asociațiile sportive din întreprinderile municipiului Brașov vor avea ac

ces pe bazele sportive ale celor douâ mari cluburi, Steagul roșu și Tractorul. De 
asemenea vor fi folosite amenajările sportive (arene de popice, cluburi de șah 
etc.) ale unor întreprinderi din localitate (Hidromecanica, Rulmentul etc.).

• In cazul școlilor, participarea se va realiza în cadrul unor centre de 
cartier. Unitățile de învățămînt din zona Prund, de pildă, vor folosi amenajă
rile din perimetrul Școlii generale nr. 2, cele din cartierul Steagul roșu se vor 
grupa pe bazele sportive ale Școlilor generale nr. 3 și nr. 10. (In special, ulti
ma unitate școlară amintită promite să fie un fel de centru al sportului școlar 
ae masă, deoarece dispune de un activ foarte inimos, în frunte cu prof. Virgil 
Nisipeanu.) Școlile din zona Bartolomeu vor fi beneficiarele bazelor sportive 
din incinta stadionului municipal (de fapt, al Universității brașovene) și ale 
celor pendinte de Școala sportivă „Brașoviă". In perspectivă, o repetare — prin 
„Cupa tineretului" — a frumoasei inițiative avută de inspecțoratul școlar care, 
chiar din prima Iurtă a noului an de învățămînt, a concentrat într-o acțiune de 
selecție, în atletism, mai bine de 5 000 de elevi și eleve. „Cupa tineretului" 
oferă un excelent prilej de a-i revedea pe elevi pe terenurile sau în sălile de 
sport. Iar odată cu căderea masivă a zăpezii, pe pîrtii sau patinoare. In aten
ția organizatorilor se află și utilizarea bazinului I.C.I.M. pentru întreceri cu un 
larg caracter de masă.

• In fine, referindu-ne la mediul rural, se cuvine să menționăm prezența 
în actualitate a zonelor Rupea și Făgăraș, cele care au și demarat cu întreceri 
de fotbal, handbal și volei, un fel de repetiții generale în vederea „Cupei ti
neretului". De asemenea aflăm că tinerii din zona Bran sînt interesați ca în apro
piata competiție să înregistreze bune rezultate mai ales în sporturi specifice 
iernii.

Tiberiu STAMA

PRIMELE STARTURI
LA 2 NOIEMBRIE

cea, Corvinul — Hu
nedoara, Confecția 
— Odorhel, Mondia
la — Satu Mare, Me
talul — Baia Mare, 
Cugir — Alba Iulia, 
Liceul Energetic din 
Sibiu, Liceul Econo
mic din Rm. Vîleea, 
Energetic-Buftea etc. 
Au fost reamintite, 
de asemenea, fru
moasele inițiative 
ale diferitelor orga

nizații centrale cu atribuții in 
domeniul sportului care, împreună 
cu C.N.E.F.S. și federațiile de spe
cialitate, au organizat mai multe 
competiții de masă de larg interes, 
care au completat eficient progra
mul „Cupei tineretului".

Iată suficiente argumente pen
tru a afirma că această amplă 
competiție a cîștlgat o largă po
pularitate, reușind, așa cum se 
cere prin ultimele documente de 
partid, să contribuie la Impulsio
narea generală a activității spor
tive de masă din țara noastră. 
Este, însă, de la sine înțeles că 
realizările amintite trebuie să 
constituie pentru activul mișcării 
sportive, pentru toți factorii cu 
atribuții, punctul de plecare spre 
realizarea unui bilanț mult mai 
bogat,' spre transformarea acestei 
competiții într-un mijloc princi
pal de cuprindere a întregului 
tineret în practicarea sportului de 
masă.

Cu această hotărîre, credem, 
trebuie abordată întreaga activi
tate de organizare și desfășurare 
a celei de a IH-a ediții a „Cupei 
tineretului", AL, CĂREI START 
— la sporturile de Iarnă — VA 
FI DAT, ÎN TOATE JUDEȚELE, 
LA 2 NOIEMBRIE.

Pretutindeni, ediția de iarnă 
trebuie să cunoască o reușită de
plină ! Știm că pentru aceasta 
au fost luate multe măsuri bune : 
îmbunătățirea substanțială a re
gulamentului (tipărit în 50 000 de 
exemplare și difuzat din vreme 
în toate județele), asigurarea u- 
nei largi popularizări a compe
tiției (au fost tipărite 130 000 de 
afișe precum și diplomele nece
sare pentru întrecerile ediției de 
iarnă), tot așa după cum, din 
numeroase județe, aflăm că pre
gătirile pentru primele concursuri 
au Început din timp, multe aso
ciații fiind gata de startul ofl- 

clal. Dar, mal știm, de aseme
nea, că la ediția trecută a „Cupei 
tineretului" nu s-a acordat peste 
tot atenția cuvenită organizării 
intrecerilor Ia nivelul unităților 
de bază, mal ales în întreprinderi 
și instituții, la sate șl în unele 
instituții de învățămînt superior, 
că unele consilii județene pentru 
educație fizică și sport, ca șl alți 
factori cu atribuții 
in acest domeniu 
că In anul in care 
șl întreceri finale 
puțin (7 !) pentru

plan local 
considerat

pe 
au 
nu se dispută 
pot face mai 
această mare

competiție sportivă de masă a 
tineretului, că s-a manifestat încă 
destul formalism în desfășurarea 
etapei de masă, că în destule 
cazuri au lipsit inițiativele și mă
surile pentru asigurarea bazei 
materiale. Fără îndoială, se im
pune ca asemenea aspecte cri
tice să nu se mal repete 1 De 
aceea, consemnînd cu satisfacție 
pregătirile care au loc in pre
zent în diferite județe (unele o- 
glindite în pagina de față), a- 
tragem atenția asupra preocu
pării permanente care trebuie să 
existe pretutindeni în vederea 
asigurării unui succes deplin al 
ediției de iarnă a „Cupei tine
retului".

Așteptăm ca la 2 noiembrie în 
toate asociațiile sportive să aibă 
loc deschiderea oficială a ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului", 
după care să urmeze, însă, în
treceri cu caracter permanent, 
cît mal bine organizate, cu cit 
mal mulțl participanți !

Dan GARLEȘTEANU

„SE CERE 0 BUNĂ ORGANIZARE 
CHIAR DE LA NIVELUL GRUPELOR SINDICALE"

Interviu cu prof. EFREM CHERTEȘ, adjunctul președintelui Comisiei sport și turism 
a Consiliului Central ai U.G.S.R.

In acest an, la a treia ediție, 
„Cupa tineretului" se va des
fășura după un regulament îm
bunătățit, fapt ce va permite 
participanților din asociațiile 
sportive din întreprinderi și in
stituții — ca de altfel tuturor 
categoriilor de tineri — să fie 
prezenți la startul mal multor 
discipline. Recent, într-o con
vorbire cu prof. Efrem Cherteș, 
adjunctul președintelui Comisiei 
sport și turism a Consiliului 
Central al U.G.S.R., am abor
dat cîteva probleme legate de 
experiența cîștigată cu prilejul 
precedentelor două ediții, pre
cum și unele aspecte referitoare 
la participașea cît mai activă la 
ediția 1975—1976 a competiției.

„Vreau să precizez mai întîî 
— ne-a spus interlocutorul — 
că în aproape toate județele 
țării „Cupa tineretului" a deve
nit o competiție cu adevărat de 
masă. Faptul că ediția 1974—1975 
s-a desfășurat numai pină la 
etapa de județ, a fost de natură 
să stimuleze participarea la în
treceri a unui număr sporit de 
tineri. In județe ca Arad, Ba
cău, Cluj, Gorj, Prahova, Te
leorman, Vaslui și altele, în
treaga activitate compctițională

Precedenta ediție de iarnă a 
„Cupei tineretului" s-a bucurat 
în județul Suceava de o largă 
audiență. Spre exemplu, la Cîm- 
pulung au fost angrenați în 
întreceri peste 13 000 de parti
cipant, iar la Fălticeni peste 
11 000. Pornind, deci, de la suc
cesul întregistrat în sezonul tre
cut, pregătirile pentru noul start 
au început din vreme.

„Avînd in vedere tradiția și 
condițiile naturale specifice ju
dețului nostru — ne-a spus 
Constantin Alexa, prim-yicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. — factorii 
cu atribuții și-au orientat acti
vitatea organizatorică din aceas
tă perioadă spre sporturile de 
iarnă — fără a neglija celelalte 
discipline din program — care 
se bucură de o mare populari
tate în rindul tineretului".

Intr-adevăr, o vizită recentă 
pe meleagurile sucevene, ne-a 
convins de preocupările sporite 
în direcția atragerii unui număr 
mai mare de participanți, pen
tru asigurarea unei baze mate
riale corespunzătoare, pentru ca 
întrecerile să fie cit mai atrac
tive și interesante. O primă 
măsură s-a concretizat în rea- 
menajarea unor pîrtii de schi și 
săniuș. In afara celor existente 
la Vatra Dornei, Gura Humo
rului. Cimpulung, In județ mai 
sînt 25 de asemenea pîrtii în 
mediul rural, la Iacobeni, Cio
cănești, Brodina, Botuș, Dorna 
Candrenilor ș.a. De asemenea, 
se pregătesc spațiile pentru ca 
— atunci cînd vremea va fi fa
vorabilă — să intre în funcțiu
ne și cele 40 de patinoare na
turale și cele 30 de locuri de 
joacă pe gheață din curțile șco
lilor. în afara orașelor Suceava, 
Cimpulung, Vatra Dornei, Ră- 

de masă a fost subordonată 
„Cupei tineretului". In afară de 
buna desfășurare a întrecerilor, 
atit din partea organizațiilor 
sindicale, cît și a consiliilor a- 
sociațiilor, a existat preocupare 
pentru formarea de instructori 
sportivi. Așa se explică faptul 
că in asociații și cluburi cum 
sint Clujana, U.T.A., Flacăra 
roșie București, Moldova Iași, 
C.S.M. Reșița activitatea s-a 
desfășurat începînd de la nive
lul grupelor sindicale. Aici, dar 
și in alte asociații, responsa
bilii sportivi din grupe s-au 
simțit răspunzători și au contri
buit efectiv la organizarea de 
întreceri chiar la locurile de 
muncă. Edițiile anterioare au 
reliefat, insă, și uncie deficien
țe care au făcut ca în județe 
ca Botoșani, Bistrița-Năsăud, 
Dîmbovița, Ialomița, Satu Mare 
și Suceava competiția să nu du
că — așa cum ar fi fost firesc 
— la obișnuirea tinerilor cu 
practicarea continuă a cxerci- 
țiiior fizice". în această ordine 
de idei, interlocutorul s-a refe
rit la faptul că în multe aso
ciații din județele amintite „în
trecerile din cadrul etapelor de 
masă, fie că s-au rezumat doar 

dăuți — unde există șl centre 
de patinaj și hochei — astfel de 
preocupări am întîlnit și la 
Moldovița, Vama, Iacobeni și 
Pojorita. Și, pentru că ne refe
rim la sectorul „bază materia
lă", mai notăm și faptul că de 
o atenție deosebită se bucură 
problemele privind procurarea 
și confecționarea (prin atelie- 
rele-școală) a materialelor nece
sare : schiuri, patine, săniuțe. 
Totodată, vor funcționa și cen
tre de închiriere, care vor pune 
la dispoziția iubitorilor sportu
lui de iarnă o gamă bogată de 
materiale sportive adecvate se
zonului.

Alături de asigurarea unor 
condiții optime de întrecere, pe 
agenda de lucru figurează și 
planificarea unor concursuri a- 
tractive, care să completeze 
programul prevăzut prin regu
lament. Este cazul, după cum 
ne spunea prim-vicepreședintele 
C.O.E.F.S.'Cimpulung, Gheorgbe 
Stăncescu, unor competiții ca 
„Festivalul sporturilor de iarnă'’
— ajuns la a V-a ediție și care 
a reunit anul trecut peste 3 000 
de tineri —, „Serbarea patinato
rilor" și „Festival pe luciul ghe- 
ții".

Așadar, interes, grijă, preo
cupare pentru ca și această edi
ție a „Cupei tineretului" să 
cunoască — și să depășească
— succesul înregistrat la cele 
anterioare. De altfel, reținem 
din ceea ce ne spunea C. Alexa

a 
de iarnă ne obligă 
măsurile pentra a 
solicitărilor mereu

că : „deosebita popularitate 
sporturilor 
a lua toate 
face față 
crescînde".

Emanuel FANTANEANU

ia abordarea a numai 4 disci
pline (schi, tenis de masă, a- 
tlctism și popice), fia că ma
nifestările s-au desfășurat in a- 
nonimat. Sînt deficiențe ce se 
cer înlăturate odată cu debutul 
noii ediții".

Referindu-se la măsurile ce 
trebuie luate, la sarcinile ce 
stau în fața organizațiilor sin
dicale și a consiliilor asociați
ilor, prof. E. Cherteș ne-a spus i 
„Pentru ea toți tinerii să cu
noască regulamentul competiției 
este necesar ca prevederile cele 
mai importante ale acestui* să 
fie afișate la locurile de muncă. 
In același timp, se impune ca 
activitățile organizate să le fie 
din timp aduse la cunoștință, 
iar acolo unde se obțin rezul
tate bune, acestea să fie popu
larizate, astfel ca în secții, a- 
teliere, sectoare să fie cunoscute 
numele tinerilor fruntași in ca
drul intrecerilor. Este necesar, 
de asemenea, ca bazele sporti
ve să fie puse Ia dispoziția ce
lor care iau parte la întreceri, 
bineînțeles cu respectarea nor
melor în vigoare".

Ion GAVRILESCU

VALORIFICAREA MAXIMĂ 
A CONDIȚIILOR EXISTENTE 
într-o dimineață — de la mijlocul acestei săptă- 

mîni — am surprins, în Capitală, instantanee sem
nificative în ceea ce privește interesul existent 
pentru buna organizare a noii ediții a „Cupei tine
retului". Iată-le :

„DACA ÎNCEPEM BINE...“. La sediul Consiliului 
pentru educație fizică și sport al sectorului III îi în- 
tîlnim pe Gheorghe Zdrinca, prim vicepreședinte, 
și Angel Slăvuceanu, instructor, care ne pun la dis
poziție amănunte privind stadiul pregătirilor pen
tru actuala ediție a ,.r'upei tineretului". Pretutin
deni în sector, ni se spune, în întreprinderi, insti
tuții șl școli s-au difuzat regulamentele noii ediții, 
se alcătuiesc planuri de declanșare a acestei mari 
competiții de masă : „A fost bine primită, aprecia
ză Gh. Zdrinca, măsura de a se permite participa
rea la întreceri și a sportivilor legitimați, bineîn
țeles, a celor fără categorie de clasificare sportivă. 
In sectorul nostru vom lansa noua ediție festiv, în 
sala Universal Clubului, apoi, planificat, întrecerile 
se vor desfășura în toate sălile din sector. Știm că 
dacă începem bine din punct de vedere al popu
larizării și organizării, putem obține succese...?.

„VOM FOLOSI EXPERIENȚA EDIȚIEI TRECU
TE". Ne interesăm de pregătirile ce se fac în ca
drul asociației sportive Spartac — a lucrătorilor din 
unitățile comerciale ale Capitalei — și... sîntem in
vitați la o mică ședință care tocmai avea loc. Re
ținem, printre altele : toate cele 50 de comisii 
sportive din unitățile comerciale au primit regula
mentele competiției, au făcut propuneri. Se știe, 
de-acum, că în afara întrecerilor prevăzute în re
gulamentul acestei competiții de masă, se vor mal 
organiza și altele care au mare popularitate în rîn- 
dul membrilor asociației. Se preconizează nume
roase concursuri de tir, popice, șah, tenis de masă 
și — în măsura timpului favorabil — cros și orien
tare turistică.

„SE REPARA SĂNIUȚE*. Purtăm o scurtă discu
ție, pe aceeași temă a pregătirilor pentru „Cupa 
tineretului", cu tovarășa Lucia Bucuroiu, prim 
vicepreședintă a Consiliului pentru educație fizică 
și sport a sectorului VIL Aflăm că s-au difuzat re
gulamente, s-au alcătuit planuri de acțiune. „In 
multe locuri — precizează interlocutoarea noastră 
— și mă refer la marile întreprinderi, respectiv la 
asociațiile sportive Confecția, Electra, IREMOAS, 
Semănătoarea, pregătirile sînt aproape terminate, 
incit pot începe concursurile de tenis de masă și 
șah. Pentru sporturile de iarnă, la întreprinderile 
Semănătoarea și „9 Mai" se lucrează la repararea 
săniuțelor, atît de solicitate după căderea zăpezii".

Modesto FERRARINI

AGENDA PREGĂTIRILOR
• Organele sportive 

prahovene pregătesc 
intens startul noii_ edi- 
ții de iarnă a “ 
tineretului".

In vederea 
desfășurări a 
rilor, C.J.E.F.S. 
va a luat masuri din 
vreme pentru distri- 
buirea noilor regula- 
mente șl a 1 500 de a- 
fișe, pentru instruirea 
activului său și al or- 
ganizațiilor cu atribu- 
ții. De asemenea, 
după cum ne informa 
metodistul Gh. Stoian, 
a fost alcătuit calen- 
darul competițiilor de 
masă, calendar multi- 
plicat și distribuit fac- 
tori lor cu atribuții, 
s-au stabilit centrele 
de desfășurare a com- 
petițiilor din cadrul e- 
diției de iarnâ a „Cu- 
pei tineretului" șl au 
fost luate măsuri pen- 
tru amenajarea a 16 

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

„Cup.1

bunel 
întrece- 

Praho-

patinoare naturale în 
Ploiești, Sinaia, Cîmpl- 
na. Bușteni, Azuga, 
Mizil și Vălenii de 
Munte. O atenție deo
sebită a fost acordată 
dotării unor asociații 
cu material șl echipa
mentul necesar practi
cării sporturilor de iar
nâ.
• După informațiile 

furnizate de metodis
tul CJ.E.F.S. Bihor, 
Vasile Derșidan, în a- 
cest județ s-a avut. în 
vedere în primul rind 
instruirea cadrelor șl 
repartizarea sarcinilor, 
distribuirea materiale
lor propagandistice, 
pregătirea bazelor pe 
care urmează să se 
desfășoare 
rile.

să 
întrece- 

alcâtuirea ca

lendarului, precum șl 
îmbogățirea discipli
nelor prevăzute în re
gulamentul competiției 
cu unele ramuri care 
sînt mal agreate de 
tineretul bihorean.
• In județul Mureș 

pregătirile pentru start 
se află in faza avan
sată. Pină în prezent 
au fost instruiți toți 
președinții asociațiilor 
sportive de la orașe. 
Același lucru urmează 
să realizeze și organi
zațiile U.T.C. la nive
lul asociațiilor sportive 
din mediul rural. De 
pe acum au fost fixate 
datele și locurile de 
desfășurare a întrece
rilor în etapele supe
rioare, pînă la nivel 
județean.

I
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PARTICIPARE 
VALOROASĂ, 
CU BILANȚ
RECORD, 
OBIECTIV 
PRIORITAR 
AL PREZENTEI 
ROMÂNEȘTI 
LA JOCURILE 
OLIMPICE 
MONTREAL 16!

A
nul olimpic 1976 bate la uță I Au mai 
rămas 9 luni pinâ la Jocurile Olimpice 
de vară de la Montreal. „Numărătoa
rea inversă" a început de mult. Pe di
verse etape. Acum se apropie numă
rătoarea finală. „Căutătorii de meda
lii" se înmulfesc. încep să se des

copere. Favoriții care au pierdut din 
teren iau măsuri pentru reveniri spec
taculoase. Se analizează și se rearrcdi- 
zează „pierderile", se pronostichează „ciști- 
gurile" și, în acest scop, se iau, în toată lu
mea, măsuri pentru programe suplimentare 
de acțiune, volum de lucru sporit și calitate. 
„Statele majore" ale pregătirii olimpice, de
termină, compară, concluzionează, sprijină, 
intervin, pretind, supraveghează, controlează, 
decid. Fiecare din cele 613 medalii care 
se vor distribui Ia Montreal este de pe acum 
cintăritâ și poftită de mii și milioane de do- 
rinți sfredelitoare. Aceste dorinți sînt și ale 
candidatilor olimpici români și ale acelora 
care ii pregătesc, cu toții dornici să stabi
lească, Ia Olimpiada din anul viitor, recor
dul medaliilor și punctelor obținute la edi
țiile precedente ale Jocurilor Olimpice.

Recent, Biroul Executiv al C.N.E.F.S. și 
Comitetul Olimpic Român, împreună cu pre
ședinții și secretarii generali ai federațiilor din 
programul olimpic, au analizat stadiul pregă

tirii loturilor olimpice și au definitivat direc
țiile, măsurile și acțiunile pentru etapa ur
mătoare a ciclului olimpic pentru Montreal.

Concluzia principală a dezbaterilor a fost 
aceea că, deși în anul 1975 rezultatele obți
nute de sportivii români la marile competiții 
internaționale sînt, în general, inferioare anu
lui 1974, există potențial olimpic capabil și 
mijloacele necesare pentru ca obiectivele 
propuse în Planul general de pregătire o- 
limpic, elaborat în anul 1973, să fie reali
zate, iar sportivii români să cucerească în 
1976, la Montreal, mai multe medalii, in
clusiv de aur, decit în 1972, la Miinchen. Cu 
cit sportivilor noștri li se va insufla încredere 
în forțele proprii și li se va cultiva dorința 
de a fi printre primii în lume, de a învinge, 
cu otît mai mult obținerea unui bilanț-re- 
cord la Montreal, va deveni o realitate.

In cadrul pregătirii va fi necesar ca spor
tivii noștri pretendenți la medalii și locuri 
fruntașe la Jocurile Olimpice, să se con
frunte cu haremurile inalte fixate acasă, să 
le atingă și chiar să le depășească, pentru 
a avea șanse de a întrece cele mai bune 
valori mondiale și a urca pe podium. Pen
tru realizarea unor țeluri atit de inalte se 
impune un program individualizat pentru fie
care candidat olimpic, cu o programare ri
guroasă a timpului, intr-o atmosferă de dă
ruire, răspundere și disciplină, într-un spirit 
pe deplin patriotic, care, individual și co
lectiv, să elimine orice rămășiță de rivalitate 
ingustă, personală sau de club. TOTUL IN 
SLUJBA LOTULUI OLIMPIC, A CREȘTERII 
PRESTIGIULUI SPORTIV AL ROMÂNIEI IN 
LUME I

In ședință s-a insistat in mod deosebit 
asupra necesității ca antrenorii, specialiștii, 
centrul de medicină și de cercetare științi
fică, să realizeze vîrful de formă al preten- 
denților români la medalii și alte locuri frun
tașe, la momentul dorit, in perioada con
cursurilor olimpice de la Montreal din anul 
viitor. Această periodizare va avea un rol 
hotăritor, deoarece, atit la precedentele 
Jocuri Olimpice, cit și la multe campionate 
mondiale s-a constatat că, NU CIȘTIGĂ 
TOTDEAUNA SPORTIVUL CU CEL MAI BUN 
PALMARES, CI CONCURENTUL CEL MAI 
IN FORMĂ, LA MOMENTUL POTRIVIT. 
Sportivii și specialiștii noștri trebuie să a- 
jungă la această „dibăcie", extrem de pre
tențioasă, și nu la indemina oricui.

Direcțiile, măsurile și acțiunile privind pre
gătirea sportivilor olimpici in perioada oc
tombrie 1975 — iulie 1976. aprobate de șe
dința Biroului Executiv al C.N.E.F.S. și C.O.R., 
cuprind complexul de mijloace necesar pus 
la dispoziție de partid și de stat și minuit 
de C.N.E.F.S., Comitetul Olimpic Român și 
federațiile sportive, pentru a realiza la Mont
real cea mai eficientă participare româneas
că de pină acum la Jocurile Olimpice, 
lată de ce întregul activ al mișcării sportive 
și, in primul rînd, sportivii, candidații olim
pici și antrenorii lor, trebuie să răspundă cu 
abnegație grijii permanente care li se a- 
cordă, transformind programul de pregătire 
olimpică intr-un crez de fiecare zi, de fie
care oră I

Anul sportiv 1975 este con
sacrat pentru pregătiri 
temeinice, pe baza unor 
norme științific funda

mentate, la nivelul performan
țelor mondiale, incit sportivii 
români să se prezinte la ma
rile confruntări internaționale 
și la Jocurile Olimpice din 1976, 
cu un număr cit mai marc de 
sportivi valoroși, care să obțină 
rezultate dintre cele mai bune, 
să ocupe cit mai multe pozi
ții fruntașe.

în baza „PROGRAMULUI 
DE PREGĂTIRE PENTRU 
JOCURILE OLIMPICE DIN 
1976“ Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. și Comitetul Olimpic 
Român au stabilit ca princi
pali preocupare, în anul 1975, 
imbunătățirca calității procesu
lui de instruire și modelarea 
pregătirilor în funcție de data 
și specificul desfășurării între
cerilor la Jocurile Olimpice din 
1976, anul preolimpic constitu
ind o repetare a ceea ce se 
prevede a se aplica în anul 
olimpic.

Avînd în vedere importanța 
obiectivului stabilit pentru 
J. O 1976 și anume, obținerea 
unui număr mai mare de punc
te și medalii, inclusiv de aur, 
decit la oricare din edițiile 
anterioare ale participărilor 
noastre la Jocurile Olimpice, 
Biroul Executiv al C.N.E.F.S. și 
C.O.R., birourile federațiilor, 
principalele . cluburi, au situat 
în centrul preocupărilor lor re
zolvarea problemelor pregătiri 
olimpice.

în anul 1975 analiza pregă
tirilor olimpice s-a efectuat în 
cadrul conferințelor federațiilor 
sportive din luna februarie și 
în ședințele Biroului Executiv 
al C.N.E.F.S. și al C.O.R. De ase
menea, la nivelul conducerii Mi
nisterului Apărării Naționale 
și a Ministerului de Interne 
au avut loc analize ale sta
diului de pregătire a sportivi
lor din loturile olimpice apar- 
ținînd cluburilor Dinamo și 
Steaua care dau majoritatea 
candidaților olimpici. S-a con
lucrat strîns cu conducerile 
departamentelor cu atribuții în 
activitatea sportivă, cu Minis
terul Educației și învățămîn- 
tului, U.G.S.R., U.T.C.,
U.A.S.C.R., precum și cu con
ducerile principalelor cluburi 
ai căror sportivi sînt nominali
zați în loturi olimpice.
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Mișcarea noastră sportivi 
onoare din a contribui, prin suci 

| naționale, la păstrarea și spd 
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Ca urmare a eforturilor ge
nerale depuse sporturile olim
pice au înregistrat, în anul 
1974, succese de prestigiu. Din 
păcate, datorită îndeosebi a- 
utomulțumirii care a urmat 
acestor succese, în 1975, un 
număr însemnat de federații 
n-au reușit să-și mențină po
zițiile cucerite.

Pe baza rezultatelor obținu
te in anul 1975, situația se pre
zintă astfel :

— Sporturi care și-au înde
plinit și depășit obiectivele i 
gimnastica feminină.

— Sporturi care și-au înde
plinit obiectivele : scrimă, box, 
atletism, gimnastică masculină, 
handbal masculin.

— Sporturi care nu și-au 
îndeplinit integral obiectivele, 
dar se mențin în eșalonul 
fruntaș pe plan internațional i 
caiac-canoe, lupte, canotaj fe
minin, tir (pistol viteză și 
pușcă), polo.

— Sporturi care nu și-au 
îndeplinit obiectivele : haltere, 
judo, canotaj masculin, tir 
(talere și pistol liber), biatlon 
și bob.

— Sporturi care urmează să 
participe la concursuri de ca
lificare : volei masculin și fe
minin, handbal feminin, fotbal.

Printre deficiențele și cau
zele principale care au gene
rat această stare de lucruri 
menționăm în primul rînd 
nerespectarea hotărîrilor și in
dicațiilor stabilite privind des
fășurarea procesului de instru
ire și educație.

Controalele efectuate au 
scos în evidență, în mai multe 
cazuri. nivelul cantitativ și 
calitativ scăzut, sub cerințele 
internaționale, deficiențe se
rioase în ceea ce privește e- 
fectuarea pregătirii fizice, fo
losirii altitudinii, refacerii, 
care în esență înseamnă aba
teri de la orientarea stabilită 
de Biroul Executiv și federa
țiile de specialitate.
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S
e apropie de sfîrșît campania 
de popularizare a sportului 
pe care au inițiat-o autorită
țile olimpice canadiene, sub 
titulatura „COMPETIȚIILE IN
TERNAȚIONALE MONTREAL 

1975", ca un fel de concursuri preolim- 
pice, cu intenția de „a trezi mentalita
tea olimpică în Canada" (cum spune 
revista „Olympresse") și mai ales de a 
familiariza publicul cu cele 21 de dis
cipline sportive înscrise în programul 
olimpic de anul viitor. Pînă acum 
s-au desfășurat întreceri în 17 ramuri 
din cele 19 prevăzute. Pînă la sfîrși- 
tul anului nu au mai rămas de dispu
tat decît turneul de box și concursul 
de haltere.

Competiția pugilistică va avea loc 
între 27 noiembrie și 1 decembrie, la 
centrul „Paul Sauve" din Montreal, cu 

. participarea boxerilor din 20 de țări, 
printre care și-au și anunțat sosirea : 
** *“ “ * ' * — ‘ Olanda,

întregul
S.U.A., Irlanda, Finlanda, 
Bermude, Bahamas etc. 
program „Montreal 1975“ va lua sfîr- 
șit cu meciul halterofil Europa — Ame
rica, ce se va disputa la 6 și 7 de
cembrie, la Stadionul de iarna al 
Universității Montreal.

Se știe că la această campanie de 
sensibilizare a opiniei publice cana
diene au participat, ca invitați de 
onoare, și sportivi români. Numele 
gimnastei Nadia Comaneci, al atletei 
Mariana Suman sau al canoistului 
Ivan Patzaichin s-au întipărit în me
moria colectivă la Montreal.

PESTE
200000 DE SPECTATORI

Oricum, se constată că desfășura
rea competițiilor preolimpice a fost 
de mare utilitate. „Acum — mențio
nează un observator — fiecare cana
dian știe ce e voleiul și ce e hand
balul". Exista pericolul ca, fără aceste 
„Introduceri în materie”, anul viitor, 
multe sporturi să fi fost mai puțin cu
noscute

In timpul concursurilor preolimpice, 
găzduirea unora dintre sportivi în clă
dirile Universității din Montreal a 
produs oarecare nemulțumiri, mai ales 
din pricina lipsei de aer condiționat 
în momente în care temperatura am
biantă era de 30 de grade. Dar ase
menea obiecții nu vor mai putea apare 
la Jocurile Olimpice, cînd noile insta
lații vor fi gata. In schimb, rămîne 
problema alimentației, care este satis
făcătoare din punct de vedere canti
tativ, dar a cărei calitate nu cores
punde întotdeauna gusturilor europene, 
obligînd . unele delegații să mediteze

CANADA AȘTEAPTĂ JOCURILE...
la posibilitatea aprovizionării cu pro
duse din propria țară.

La demonstrațiile oferite în cele 17 
discipline sportive au asistat peste 
200 000 de spectatori, în ciuda unor 
temperaturi estivale ridicate și a pe
rioadei de concedii și vacanțe. Atrac
ția principală se pare că a reprezen
tat-o seria de meciuri de fotbal. Deși 
echipa Canadei nu a strălucit, la 
meciurile cu formațiile Ungariei, Po
loniei și R.D. Germane au fost de 
fiecare dată de față cite 10 000 de 
spectatori. La atletism și la canotaj, 
de asemenea, s-au aflat în tribune 
cîte 10 000 de privitori. Doar, la tir și 
tir cu arcul au fost ceva mai puțini, 
dar acest lucru este explicabil.

Experiența a fost profitabilă pentru 
canadieni și din punct de vedere or
ganizatoric. La cele 90 de întreceri 
diferite, cu participarea a 2 000 de 
sportivi din 50 de țări, au fost angre
nați în diverse activități vreo 3 500 de 
asistenți canadieni care au obținut 
astfel o importantă experiență.

SITUAȚIE AMELIORATĂ 
PE ȘANTIERE

Pentru masa candidaților olimpici, 
importanța acestor „repetiții gene
rale" constă în concluziile ce s-au pu
tut trage și care sînt în parte, vala
bile pentru anul viitor sau măcar 
simptomatice.

La ora aceasta pare în afara ori
cărui dubiu că toate instalațiile și 
bazele sportive de la Montreal vor fi 
gata la timpul cuvenit. Din toate re
latările martorilor oculari reiese preg
nant hărnicia constructorilor cana
dieni care transformă în faptă imagi
nația creatoare a arhitecților și pro- 
iectanților. La șantierul Satului olim
pic, de pildă, lucrările se află într-un 
avans de 184 de zile față de plan, fn 
numai cinci luni de zile, constructorii 
au reușit să înalțe două imobile de 
88 m înălțime fiecare, cu cîte 20 de 
etaje, acoperind o suprafață de 
204 380 mp. însuși arhitectul francez 
Roger Taillibert, creatorul Parcului 
olimpic de la Montreal, a lăudat fa
cultățile de adaptare remarcabile ale 
muncitorilor de pe șantier. De ase
menea, structura impozantei construc
ții a Stadionului olimpic trebuie sâ 
fie gata cel moi tîrziu la 28 februarie 
1976. Piscina olimpică este și ea pe 
calea desăvîrșirii. De curînd s-au ri

dicat schelăriile de sub baza „catar
gului” (stîlpului principal de susți
nere) care va constitui acoperișul 
piscinei, in scurt timp vor putea fi 
începute operațiile de betonare defi
nitivă a bazinelor : bazinul olimpic 
de 50X25 m ; bazinul de sărituri cu 
trambuline și platforme la 3, la 5, la 
7,50 și la 10 m ; bazinul de antrena
ment de 25 X 25 m; bazinul de scufun
dări submarine. In jurul acestora sînt 
prevăzute locuri pentru 10 000 de spec
tatori (dintre care 2 500 permanente). 
De asemenea, a fost de curînd înche
iată operația montării cupolei velo
dromului olimpic, o adevărată dante
lărie de beton, în întregime autopur- 
tatâ, lungă de 172 m și înalta de 33,5 
m, fiind așezată cu cele 41 000 de 
tone ale sale pe patru stîlpi.

In privința pistei de apă . pentru 
sporturile nautice, presa canadiană 
citează declarațiile specialistului 
român Nicolae Navasart, care a vizi
tat șantierul Bazinului olimpic in ca
litate de delegat tehnic al Federației 
internaționale de caiac-canoe. Potrivit 

Aspect al pistei artificiale pentru canotaj și caiac-canoe in insula Notre-Dame de la Montreal.
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spuselor sale, „concurenții vor avea 
condiții superioare, vor suporta mai 
puțin din cauza vîntului și valu
rilor", datorită orientării pistei 
și valuri", datorită orientării pistei 
(care aduce totdeauna vîntul din spa
te) și datorită faptului că extremită
țile canalului sînt înclinate și nu per
pendiculare în raport cu planul apei.

PROPAGAREA
ȘPRIȚULUI OLIMPIC

Adevărul este - pentru toți obser
vatorii locali — că în Canada se fac 
eforturi remarcabile pentru propaga
rea — și la suprafață, ca și în pro
funzime — a spiritului olimpic, a dra
gostei de sport și în final chiar a no
țiunilor sportive. Marile evenimente 
locale sînt puse cu perseverență sub 
semnul Jocurilor Olimpice. La 5 octom
brie, cînd s-a inaugurat noul aero
port internațional „Mirabel", din 

Montreal, pe toate canalele mass- 
mediei s-a subliniat faptul că aici vor 
ateriza anul viitor toți participanții la 
Jocuri. Pe coperta noii cărți de tele
fon din Montreal a apărut fotografia 
în culori a Parcului olimpic (cu an
samblul stadion-piscină-velodrom). De 
pe acum s-a anunțat că, începînd de 
anul viitor, toate plăcile de imatricu- 
lare ce se vor elibera automobiliștilor 
din provincia Quebec, vor purta pe 
ele emblema oficială a Jocurilor 
Olimpice din 1976.

Alte acțiuni apar paralel cu aseme
nea Inițiative, toate convergînd spre 
același țel al apropierii canadianului 
de sport, de olimpism. Sub patronajul 
Ministerului poștelor, a pornit prin 
țară o expoziție cu tema „Arta șl 
sportul". Unele fabrici susțin finan
ciar programul intitulat „Olimpicii" 
și care constă dintr-o expoziție itine
rantă care introduce pe vizitatori în 
lumea sportului amator și în pro
blematica mișcării olimpice, și din
tr-o serie de conferințe și cozerii 
olimpice programate peste tot unde 
poate fi atras un auditoriu destul de 
numeros.

Rezultatele acestor eforturi lăuda
bile vor fi cunoscute, firește, numai 
cu ocazia Jocurilor înseși.
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r.E.F.S. 
accep- 
să nu 
nici o

mișcării sportive

tire, au încălcat regulile vieții 
și disciplinei sportive.

Unii sportivi și antrenori a- 
mînă realizarea unor obiective, 
se declară satisfăcuți cu per
formanțele realizate, neținînd 
cont că Jocurile Olimpice sîut 
o competiție cu mult mai grea, 
mai dură decit campionatele 
mondiale și campionatele e- 
uropene, o competiție la care

spectire olimpice, generația de tinere gim- 
dia Comăneci, aspiră la medalii olimpice. 
kcă nici
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pentru afirmare sînt necesare : 
MUNCA, ORDINE. DĂRUIRE, 
SUDOARE PENTRU PERFOR
MANȚE SUPERIOARE CELOR 
CE SE OBȚIN IN TOATE 
CELELALTE COMPETIȚII IN
TERNAȚIONALE.

Pe de altă parte se semna
lează comportări inegale ale 
unor sportivi români care după 
rezultate 
rezultate 
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reușit la 
diale să
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mediocre ca de pildă 
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aur, dar au cucerit 4 aseme
nea medalii la concursul preo- 
limpic de la Montreal, sau 

- campionul european la tir Uca 
Mircea

Toate acestea arată că suc
cesele nu sînt primite cum se 
cuvine ci duc de multe ori 
la îngîmfare, autoliniștire, la 
pretenții și la slăbirea spiritu
lui de lucru și disciplină, la 
care, din păcate, se angajează 
și cluburile cărora aparțin spor
tivii și antrenorii.

Trebuie întronat, de aseme
nea, mai mult realism in a-

precierea obiectivă a situați
ilor și combătută cu toată tăria 
tendința de supraevaluare, de 
liniștire. In acest an am asis
tat pe plan mondial la mari 
răsturnări de valori, cărora 
le-au căzut victime campioni 
și recordmani mondiali din di
ferite ramuri de sport. Con
statăm că acestui fenomen ne
dorit i-au plătit tribut și unii 
sportivi români de bază din 
loturile de canotaj masculin și 
feminin, caiac-canoe, lupte, fot
bal. De aici trebuie trasă con
cluzia că nu este îngăduit nici 
unui sportiv și 
slăbească ritmul 
să considere că 
gurat pe plan 
aceste concepții ____  __
loase întrucît duc mai tirziu 
la intrarea in panică. Ia de
reglarea pregătirii și pot scoate 
sportivii respectivi din 
pentru locuri fruntașe la Jocu
rile Olimpice. De altfel, rezul
tatele fluctuante, cu diferențe 
prea mari de la un concurs la 
altul, reflectă defecțiuni în 
procesul de instruire și obți
nerea întîmplătoare a formei 
sportive.

Cu mai puțin de 10 luni îna
intea Jocurilor Olimpice, este 
hotărîtor să fie stabilite măsuri 
foarte precise cu privire la 
înlăturarea lipsurilor și la 
creșterea eficienței procesului 
de instruire și educație la ni
velul parametrilor olimpici și 
mondiali.

In această direcție au fost 
adoptate măsuri privind pre
gătirea sportivilor in 
care a mai rămas 
Jocurile Olimpice.

Va fi necesar, ca 
acestora. federațiile, 
C.N.E.E.S., colectivul olimpic și 
ceilalți factori cu responsabi
lități pe linia pregătirii olim
pice să-și stabilească un plan 
concret de acțiuni, eșalonat pe 
perioade, cu precizarea res
ponsabilităților și a termenelor 
de îndeplinire.

Printre cerințele importante 
legate de asigurarea unei par
ticipări de prestigiu la Jocu
rile Olimpice trebuie să existe 
cea mai mare preocupare pen
tru asigurarea unei stări de 
sănătate deplină și un grad 
superior de antrenament pen
tru candidați! olimpici și o 
atenție deosebită activității po
litice și educative. îmbinarea 
pregătirii cu învățătura, cu ac
tivitățile sociale, productive.

întreaga mișcare sportivă 
trebuie să-și mobilizeze toate 
forțele cu deplină exigență și 
spirit de răspundere, în vede
rea îndeplinirii sarcinilor tra
sate de conducerea superioară 
de partid, personal de tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU, 
pentru o reprezentare de pres
tigiu a 
Jocurile 
197G, 
CELUI 
DE PUNCTE 
INCLUSIV DE______________
RIA PARTICIPĂRII ROMÂNI
EI LA JOCURILE OLIMPICE.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S., 
departamentele și organele 
centrale cu atribuții în sport. 
Comitetul Olimpic Român, fe
derațiile, tot activul mișcării 
sportive, colectivele de tehni
cieni, toți sportivii, candidați 
olimpici, trebuie să contribuie 
cu toată ființa și forța lor, cu- 
deplină dăruire și răspundere, 
la îndeplinirea acestui obiectiv 
de onoare, pentru mișcarea 
sportivă.

antrenor să 
pregătirilor, 

are locul asi- 
internațional ; 
devin pericu-

cursa

perioada 
pînă la

pe baza
secțiile

sportului românesc la 
Olimpice din anul 

PRIN 
MAI

din
OBȚINEREA 

MARE NUMĂR 
ȘI MEDALII, 

AUR DIN ISTO-

președintele C.N.E.F.S., general It.(Din Informarea prezentată de p: „____ :
Marin Dragnea, la ședința lărgită a Biroului Executiv C.N.E.F.S. 
din 10 octombrie 1975).
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decembrie, în U.R.S.S.). va desemna pa
tru din cele sase componente ale 
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AGENDA
alte patru formații iar locul al șaselea 
Sl-1 vor disputa. în cadrul unui turneu, 
cele mai bune formații din Africa. Ame
rica și Asia. Echipa României, finalistă 
ta precedenta ediție a C.M. va evolua în 
preliminarii (2—5 dec.) în localitatea Vil
nius alături de formațiile Cehoslovaciei, 
Japoniei si Norvegiei. Primele două cla-

ELIMINAREA TUTUROR LIPSURILOR,
ÎMBUNĂTĂȚIREA ANTRENAMENTELOR!

Anul 1975, model al pregătirii în vederea locurilor de la Mont
real, a oferit tehnicienilor noștri posibilitatea să verifice in mod 
practic ideile metodice privind pregătirea, care să conducă, în fi
nal, la obținerea succeselor dorite la J.O. în același timp, anul 
preolimpic a prilejuit o ultimă trecere in revistă a posibilităților 
sportivilor susceptibili a fi selecționați m loturile olimpice ale țării.

In rîndurile următoare, o scurtă trecere în revistă a cîtorva as
pecte din activitatea unora dintre disciplinele sportive olimpice.

In acest an atletismul ro
mânesc a marcat un sen
sibil progres, atît în pri
vința rezultatelor obținu- 

de echipele reprezentative 
țării (îndeosebi la „Cupa

te 
ale ... 
Europei" și la Jocurile Balca
nice) cît, mai ales, prin reali
zarea unor performanțe indivi
duale de prestigiu ale unora 
dintre atleții noștri fruntași. 
Astfel, la 11 probe atletii ro
mâni dețin poziții intre primele 
zece locuri ale bilanțului mon
dial, Argentina Menis la disc și 
Mariana Suman la 800 m fiind 
clasate pe locul doi. De notat 
că Suman a ciștigat cursa de 
800 m in finala „Cupei Europei" 
la Nisa.

Se apreciază că orientarea 
metodică a pregătirilor efectua
te, mai buna organizare și con
ducere a muncii inițiate de 
F.R.A. au început să-și arate 
roadele, dar, pentru a se putea 
menține în pas cu 
extraordinar al 
mondial, pentru a 
cura cu succes 
rile olimpice de 
real, va trebui ca 
tri să se pregătească pentru a 
obține un nou salt valoric. Pen
tru aceasta, atleții noștri vor 
trebui in primul rină, să creas
că parametrii volumului și in
tensității lucrului pe care-l des
fășoară la antrenamente-

progresul 
atletismului 
putea con- 

în întrece- 
la Mont- 

atleții noș-

medalii (dintre care 
de aur — Simion Cu-Șase

una_ ___

tov — și două de argint) 
au recompensat strădani

ile pugiliști.lor noștri prezenți 
la C.E. de box de la Katowice. 
Dar, obiectiv privind lucrurile, 
trebuie să arătăm că întrecerile 
olimpice de box au o cu totul 
altă ..tărie" decit campionatele 
continentale și că. implicit, exi
gența este mult mai mare. Pen
tru a putea face față rigorilor 
competiției olimpice este abso
lut necesar ca pugiliștii români 
să fie pregătiți exemplar, ast
fel ca să se prezinte bine in 
confruntările cu boxeri din A- 
frica. Asia și America, cu sti
luri diferite de luptă, care i-au 
pus in dificultate la edițiile 
precedente ale J-O. îmbunătăți
rea substanțială a metodelor 
de lucru, perfecționarea proce
deelor tehnico-tactice de apă
rare și de atac, creșterea forței 
și eficacității loviturilor sînt. de 
asemenea, obiective importante 
in pregătirea generală a boxeri
lor noștri fruntași, candidați o- 
limpici.

După buna prezentare la 
campionatele mondiale 
din 1974 canotajul a în
registrat. în acest an. un 

sensibil regres, pierzînd 
cantitativ cit și calitativ 
pozițiile cucerite. Se pare 
succesele de anul trecut au 
terminat o atmosferă de liniș
tire și de automulțumire, impli
cit o scădere a exigenței față 
de pregătire, față de disciplină, 
atât la antrenori cit și la spor
tivi.

Printr-o activitate mai susți
nută a ■ Federației de speciali
tate, prin angrenarea mai te-

atît 
din 
că 

de-

sate din cele trei grupe vor evolua în 
turneul final, la Kiev (7—13 decembrie).

PENTRU UNUL din cele patru locuri re
zervate Europei în turneul olimpic de fot
bal candidează si reprezentativa Româ
niei care face parte dintr-o grupă alături 
de Franța și Olanda. Primul meci, la 3 
decembrie. Franța — România, la Paris. 
Celelalte partide vor avea loc anul viitor.

POTRIVIT DATELOR preliminare, înregis
trate la Comitetul de organizare, la Jocurile 
Olimpice de vară de la Montreal, în 1976, 
vor participa 13.909 sportivi din lumea în
treagă Printre țările care au anunțat cele 
mal numeroase loturi se atlâ : R.F. Ger
mania cu 699 sportivi, U.R.S.S. — 621, 
S.U.A. — 625, Polonia — 482. R.D. Germană 
— 472, Marea Britanie .— 431. Italia •—
425. Franța — 387. Australia — 368, Cana
da — 328. Cuba — 314, Cehoslovacia — 
309. Bulgaria — 302 etc. Printre delegațiile 
cele mai mici figurează cele din Insulele 
Fidji și Hondurasul Britanic, doar cu cite 
4 sportivi.

meinică a cluburilor Dinamo și 
Steaua, care dau lotului națio
nal majoritatea sportivilor și a 
antrenorilor, prin îmbunătățirea 
atmosferei de lucru. cultivîn- 
du-se cu precădere o atitudine 
de muncă responsabilă, pasio
nată, concomitent cu rezolvarea 
corespunzătoare a pregătirii, ca
notajul românesc are toate po
sibilitățile să se afirme în con
cursurile din bazinul artificial 
al Insulei Notre-Dame din 
Montreal. Dar pentru ca aspi
rațiile să poată fi îndeplinite 
este nevoie de multă, foarte 
multă muncă, de colaborare te
meinică între toți factorii, de 
disciplină de exigentă și per
severență. Sînt condiții care, 
cu efort, desigur, pot duce la 
succesele scontate.

a campionatele mondiale 
de la Budapesta scrimerii 
români au avut o evolu
ție remarcabilă cucerind

trei medalii, dintre care una de 
aur (Ecaterina Stahl), echipa 
reprezentativă clasindu-se în
tre primele șase la trei din cele 
patru arme (floretă fete și sa
bie— 3. floretă —6). în general,

Ecaterina Stahl — campioană 
mondială la floretă.

activitatea lotului republican a 
fost mai bine organizată, pregă
tirile au fost conduse și îndru
mate cu mai multă competență. 
Este necesar, de aceea, să se 
persevereze pe această cale, îm- 
bunătățindu-se continuu conți
nutul antrenamentelor exigența, ....................

noastră și-au mai adus contri
buția specialiști din Sibiu, Cluj- 
Napoea. Ploiești. Baia Mare, 
Reșița, Arad. București.

Evident, succesele repurtate 
la competițiile de amploare din 
ultimii doi ani și, în special, 
în 1975, sînt în măsură să ne 
facă să privim cu optimism 
concursurile din cadrul J.O. 
Dar, este foarte important ca 
în întreaga activitate care se 
duce in gimnastică să nu-și afle 
loc automulțumirea și superfi
cialitatea in tratarea unor lip
suri care încă mai persistă ! A existat, mai cu seamă 

în ultimii ani. un mare 
decalaj de valoare între 
rezultatele halterofililor 

români și ale celor mai valoroși 
din străinătate, adversarii lor 
la campionatele europene, la 
„mondiale", la Olimpiadă. Dato
rită eforturilor deosebite desfă
șurate în ultima vreme pentru 
pregătirea intensivă a unor ti
neri halterofili, rezultatele au 
crescut mult, dar n-au devenit 
încă competitive pe plan inter
național. Muncind la fel de se
rios există însă posibilități 
decalajul valoric de 
team să se reducă.

Unele greșeli 
în pregătirea . 
condițiilor specifice 
concurs de la campiona

tele mondiale de la Belgrad, 
i-au împiedicat pe caiaciști ți 
pe canoiști să reediteze succe
sele de la Xochimilco, din 1974 
și să se întoarcă acasă fără să 
fi cucerit vreo medalie de aur. 
Este drept, ei au obținut. în 
probele olimpice, patru medalii 
de argint și două medalii de 
bronz, ceea ce evidențiază rea
lele calități ale sportivilor noș
tri. care ar fi putut fi concreti
zate și prin titluri de campioni 
mondiali, fără lipsurile de care 
am amintit. De altfel, adevăra
ta valoare a caiaciștilor și ca- 
noiștilor români a fost dovedită 
pe pista de la Montreal, la con
cursul preolimpic cafe a urmat 
campionatelor lumii, unde ei au 
obținut succese spectaculoase și 
numeroase locuri fruntașe. Va- 
sile Dîba, Ivan Patzaichin, Ma
ria Mihoreanu, Gheorghe Dani
lov și Gheorghe Simionov au 
încheiat victorioși probele lor, 
cucerind unanime aprecieri.

In timp ce fetele după ce 
au trecut prin emoțiile 
calificării pentru C.M. aș
teaptă acum, poate mai 

emoționate, turneul final al 
campionatului mondial și cali
ficarea pentru J.O., handbaliștii 
fruntași au avut, oricum, un an 
ceva mai ușor, deși campionatul 
mondial universitar (cîștigat de 
echipa noastră) ca și alte tur
nee importante. în care, de ase
menea, au obținut victorii, nu 
înseamnă deloc o activitate 
ușoară !...

ca
care amin-

in tec veni te 
specială a 

de

responsabilitatea individuală 
colectivă.

Gimnaștii români s-au 
Tat șr în acest an 
Irumul ascendent din 
tima vreme în 1975 ei 

prima

a- 
pe 
ul- 
au 

cîștigat. pentru prima oară, 
titluri de campioni continentali, 
la Skien (Nadia Comăneci — 4 
medalii de aur) și la Berna 
(Dan Grecu — 1 medalie de 

, aur). De subliniat, eu acest pri
lej. și medalia de argint a lui 
Mihai Borș, ca și cea de bronz 
a Alinei Goreac. în afara „eu
ropenelor". gimnaștii români au 
avut evoluții excelente lă Tur
neul campionilor de la Londra, 
la concursul preolimpic de la 
Montreal (Teodora Ungureanu 
— 3 medalii), la Tokyo, la Ple
ven. la Illertisen etc.

Aceste succese de prestigiu, 
înregistrate la fete, sînt și ex
presia acțiunilor comune, a 
sprijinului reciproc intre fede
rația de specialitate. Ministerul 
educației și învățămîntului și 
organele locale din județul Ba
cău. concretizate, intre altele, 
in existența liceului de gimnas
tică din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. în afară de a- 
cestea. este vorba și de O AC
TIVITATE LABORIOASĂ, DE 
O ÎNALTA CALITATE, ÎN- 
TR-UN VOLUM FOARTE 
MARE, DE o EXIGENȚA DE
OSEBITĂ. La creșterea valorică 
a gimnasticii feminine din țara

Luptele. atît cele greco-ro- 
mane. cit și liberele, au 
dat îpapoi din pozițiile 
cucerite cu ani în urmă, 

pentru prima oară după mai 
multă vreme neavînd la ■ activ, 
în bilanț, un titlu de campion 
al lumii (la greco-romane), deși, 
la Minsk, trei dintre luptătorii 
noștri s-au aflat foarte aproape 
de medalia de aur. In activita
tea lotului au existat unele de
ficiențe de ordin disciplinar, ca 
și utlele carențe tehnico-tactice, 
care fiecare in parte și toate la 
un loc au condus la situația 
constatată la C.M. de la Minsk ; 
O SITUAȚIE NEMULȚUMI
TOARE ! Cunoseînd experiența 
profesională a tehnicienilor 
luptelor, valoarea unora dintre 
sportivii fruntași este de pre
supus că, in condițiile unei 
munci .sirguincioase. . discipli
nate, rezultatele să fie iarăși 
bune.

Față de anul precedent re
zultatele trăgătorilor noș
tri au înregistrat unele 
creșteri, dar cu excepția 

celor de la pistol viteză, ele au 
fost prea puțin concludente, 
mai cu seamă sub aspectul con
stanței obținerii lor. Astfel, re
zultatele bune au alternat cu 
cele slabe și mediocre, ceea ce 
impune măsuri imediate din par
tea specialiștilor acestei ramuri 
sportive în care, la ultimele 
șase Olimpiade, sportivii ro
mâni au fost totdeauna meda- 
liați I



REPUBLICAN DE BASCHET MASCULIN
IN CAMPIONATELE REPUBLICANE

STRĂDANII ÎN LUPTA PENTRU TITLU, 
DAR MAI ALES PENTRU CALITATE!

Cei mai buni baschetbaliști 
ai țării pornesc din nou la 
drum, disputîndu-și, de astăzi 
și pînă în ziua de 9 mai 1976, 
titlul de campioni ai țării, pre
cum și celelalte două poziții 
medaliate ale clasamentului. 
Iau parte Dinamo București, 
de 13 ori campioană a Româ
niei, cîștigătoarea consecutivă a 
ultimelor 8 ediții, Steaua, de 
10 ori campioană. Universitatea 
Timișoara, I.E.F.S., Universita
tea Cluj-Napoca, Rapid, Farul, 
Politehnica Iași, I.C.E.D. Bucu
rești, Politehnica București, 
C.S.U. Brașov și A. S. Armata 
București (ultimele două promo
vate din Divizia B). Joc sportiv 
îndrăgit de tineretul din țara 
noastră, baschetul va atrage și 
de data aceasta numeroși spec
tatori doritori să urmărească e- 
voluția simpatizanților lor, să

REPREZENTANȚII DIVIZIONARELOR A
DINAMO BUCUREȘTI : R. Dia- 

conescu (1,96), Gh. Novac (1,97), 
V. Popa (1,97), L. ivascenco (2,02),
D. Georgescu (2,01), M. Chivulescu 
(1,86), C. Fluturaș (1,85), I. Uglal 
(1,95), C. Dragomirescu (1,88), D. 
Niculescu (1,90), S. Osacenco
(1.83) . Antrenor : Dan Niculescu.

STEAUA : A. Savu (1,91), T. Ta- 
rău (1,98), Gh. Oczelak (2,01), N. 
Pîrșu (1,84), C. Cernat (1,94), D. 
Dumitru (1,86), V. Zdrenghea
(1,93),  A. Molnar (1,83), M. Stra- 
tulat (2,00), P. Grădișteanu (2,00),
E. Neagu (2,03), Gh. Cîmpeanu 
(2,02), p. Czmor (1,95), A. Minius 
1,91). Antrenor : M. Nedef.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA 5 
N. Mănăilă (1,96), N. Gal (1,90), N. 
Viciu (1,80), Gh. Munteanu (1,95),
C. Habatiuc (2,01), D. Iliescu (1,87), 
N. Kindris (1,69), M. Murărescu 
(1,69), M. Mînzat (1,90), M. Vulc
(1.84) , St. Bakos (1,73), M. Simon 
(1,76), M. Albu (1,88). Antrenor : 
N. Ionescu.

I.E.F.S. : D. Chircă (1,88), M. 
Braboveanu (1,88), D. Berceanu 
(2,00), G. Ionescu (1,98), Gh. Mi- 
huță (2,02), I. Țucunel (1,88), E. 
Dumitru (1,90), V. Militaru (2,00), 
Z. Szep (1,97), C. Salar (1,38). 
Antrenor : C. Călugăreanu.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA : M. Rtihrig (1,82), M. Barna
(1,84),  M. Banu (1,94), M. Crăciun 
(2,04), M. lakab (1,91), St. Mate 
(1,88), A. Mihalache (1,97), St. 
Nagy (1,98), Gh. Roman (1,94), L 
Sabău (1,89), A. Schuller (1,92), 
S. Vidican (1,80), C. Voicu (2,00). 
Antrenor : V. Geleriu.

RAPID BUCUREȘTI : Cr. Po
pescu (1,80), Th. Stănescu (1,98),
D. Vintilă (1,93), D. Vlădescu 
(2,01), L Simulescu (1,83), R. Bariu 
(1,80), C. Teodorescu (1,78), S. 
Molin (1,92), D. Stănescu (1,94), V. 
Bulancea (1,88), Gr. Bradu (1,92), 
M. Dumitru (1,93), L. Călin (1,85), 
L Florea (1,87). Antrenor : H. Tur- 
sugian.

FARUL CONSTANTA : A. Po- 
povlri (1,97), R. Martinescu (1,88), 

le aplaude evoluțiile și victo
riile.

Sperînd ca așteptările să fie

PROGRAMUL ETAPEI 
INAUGURALE

Azi și mîine, în prima etapă 
campionatului republican, vora _ .

avea loc următoarele partide 
(duble) : Dinamo — Farul,
C.S.U.  Brașov — I.E.F.S., Uni
versitatea Timișoara — Poli
tehnica București, Rapid — Po
litehnica Iași, Steaua — I.C.E.D. 
A.S. Armata București — Uni
versitatea Cluj-Napoca.

confirmate, dorim ca cele 12 di
vizionare A să demonstreze că

V. Pașca (1,89), A. Purcăreanu
(1,94),  A. Spînu (1,96), V. Băicea- 
nu (1,95), M. Cîmpeanu (1,94), Gh. 
Dumitru (2,01), R. Racovițan (1,93), 
Gh. Radu (1,85), V. Răileanu (1,96),
R. Tecău (1,91), V. Țeglaș (1,98), 
D. Larion (1,92). Antrenor : AL 
Botoș.

I.C.E.D. : S. Antoniu (1,95), F. 
Dikay (2,01), T. Bulat (1,98), M. 
Andreescu (1,85), V. Predulea 
(1,83), H. Mălușel (1,92), S. Rotaru
(1,94),  A. Anastasiu (1,84), M. Chi- 
du (1,85), M. Cîmpeanu (1,96), M. 
Dumitru (1,91), D. Haneș (1,84), V. 
Modrogan (1,90). Antrenor : M. Io- 
nescu.

POLITEHNICA BUCUREȘTI: Fi. 
Dudescu (1,85), P. Szel (1,94), M. 
Posa (1,94), V. Dragnea (2,00), M. 
Popescu (1,92), C. loned (1,95), M. 
Dumitran (1,86), A. Bunaciu (2,04),
S. Paraschiv (1,85), M. Plămada 
(1,96), I. Dakouzou (1,80), E. Popa 
(1,90), D. Leonte (1,93), T. Militaru 
(1,88), C. Rusu (2,03), D. Turturea- 
nu (1,92). Antrenor : M. Vasilescu.

POLITEHNICA IAȘI : D. Mol- 
sescu (1,90), V. Tacaci (2,01), V. 
Vasile (1,93), D. Pomîrlă (1,98), 
D. Scutaru (2,00), P. Măgurian 
(1,98), L. Dorobăț (1,84), N. Sam
son (1,81), R. Boișteanu (1,97), V. 
Troacă (2,01), G. Mihăilescu 
(1,78). Antrenor : V. Todirașcu.

C.S.U. BRAȘOV : D. Mllea (1,97), 
M. Leu (1,83), M. Avramescu
(1.82) , N. Costache (1,88), L. Krts- 
bay (1,86), M. Bochiș (1,97), Gh. 
Koncz (1,84), R. Trofin (1,82), L 
Bulat (1,94), D. Benedek (2,04), AL 
Melenduc (1,94), L. Hegyesi (1,98), 
M. Marinescu (1,84), L Bogorlu
(1.82) . Antrenor : P. Vasiliu.

A. S. ARMATA BUCUREȘTI: A. 
Chloreanu (1,96), M. Mladin (1,95),
T. Ursache (1,97), M. Stratulat 
(2,00), S. Buri (2,00), Cilibiu (1,95), 
T- Martinaș (1,93), D. Haldue 
(1,92), D. Zăniteanu (2,01), D. Po- 
leanu (1,88), M. Roxin (1,82), C. 
Deleanu (1,90), V. Ion (1,85), V. 
Ferariu (1,93), A. Radu (1,86). An
trenor : D. Lecca. 

au înțeles adevăratul sens al 
concepției despre pregătire, dis
ciplină și combativitate, nădăj
duim ca întrecerile să aibă di
namismul jocului modern. Mai 
dorim să vedem în „5“-urile 
din teren cit mai mulți bas
chetbaliști tineri, înalți și ro-

CAMPIOANELE EDIȚIILOR 
PRECEDENTE

g

1969, 
1975 :
1958,
1964, 

(fostă

1950 și 1952 : Metalul „23 Au
gust" București ; 1951 : Loco
motiva P.T.T. București ; 1953, 
1954, 1955, 1957, 1965, 1968, ' 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
Dinamo București ; 1956, 
1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 
1966, 1967 : Steaua
C.C.A.).

xwwwwwwwwwwwww?

buști, în care antrenorii să aibă 
încredere, iar ei înșiși să lupte 
cu îndrăzneală pentru deplina 
afirmare. De fapt, toate aces
tea sînt chiar imperative nece
sare redresării calitative a bas
chetului din țara noastră, ale 
cărui performanțe pe plan in
ternațional se mențin la un ni
vel mediocru. Printr-o compor
tare remarcabilă, care să evi
dențieze permanent preocupa
rea pentru pregătirea tehnică, 
tactică și fizică, pentru însuși
rea și aplicarea consecventă a 
principiilor jocului modern, 
componenții participantelor la 
cea mai importantă competiție 
internă și antrenorii lor pot 
forma o bază solidă pentru se
lecția membrilor lotului repre
zentativ.

Ca și ceilalți iubitori ai bas
chetului, așteptăm de la ediția 
a 27-a a campionatului împli
nirea acestor deziderate !

LSHSLWS1 ți

JUDO
Finalele celei de a Vil-a edi

ții a campionatelor republicane 
individuale de judo rezervate 
juniorilor vor avea loc. astăzi și 
mîine. în sala Gloria din Arad. 
Din cei peste 3 000 de juniori 
mari (18—20 de ani) și mici (15— 
17 ani) care și-au încercat șan
sele in etapele preliminare ale 
competiției, cei mai buni dintre 
ei, în număr de 200. vor partici
pa la întrecerile finale. Așadar, 
la fiecare categorie vor lupta 
pentru titlul de campion cîte 20 
de concurent! Cum se știe. în 
luptă se vor afla cinci titluri re
publicane la juniori mari și tot 
atîtea la juniori mici. Cei mai 
multi flnaliști sînt de la Șc. sp. 1 
București (18). Șc. sp. municipiul 
Gh. Gheorghiu-De j (17), Șc. sp. 
Miercurea Ciuc (12) și C.S.M. 
Borzești (12). în întreceri se vor 
afla și unii dintre campionii de 
anul trecut : L. Ferentz (Dinamo 
Brașov) și C. Georgescu (I E.F.S4, 
juniori mari, D. Saptu (Șc sp. 
Deva), E. Mihnea (Șc. sp. Unirea 
Iași) și I. Balint (Rapid Arad), 
juniori mici.

întrecerile vor fi conduse de 
cei mai buni arbitri. între care 
L. Vasilescu. V. Tosun și FI, 
Donciu (București).

RUGBY
O nouă etapă în Divizia A 

(a Vl-a) menține ferm rugbyul 
în actualitate. Ce promite să ne 
ofere ?

Jumătate din meciurile etapei 
sînt programate în Capitală. In 
cel mai echilibrat, după toate 
aparențele, Steaua va întîlni, 
pe teren propriu, incomodul 
XV al C.S.M. Sibiu. Rugbyștii 
militari au neapărat nevoie de 
victorie pentru a se menține 
în „plasa" Farului, actuala lide
ră a seriei I. Interesant se a- 
nunță și meciul Vulcan — Gri- 
vița Roșie. Prima echipă vine 
după o înfrîngere in extremis 
la Iași, la fel ca și formația 
antrenorilor V. Moraru și R. De- 

mian, întrecută nescontat, 
miercuri, de Olimpia. Fără 
probleme — pentru Dinamo — 
pare întîlnirea cu Olimpia, în 
timp ce capricioasa formație a 
Sportului studențesc trebuie să 
trateze cu multă seriozitate 
partida cu Rulmentul Bîrlad.

în țară, cel mai echilibrat 
meci se anunță la Iași, intre 
„Poli" și „U“ Timișoara. Rug
byștii ieșeni sînt într-o vizibi
lă revenire de formă, astfel că 
sînt capabili de un rezultat fa
vorabil. în alte două partide 
învingătoarele, cel puțin teore
tic, pot fi ușor de anticipat : 
Farul (deși joacă în deplasare) 
in fața Minerului G. Humorului 
și Știința Petroșani în disputa 
cu Agronomia Cluj-Napoca. în 
fine, Palas Constanța păstrea
ză prima șansă în partida cu 
Gloria București.

în perspectivă, o etapă în 
care liderii vor căuta să-și con-, 
solideze pozițiile, (t. st.)

TENIS DE MASĂ

Sîmbătă și duminică. în cam
pionatele divizionare de tenis de 
masă se vor desfășura zece în
tâlniri de tenis de masă, din 
care opt în Capitală (programul 
complet la rubrica „Unde mer
gem ?“). Nouă partide sînt inclu
se în etapa a doua a returului* 
iar una — Progresul Buc. — C.S. 
Arad n (f) — constituie reju-
carea meciului din turul campio
natului. Iată programul întrece
rilor din provincie : duminică,
băieți : C.S.M. Cluj-Napoca — 
Constructorul Hunedoara, Univer
sitatea Craiova — Comerțul 
Tg. Mureș.

Fără îndoială, derbyul feminin 
Progresul București — C.S, Arad 
n (ultima echipă este campioana 
țării) care se va disputa dumi
nică la București este așteptat 
cu un interes deosebit șl sperăm 
că evoluțiile unora dintre cele 
mai bune jucătoare autohtone 
vor fi bine apreciate de specta
tori.

1 Steaua — campioa
nă de tenii a țării.
Din fotografie lipsește 
maestrul emerit al 
sportului, Ilie Năstase, 
jucătorul nr. 1 al e- 
chipei, autorul unor 
prețioase puncte acu
mulate in turul com
petiției. De la stingă 3 
Gh. Viziru — antre
nor, Tăbăraș, Valeria 
Balaj, Țiței, Sotiriu, 
Popovici, Hărădău, E- 
lena Trifu. Rusu și C. 

IChivaru — antrenor
Foto : S. BAKCSY

CAMB/ONAEELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmart din paa- 1)

țov, Dobrescu, Lică, Budușan ; 
SEMIMIJLOCIE — Hoduț, Da
vid, Agapșa, Hajnal ; MIJLO
CIE MICA — Tîrboi, Didea, 
Istrate, C. Ciochină ; MIJLOCIE 
— N ăst ac, Gyorffi, S. Tîrîlă. 
Culineac ; SEMIGREA — Dafi- 
uoiu, Văran, Bubă, Vrînceanu; 
GREA — Dascălu, Alexe, Si
mon, Axente. Pentru a trans
forma în tradiție inițiativa de 
anul trecut, organizatorii vor 
fixa la fiecare gală cite un 
„cap de afiș", un meci-vedetă.

De pe acum putem însă sem
nala cîteva elemente de atrac
ție ale finalelor de anul acesta. 
• Este ultimul prilej (întrucit 
campionatele naționale urmă
toare vor avea loc abia în 
toamna viitoare) de a face — 
pe plan intern și pe lărgimea 
cuvenită — o evaluare mai rea
listă a posibilităților noastre 
pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal • Putem saluta re
venirea la campionatul țării (de 
la care au lipsit anul trecut) a 
rutinaților Alee Năstac și Con
stantin Gruescu • Cu nerăb
dare sînt așteptate posibilele 
finale Cuțov — Dobrescu, Ibra
him — Gruescu, precum și în- 
tilnirile inedite Gh. Ciochină — 
Ploicșteanu, Ștefanovici — Ne-

Sportul 

delcea, Dafinoiu — Varan sau 
Alexe — Simon • Va fi ur
mărită cu interes trecerea cam
pionului Victor Zilberman la 
categoria mijlocie mică.

în urma tragerilor la sorți, 
care au avut loc ieri la prînz, 
după operația de cîntărire, au 
fost trecute în program urmă
toarele meciuri mai importan
te : SÎMBATA, gala I (ora 15) : 
Ibrahim — Burdihoi (muscă),

Vineri, 24 octombrie, pe mL 
cui ecran, cu începere do la 
ora 18.30, vor fi transmise în 
direct aspecte de la a doua 
galâ a semifinalelor. In ceea 
ca privește prezentarea finale
lor pe micul ecran, aceasta 
urmează să fie stabilită ulte
rior.

Agapșa — Vladimir (semimijlo- 
cie), Dafinoiu — Banu (semi
grea), gala II (ora 19) : Memet
— Donciu (cocoș), Dobrescu — 
Guțu (șoară), T. Nicolae — Lu- 
pu (mijlocie mică) ; DUMINI
CA, gala III (ora 15) : Vancea
— Guță (pană), Nedelcea — 
Peia (semiușoară), gala IV (ora 
19) : Hoduț — Paraschiv (semi- 
mijlocie), Gyorffi — Chiracu și 
Năstase — Răducu (mijlocie).

Noile mijloace de transport 
care permit accesul la Palatul 
sporturilor și culturii sînt tro
leibuzele 83, 94 și 95, autobuzul 
31 și tramvaiele 9 și 21.

Prețul biletelor a fost fixat la 
6, 8, 20 lei (preliminarii), 8, 12, 
25 lei (semifinale) și 10, 15, 30 
lei (finale).

CAMPIONATELE DE CROS 
ÎNCHEIE SEZONUL ATLETIC 

ÎN AER LlbER
Sezonul atletic în aer liber 

1975 se încheie, oficial, mîine, o- 
dată cu disputarea, la Sibiu a 
finalelor campionatelor republi
cane de cros. în timp ce majori
tatea atleților fruntași se- află 
într-o binemeritată vacanță la 
capătul unui sezon în care au 
participat la numeroase con
cursuri importante, adueîndu-ne, 
să recunoaștem, multe satisfac
ții, alergătorii de semifond și 
fond și-au continuat pregătirile 
în vederea desemnării campioni
lor la probele de alergare în te
ren variat. Va urma și pentru el, 
apoi, odihna, înaintea începerii 
pregătirii sezonului olimpic...

După ce cîțiva ani gazda cam
pionatelor de cros a fost frumoa
sa pădure din vecinătatea băilor 
Felix, ediția din acest an se va 
desfășura pe un traseu inedit, la 
Sibiu.

Iată, în ordinea desfășurării 
(de la ora 9,30) probele ce vor 
fi alergate, și campionii ediției 
trecute : junioare III, 1 000 m, 
(Nicoleta Mutu), juniori m, 
2 500 m (Adrian Micloș), junioa
re n, 1 500 m (Elisabeta Ambruș), 
juniori II, 3 500 m, junioare I. 
2 000 m (Viorica Neagu), juniori 
I 5 000 m (Gheorghe Buruiană), 
tineret, 6 000 m (Gheorghe Ghi- 
pu), senioare, 2 500 m (Rafira 
Fița), seniori, 10 000 m (Ilie Flo- 
roiu).

★
Asociația sportivă Dinamo Ji

lava organizează în ziua de 26 
octombrie cea de-a treia ediție a 
„Cupei de toamnă" la marș. 
Concursul va avea loc pe cir
cuitul din str. Maior Coravu și 
va cuprinde probe pentru înce
pători, juniori, seniori și vete
rani.

SIMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, ora 

17 : A.S. Armata - „U“ Cluj-Na
poca (m. A), Steaua — I.C.E.D. 
(m. A) ; sala Dinamo, ora 17.15 : 
Dinamo — Farul (m. A) ; sala 
Giulești, ora 16 : Rapid II - Ar
hitectura (f. B), Rapid — Politeh
nica lași (m. A).

BOX. Palatul Sporturilor și Cul
turii, orele 15 și 19 : primele galo 
alo finalelor campionatelor repu
blicane individuale.

FOTBAL Terenul B. Vâcărescu, 
ora 15 : Automatica — Electronica 
(Div. C).

GIMNASTICA. Sala Liceului pe
dagogic de educatoare (Drumul 
Taberei), ora 15 : campionatul 
municipal de gimnastică moderna, 
categoriile a ll-a, I și maestre.

POLO. Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S., ora 16 : 
Rapid — Progresul, Dinamo — Vo
ința Cluj-Napoca (meciuri în ca
drul turneului final).

POPICE Arena Voința, ora 15 : 
România A — Ungaria (m-f-f).

TENIS DE MASA. Sala de la 
stadionul Republicii, ora 17 : Vo
ința Buc. — Sportul Buc. (f) ; 
Voința Buc. — C.S.M. lași (m) ; 
sala Progresul, ora 17 : Progresul 
Buc. — Metalurgistul Cugir (f). 
Meciuri în cadrul campionatelor 
divizionare.

VOLEI. Sala Constructorul, ora 
18.30 : Olimpia - I.E.F.S. („Cupa 
F.R.V.-, f).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, ora 

9 : A.S. Armata — „U“ Cluj-Na
poca (m. A), Steaua — I.C.E.D.
(m. A) ; sala Dinamo, ora 9.30 : 
Dinamo — Farul (m. A) ; sala 
Giulești, ora 9 : Rapid - Politeh
nica lași (m. A).

BOX; Palatul Sporturilor și Cul
turii, orele 15 și 19 : gale ale fi
nalelor campionatelor republicane 
individuale.

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora 
13 : Steaua — U.T.A. (tineret-spe- 
ranțe), ora 15 : Steaua — U.T.A. 
(Div. A) ; stadionul Dinamo, ora 
13 : Dinamo — Universitatea Cluj- 
Napoca (tineret-speranțe), ora 15: 
Dinamo — „U“ Cluj-Napoca (Div. 
A) ; terenul Voința, ora 11 : Vo
ința București — C.S. Tîrgoviște ; 
terenul Progresul, ora 11 : Progre
sul — Metrom Brașov (Div. B) ; 
terenul Triumf, ora 11 : Triumf — 
Tehnometal ; terenul T.M.B., ora 
11 : T.M.B. — Unirea Tricolor ; te
renul Flacăra, ora 11 : Flacăra 
roșie — ICSIM ; terenul Sirena, 
ora 11 : Sirena — Azotul ; terenul 
C.P.B., ora 11 : Șoimii TAROM — 
I.O.R. (Div. C).

POLO. Centrul de pregătire 
olimpică al C.N.E.F.S., ora 10 : 
Progresul — Voința Cluj-Napoca, 
Dinamo — Rapid (meciuri în ca
drul turneului final).

POPICE. Arena Gloria (clubul 
întrep. Republica), ora 9 : Româ
nia B — Ungaria (f). Arena Con
structorul, ora 9, România B — 
Ungaria (m).

TENIS DE MASA. Sala de la 
stadionul Republicii, ora 9 : Vo
ința Buc. — Metalurgistul Cugir 
(f). Voința Buc. — Locomotiva 
Buc., Politehnica Buc. — Gloria 
Buzâu (m) ; sala Progresul, ora 9: 
Progresul Buc. — C.S.M. lași (m), 
ora 11 : Progresul Buc. — Voința 
Arad II (f).

VOLEI. Sala Giulești, ora 10.30 : 
Rapid — Universitatea Cluj-Napo
ca („Cupa F.R.V.’, f) ; sala Di
namo, ora 11 : Dinamo — Univer
sitatea Craiova („Cupa F.R.V.*, 
O-



Divizia A, 
etapa a X-a VEȘTI DE LA ECHIPE

xMPERATIVUL ETAPEI

COMBATIVITATE LUCIDĂ!
Etapa desfășurată miercuri, 

In Divizia A a marcat o oare
care tendință de îmbunătățire 
a jocurilor Sub impulsul se 
pare al conducerilor de secții 
și al antrenorilor, jucătorii mul
tora dintre divizionarele A s-au 
angajat la efort, prilejuind 
unele confruntări viu disputate, 
cu rezultate decise în finalul 
lor

Rămîne loc, însă, în conti
nuare, pentru MAI BINE și 
sub acest aspect al combativi
tății de care trebuie să dea 
dovadă echipele, și pe care o 
dorim din ce în ce MAI LU
CIDA. întrucît efortul se impu
ne a fi și el cit mai just înca
drat într-o logică a jocului. 
Vrem să spunem că și în etapa 
trecută am mai văzut destui ju- 
cători-privitori la angajările so
litare, cu balonul la picior, ale 
coechipierilor, lipsindu-i în fe
lul acesta de sprijinul lor în 
•usținerea ofensivei.

Insuficienta aderare a fotba
liștilor noștri la ceea ce se chea
mă jocul fără minge — la toate 
fazele acțiunilor de atac și de 
apărare — are drept consecin
ță neacoperirea rațională a di
feritelor zone, a terenului, în 
general.

O mai justă repartizare a 
forțelor în teren, o mai amplă 
dinamică, ar conduce la ideea 
sincronizării între jucătorul cu 
mingea și acei fără balon, ta
blou tactic cu caracter perma
nent întîlnit în fotbalul actual, 
la echipele de peste hotare, 
partenerele reprezentantelor 
noastre în competițiile oficiale. 
Canalizarea efortului individual 
spre un joc colectiv, construc
tiv, ofensiv, iată imperativul 
care se degajă înaintea etapei, 
programată miine pe terenuri
le Capitalei și ale provinci
ei. (G. N.)

• F. C. ARGEȘ, 
IN TURNEU IN 
BULGARIA. Pentru 
a completa progra
mul de activitate a 
echipei. în perioa
da de întrerupere 
a campionatului în 
luna noiembrie, e- 
chipa F. C. Argeș 
a perfectat un tur
neu de trei jocuri 
în Bulgaria. Jocu-

ACTUALITÂȚI
rile slnt programa
te între 7 șl 14 no
iembrie
• Smtem infor

mați din Oradea că 
a fost Identificată 
persoana care a a- 
runcat cu o sticlă 
în terenul de joc 
la meciul F.C Bi

hor — A.S.A. Tg. 
Mureș. Este Traian 
Erdeli, din Manga
lia, aflat în conce
diu de odihnă la 
Băile Felix și oare 
venise la stadion 
in stare de ebrieta
te. El a fost sanc
ționat de miliție, 
conform Decretului 
153. cu amendă 
contravențională.

• POLITEHNICA TIMIȘOARA
— F.C.M. REȘIȚA. După întoar
cerea de la București, unde au 
jucat miercuri cu Rapid. stu
denții au trecut imediat la pre
gătirea meciului de miine. Lața 
este, în continuare, indisponibil. 
In schimb, Cotec s-a refăcut și, 
probabil, va reintra în formație. 
Reșițenii au efectuat și ei antre
namente adecvate înaintea ple
cării spre Timișoara, care se va 
produce astăzi. în lotul lor nu 
se anunță indisponibilități.

ARBITRII PARTIDEI: N. RAI- 
NEA (Bîrlad) T Leca (Brăila) 
și I. Ciolan (Iași)
• STEAUA — U. T. ARAD. 

Ambele echipe vin după reali
zări bune, obținute în depla
sare. Liderul a urmat programul 
obișnuit de recuperare și antre
nament. Tot efectivul este apt 
de joc. Arădenii au sosit ieri 
dimineață în Capitală Iorgules- 
cu este accidentat iar Axente 
este nerefăcut

ARBITRII PARTIDEI : I. RUS 
(Tg. Mureș). C. Teodorescu (Bu
zău) și Șt. Marian (Sighișoara).
• POLITEHNICA IAȘI — RA

PID Studenții, care au jucat 
bine în partida cu F. C. Argeș, 
și-au continuat pregătirile, fă- 
cînd antrenamente zilnice. Toți 
jucătorii sînt valizi și antreno
rul Ilie Oană speră într-o com
portare la fel de frumoasă și în 
partida de miine Feroviarii au 
plecat spre Iași aseară, cu trenul. 
Antrenamentele și-au urmat 
cursul normal, nici unul dintre 
jucători nefiind accidentat.

ARBITRII PARTIDEI : C. GHI- 
ȚA (Brașov). R. Șerban (Craio
va) și C. Braun (Brașov).
• DINAMO — UNIVERSITA

TEA CLUJ-NAPOCA. După eta
pa de miercuri, ambele echipe 
au efectuat zilnic antrenamente. 
Nu vor apare în formații: Che- 
ran (Dinamo) și Ciocan, Uifă- 
leanu, Batacliu șl Coca (,,U“ 
Cluj-Napoca). Pentru astăzi sînt 
programate ultimele antrenamen
te, după care, antrenorii D. Ni- 
colae Nicușor și, respectiv. Paul 
Popescu se vor fixa asupra for
mațiilor. Studenții au sosit ieri 
seară în Capitală.

ARBITRII PARTIDEI : M. MO- 
RARU (Ploiești). A. Ene (Craio
va) si N. Moroianu (Ploiești),

O C.F.R. CLUJ-NAPOCA — 
F.c. BIHOR. Feroviarii au sosit 
joi dimineață de la Constanța, 
efectuînd imediat un antrena
ment. Formula de echipă nu va 
suferi modificări ; L. Mihai și 
Petrescu sînt. în continuare, ac
cidentați. După o scurtă pregă
tire centralizată, la Băile Felix, 
orădenii pleacă astăzi, cu efec
tivul complet, spre Cluj-Napoca.

ARBITRII PARTIDEI : C. DI- 
NULESCU, Fr. Coloși și M. Cru- 
tescu (toți din București)
• F. C. CONSTANȚA — JIUL. 

Echipa antrenată de P. Comă- 
niță a mizat pe refacerea jucăto
rilor și pe două ședințe de pre
gătire de la meciul de miercuri. 
Mărculescu, accidentat, și-a re
luat antrenamentele, dar sînt pu
ține speranțe în utilizarea lui, 
mîine. Jiul a plecat joi noapte 
la București, de unde și-a con
tinuat, cu autocarul, drumul 
spre Constanța. Față de meciul 
cu Steaua, în echipă va apărea 
Moldovan.

ARBITRII PARTIDEI : C. NI- 
CULESCU. M. Buzca și E. Svitlec 
(toți din București).
• A.S.A. TG. MUREȘ — UNI

VERSITATEA CRAIOVA. Bone :

„Vineri am făcut două antrena
mente. Cred că voi alinia aceeași 
echipă, cu Feher în poartă. Pîs- 
laru este nerestabilit. Sper să 
facem un joc bun și... mai pro
ductiv decît la Oradea“. Cernăia- 
nu : „Modificări în formație ? 
Marcu nu va juca, fiind acci
dentat. In locul lui va apărea 
Ștefănescu. Dacă Purcaru se va 
reface, va putea lua locul lui 
Lung“.

ARBITRII PARTIDEI ; N. 
CURSARU (Ploiești), I. Cîmpea- 
nu (Cluj-Napoca) și V. Gligores- 
cu (Ploiești).
• F. C. ARGEȘ — F.C. OLIM

PIA. La Pitești, antrenamente 
zilnice după înapoierea de la 
Iași Echipa este afectată de în- 
frîngerea netă în fața Politeh
nicii și speră într-o reabilitare. 
Va reintra si Dobrin, refăcut. 
Olimpia a făcut și ea pregătiri 
zilnice, jucînd și cu echipa de 
tineret-speranțe. Astăzi dimineață 
e prevăzută ultima ședință de 
pregătire după care sătmărenii 
vor pleca spre Pitești. Singurele 
absente : Bathori II și Knoblau.

ARBITRII PARTIDEI : T. AN
DREI (Sibiu), C. Bărbulescu 
(București) și I. Vințan (Sibiu).

V\\\\\\\\\\\\\^^^^ DIVIZIA A IN CIFRE \\\\\\\\\\\\\^

i• In cele opt partide ale eta
pei a IX-a s-au marcat 18 goluri, 
totalul lor ajungînd la 200 ;
• Golul cu nr. 200 a fost în

scris de Romilă II. Celelalte goluri 
cu numere de jalon au fost mar
cate de M. Sandu (nr. 1), Oble- 
menco (nr. 50), Lucescu (nr. 100) 
și Dumitru (nr. 150).
• Din cele 79 de partide dis

putate pînă în prezent, 53 au re
venit gazdelor, 17 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 9 victoria a fost 
de partea oaspeților.
• La meciurile etapei au asis

tat 85 000 de spectatori ; cei mai 
mulți - 30 000 - s-au înregistrat 
la întîlnirea Univ. Craiova — Di
namo. Partidele campionatului au 
fost urmărite, pînă acum, de 
1 125 000 de spectatori.

• Clasamentul orașelor (alcă
tuit pe baza mediei de specta
tori), dupâ 9 etape, se prezintâ 
astfel : 1. CRAIOVA 33 000 ; 2. Ti
mișoara 17 500 ; 3. Bacâu 15 500 ; 
4. București 15 200 ; 5. Satu Mare 
13 700 ; 6. Oradea 13 600 ; 7. Arad 
13 500 ; 8. Pitești 13 200 ; 9. Reși
ța 12 800 ; 10. lași 12 600 ; 11. Tg. 
Mureș 12 000 ; 12—13. Cluj-Napoca 
și Constanța 11 500 ; 14. Petroșani 
5 500.
• Situația în „Trofeul Petscho»-

schi", după 9 etape, este urmă
toarea : 1-3. CRAIOVA, REȘIȚA fi 
IAȘI 9,20 ; 4. Cluj-Napoca 9,11 ; 
5-8. Pitești, Satu Mare, Constanța 
și Tg. Mureș 9,00 ; 9. București
8,88 ; 10. Timișoara 8,75, 11-12.
Bacău și Arad 8,50 ; 13. Oradea 
8,00 ; 14. Petroșani 6,00.
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în obiectiv — Divizia C

In DIVIZIA b DISCIPLINA E ÎNCĂ ÎN SUFERINȚĂ
Am amintit într-unul din nu

merele trecute ale ziarului des
pre „performanța*4 divizionare
lor B, care au părăsit in cor- 
pore „Cupa României44 după 
primele tururi. Unii sînt tentați 
să creadă că e vorba de sur
prize, caracteristice acestei com
petiții. Lucrurile nu stau deloc 
așa. Partidele din Divizia B, 
după opt etape, n-au reușit să 
se ridice, în general, la nivelul 
pretins. Apar rezultate neaștep
tate, care dezvăluie carențe se-

rioase în procesul de pregătire, 
in pregătirea moral-volitivă. 
Eșecul lui F.C. Petrolul Ploiești 
(0—6 Ia Pașcani) nu a trecut 
neobservat, lăsînd un gust amar 
nu numai numeroșilor suporteri 
ai echipei ploieștene ci și altor 
iubitori ai fotbalului, pentru că 
e vorba de un club 
de o formație cu 
de serviciu.

Ne vom opri azi 
aspect al întrecerii diviziona
relor B, care, din capul locului

de fotbal și 
vechi ștate

asupra unui

ARBITRII PARTIDELOR DIN DIVIZIA B
SERIA I : • Victoria Tecuci — 

Unirea Focșani : R. Stîncan 
(București) • Metalul Plopeni — 
Ceahlăul P. Neamț : Fr. Nasutto 
(Rm. Vîlcea) — se dispută sîm- 
bătă • F.C.M. Galați — Gloria 
Buzău : I. Chilibar (Pitești) • 
F. C. Petrolul Ploiești — C.S.M. 
Borzești : V. Topan (Cluj-Napoca) 
• C. S. Botoșani — Prahova Plo
iești : T. Gaboș (Cluj-Napoca) • 
C.S.M. Suceava — C.S.U. Galați : 
C. Szilaghi (Baia Mare) • F. C. 
Brăila — C.F.R. Pașcani : G. Re- 
tezan (București) • * '
lărași — Viitorul 
Moarcăș (Brașov) 
Medgidia — S-. C. 
Munich (București).

(Timișoara) • Ș. N. Oltenița — 
Nitramonia Făgăraș : T. Oniga 
(Iași) • Chimia Rm. Vîlcea — 
Electroputere Craiova : V. Tatar 
(Hunedoara).

Celuloza Că- 
Vaslui : Tr. 
• Cimentul 
Tulcea : A.

SERIA A II-A : Voința Bucu
rești — C. S. Tîrgoviște : M. Fe- 
diuc (Suceava) • Steagul roșu 
Brașov — Metalul Mija : I. Ho- 
nig (Arad) • Chimia Tr. 
gurele — Minerul Motru : I. 
suth (Buzău) • Automatica A- 
lexandria — Autobuzul Bucu
rești : Gh. Ispas (Constanța) • 
Progresul București — Metrom 
Brașov : S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) • Tractorul Brașov 
— Metalul București : 
(Focsani) 
F.C.M. Giurgiu :

Mă- 
Ko-

C. Petrov
Dinamo Slatina —

M. Izghireanu

CLASAMENTUL GRUPEI A IV-a

A CAMPIONATULUI EUROPEAN
Pînă acum, în grupa a IV-a a 

preliminariilor campionatului eu
ropean s-au disputat următoarele 
partide : România — Danemarca 
0—0 și 6—1, Spania — Danemarca 
2—1 și 2—0, Spania — Scoția 2—1 
și 1—1, România — Spania 1—1, 
România — Scoția 1—1, Scoția —
Danemarca 1—0.

' n urma acestor 
samentul arată

rezultate cla- 
astfel :

1. Spania
2. România
3. Scoția
4. Danemarca

5 3
4 1
4 1
5 0

0
0
1
4

8-4 8
8-3 5
4-4 4
2-11 1

Următoarele
Danemarca 
mânia — ! , __________
Scoția — România (17 decembrie)’

• După cum anunță U.E.F.A., 
meciul României de la București 
va fi condus de o brigadă de ar
bitri din Elveția; la centru : 
Walter Hungerbuehler ; la linie : 
Roland Racin și Joseph Meier.

partide : Scoția — 
i (29 octombrie), Ro- 
Spania (16 noiembrie),

SERIA A HI-A : • F. C. Baia 
Mare — Mureșul Deva : Gh. Va- 
silescu I (București) • Rapid 
Arad — Victoria Cărei : Gh. Io- 
nescu (Brașov) • Metalurgistul 
Cugir — Victoria Călan : G. Dra- 
gomir (București) • F. C. Șoi
mii Sibiu — Unirea Tomnatic : 
FI. Anuțescu (Pitești) • Dacia 
Orăștie — Gloria Bistrița : V. Ia- 
cob (Oradea) • F. C. Corvinul 
Hunedoara — U. M. Timișoara : 
N. Dinescu (Rm. Vîlcea) • Mi
nerul Moldova Nouă — Gaz me
tan Mediaș : Gh. Donciu (Cara
cal) • C.F.R. Timișoara — Ind. 
sîrmei C. Turzii : T. Moisescu 
(Drobeta Tr. Severin) • Sticla 
Turda — C.I.L. Slghet ; V. Cio- 
cîlteu (Craiova).

vom spune, trebuie să facă o- 
biectul 
urmate 
toare :
nifestă ... _____ ________
în acest sens este grăitor bilan
țul sancțiunilor dictate de Co
misia centrală de competiții și 
disciplină a F.R.F. Sezonul este 
abia la început și cinci secții 
de fotbal (Victoria Tecuci, Sticla 
Turda, Metalurgistul Cuglr, Vic
toria Cărei și Unirea Tomnatic) 
au și fost avertizate pentru 
măsuri necorespunzătoare în 
organizarea partidelor pe teren 
propriu, manifestări nesportive 
sau lipsă de măsuri educative 
cu jucătorii lor. S-a luat și o 
măsură mai drastică : Mureșan 
(Gloria Buzău) a fost suspen
dat pe șase luni pentru lovirea 
arbitrului. S-au dictat 30 de e- 
lape de suspendare (15 în se
ria I, 12 în seria a IlI-a și 3 
în seria a II-a) și 9 mustrări. 
In opt etape, au fost sancțio
nați 25 de jucători !

Se impune ca, începînd cu e- 
tapa a IX-a (al cărei program, și 
arbitrii, îl publicăm alăturat), 
jucătorii să înțeleagă să se pre
ocupe de practicarea unui fot
bal de calitate, iar secțiile să 
ia măsurile corespunzătoare 
creării unui climat propice des
fășurării meciurilor.

unor analize imediate, 
de măsuri corespunză- 

indisciplina care se ma- 
incă la multe meciuri.

CAMPIONATUL DE JUNIORI, ETAPA A Vl-a
I : Unirea FocșaniSERIA _ T ______ ___ ___ x _

Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej 0-2, 
Liceul 2 Iași — Ceahlăul Piatra 
Neamț 4-0, Rulmentul Bîrlad — 
Liceul A. I. Cuza Focșani 2—0, 
Șc. sp. Tecuci -- C. S. Botoșani 
2—1, Liceul de fotbal Bacău — 
„Poli“ Iași 3—2, Gloria Buzău — 
C.F.R. Pașcani 0—0, C.S.M. Su
ceava — S. C. Bacău 2—3 ; SE
RIA A n-A ; Steaua „23 August"
— F. C. Constanța 0—2, Șc. sp. 2 
București — Azotul Slobozia 3—0, 
Flacăra roșie București — Spor
tul studențesc 1—3, F. C. Brăila
— Autobuzul București 1—0, 
C.S.U. Galați — Rapid București 
2—2, Metalul București — S. “ 
Tulcea 3—1, Șc. sp. Călărași 
F.C.M. Galați 3-0 ; SERIA 
HI-A : T. M. București — Ș. 
Oltenița 2—1, F.C.M. Giurgiu 
Steaua 1—3, Poiana Cîmpina 
C. S. Tîrgoviște 1—0, Progresul 
București — Dinamo București 
1—2. Chimia Tr. Măgurele — Fla
căra Moreni 3—0, Petrolul Plo
iești — Liceul M. Viteazul Bucu
rești 0—0 ; SERIA A IV-A : Șc. 
sp. Drăgășani - Dinamo Slatina 
1-4. Liceul 1 Caracal — Minerul 
Lupeni 4—0, F. C. Argeș -

Știința Petroșani 4—1, 
Craiova — Șc.

de Argeș 7—1, Șc. sp. 
— Minerul Motru 5—0.

I.

c.

c.
A 

N.

• Sc.
Uni- 

sp.
sp. 
versitatea 
Curtea 
Craiova ______ ______ _
Jiul Petroșani — Electroputere 
Craiova 1—2, Cimentul Tg. Jiu 
— Chimia Rm. Vîlcea 0—0 ; SE
RIA A V-A : „Poli- Timișoara —

Timișoara
— Metalul

3—1, Șc. sp. Gloria A-

Viitorul 
Jimbolia
Severin , . _____
rad — Șc. sp. ’ Lugoj 2—0, Rapid 
Arad — Dierna Orșova 0—0, 
C.F.R. Timișoara — U. T. Arad 
0—2, Șc. sp. Caransebeș — Strun
gul Arad 3-0, F.C.M. Reșița — 
U. M. Timișoara 1—0 ; SERIA A 
VI-A î Sticla Turda - Olimpia 
Satu Mare 2—2, Șc. sp. Victoria 
Cărei — F. C. Baia Mare 2—4, 
Șc. sp. Baia Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca 3—1, Minerul Cavnic — 
Armătura Zalău 3—0, 
hor — C.I.L. Sighet 6—0, 
Cluj-Napoca — Șc. sp. Oradea 
3-1, Gloria Bistrița — Ind. sîrmei 
C. Turzii 1-1 ; SERIA A VII-A : 
Tractorul Brașov — Șc. sp. Tg. 
Secuiesc 2—0, A.S.A. Tg. Mureș
— Șc. sp. Brașovia 7—0, Gaz me
tan Mediaș — Șc. sp. Miercurea 
Ciuc 4—o, Șc. sp. Odorhei — Șc. 
sp. Brașov 1—4. Steagul roșu Bra
șov — Metalul Sighișoara 3—1, 
Șc. sp. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Gheorghieni 5-0. Oltul Sf. Gheor- 
ghe - Șc. sp. Mediaș 2—0 ; SE
RIA A Vin-A : F. C. Șoimii Si
biu — Metalurgistul Cugir 3—3, 
Mureșul Deva — Sc. sp. Sibiu 
1—2, Șc. sp. Hunedoara 
nirea Alba Iulia 0—3.
Aiud — Inter Sibiu 2—0, Șc. sp. 
Șoimii Sibiu 
1—0, Liceul 2 Deva
Făgăraș 4—0,
— Corvinul Hunedoara 2—0.

2-0, Șc. șp. 
Drobeta Tr.

F. C. Bi-
,U*

— U-
Metalul

C.F.R. Simeria 
Nitramonla 

Chimica Tîrnăveni

LACUNE, LA TOȚI
Campionatul Diviziei C se află 

la jumătatea turului (duminică 
se va disputa etapa a VIII-a), 
prilej pentru unele constatări 
privind desfășurarea competiției. 
După cele șapte confruntări, a- 
sistăm la o grupare a echipelor 
pe anumite trepte ale clasamen
telor. Pe primele locuri In cele 
12 serii se găsesc fostele divizi
onare B, Relonul Săvinești, Fla
căra Moreni, C.S.U. Brașov, Pe
trolul Moinești, Metalul Drobeta 
Tr. Severin, fruntașele din cam
pionatul trecut, ca de exemplu, 
Minerul Cavnic, Armătura Zalău, 
Unirea Dej, Poiana Cîmpina, pre
cum și o serie de formații care 
acum se prezintă schimbate mult 
în bine față de evoluția lor din 
primăvară, cum sînt : Minerul 
Gura Humorului, Victoria Florești, 
Progresul Băilești șl Inter Sibiu. 
Aceste formații au făcut, spre 
lauda lor, un adevărat tur de 
forță acum fiind pe primele 
locuri în seriile respective.

începutul campionatului are o 
notă de dispută aprigă, predomină, 
în general, scorurile strînse. Nici o 
echipă n-a reușit să acumuleze 
în cele șapte etape maximum de 
puncte (14), doar Relonul Săvi
nești, prima clasată în seria a 
n-a, are 13 p, restul liderelor au 
între 12 și 10 puncte. Unele din
tre competitoare care au retro
gradat din eșalonul secund nu 
stau deloc pe roze, acum, la ju
mătatea turului. în această pos
tură dificilă sînt Foresta Fălticeni 
(locul 10 — 7 p - în seria I), 
Chimia Brăila (10 — 7 p — s. 
IV). Minerul Anina (5 — 8 p — 
s. VHI), Minerul Baia Sprie (13 - 
6 p — s X), Metalul Aiud (6 — 
9 p — s. XI) și Oltul Sf. Gheor- 
ghe (7 — 8 o — s. XII).

Despre echipele nou promova
te, în număr de peste 30, nu 
prea se pot spune încă lucruri 
bune. Excenție face doar Con
structorul Timișoara, care a acu
mulat 10 puncte și conduce în 
seria a VUI-a (!). în rest marea 
majoritate sînt încheietoare de

FACTORII JOCULUI
pluton în seriile lor. Sub locul 
10 se află în momentul de față 
debutantele Progresul Fălticeni 
(locul 14), Spicul Tigănași (12) 
și Metalurgistul Iași (16) — seria 
I, Ozana Tg. Neamț (15) șl Pe
trolistul Dărmănești (12) — seria a 
II-a, Chimia Mărășești (11) și 
Carpați Nehoiu (16) — seria a 
HI-a, Minerul Măcin (14 — seria 
a IV), ICSIM București (12 — 
seria a V-a), Electrica Titu (15) 
și Voința Caracal (16) — seria a 
Vl-a, Unirea Drobeta Tr. Seve
rin (11 — seria a VII-a), Con
structorul Satu Mare (15 — se
ria a IX-a), Tehnofrig Cluj-Na
poca (11) și Progresul Năsăud 
(16 — seria a X-a), I.M.I.X. Ag
nita (12 — seria a Xl-a) și Uti
lajul Făgăraș (12 — seria a
XH-a).

Din păcate, nivelul tehnic al 
fotbalului practicat în acest cel 
de al treilea eșalon se menține 
scăzut, majoritatea echipelor 
practică un joc rudimentar, fără 
o idee tactică, nu sînt pregătite 
corespunzător nici din punct de 
vedere fizic. In multe formații 
sînt preferați jucători în vîrstă 
care au resurse fizice doar pen
tru o repriză. La mai toate e- 
chipele, disciplina lasă mult de 
dorit. Ca și în campionatul tre
cut, în fiecare etapă sînt elimi
nați, pentru diferite abateri de 
la sportivitate, numeroși jucători. 
Sînt duminici cînd numărul ce
lor scoși din joc de către arbi
tri depășește cifra 20, cum a 
fost cazul, de pildă, în etapa a 
IV-a : 26 de eliminări. Amintim 
doar cîteva dintre formațiile care 
au jucători eliminați : Foresta 
Fălticeni, Ozana Tg. Neamț, Me
talul Oțelu Roșu, Electrica Con
stanța, C.F.R. Caransebeș, Der- 
mata Cluj-Napoca, Viitorul Bră
ila, Olimpia Rm. Sărat, Metalul 
Bocșa, Luceafărul Focșani etc. 
etc.

E nevoie de mai multă disciplină 
în Divizia C !

T. RABȘAN

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA SPECIALA PRONO- 
EXPRES DIN 19 OCTOMBRIE 

1975
La această tragere se acordă 

cîștiguri suplimentare din fond 
special. Se atribuie autoturisme 
Dacia 1300, cîștiguri în bani, ex
cursii peste hotare în U.R.S.S., 
R. D. Germană și Cehoslovacia.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 17 OCTOMBRIE 1975
Fond general de cîștiguri : 

1.016.010 lei. Extragerea I : 86 67 18 
20 8 2 38 84 58. Extragerea a H-a : 
73 42 21 13 4 24 69 32 7.

CIȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 15 OCTOMBRIE 1975
Categoria I î (13 rezultate) 1 va

riantă 50% a 16.926 lei, 1 variantă 
25% a 8.463 lei și 1 variantă 10% a 
3.385 lei. Categoria a H-a : (12 re
zultate) 13,15 variante a 2.626 lei. 
Categoria a IlI-a : (11 rezultate)
184,05 variante a 281 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 10 OCTOMBRIE 1975

Extragerea I : Categoria 2 : 1 va
riantă 25% a 11.627 lei și 6 varian
te 10% a 4.651 lei ; cat. 3 : 10 va
riante a 3.953 lei ; cat. 4 : 15,70 a 
2.518 lei ; cat. 5 : 61.90 a 639 lei; 
cat. 6: 154,65 a 256 lei. Report ca
tegoria 1 : 276.153 lei.

Extragerea a II-a : Categoria A : 
1 variantă 50% un autoturism 
„Dacia 1300“, 1 variantă 25% a 
35.000 lei și 3 variante 10% a 
14.000 lei ; cat. B : 1 variantă 25% 
a 9.498 lei și 6 variante 10% a 
3.799 lei ; cat. C : 9,25 a 3.491 lei ; 
cat. D : 5,75 a 5.616 lei; cat. E: 
75,95 a 425 lei ; cat. F : 136.05 a 
237 lei ; cat. X : 1.390.80 a 100 lei. 
Report categoria A: 48.348 lei.

Autoturismul „Dacia 1300“ a fost 
cîștigat de narticinantul ALEXAN
DRU VORVOREANU din Drobeta- 
Turnu Severin.

Sportul (Paga 7-a
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(Urmare din pag. I)

dețenc de partid au înfățișat 
aspecte principale ale activită
ții care se desfășoară, în spi
ritul hotărîrilor conducerii par
tidului și statului nostru, pen
tru elaborarea și dezbaterea cu 
cetățenii a programelor de dez
voltare economico-socială și de 
sistematizare a tuturor locali
tăților din țara noastră.

de către ministe- 
judcțene de par- 
populare, de că- 
industriale și a- 

asigurării 
a popu- 

întocmai a

ZONALE

In cadrul discuțiilor a fost 
modul 

pe 
------ ---- și 
in agricultură, relevindu-se pe ” V --------- „1.4:---------„a o

au

abordat, de asemenea, 
cum se îndeplinește planul 
1975, atit în industrie, cit

lingă succesele obținute și 
scrie de carențe. Dezbaterile 
evidențiat preocuparea organe
lor și organizațiilor de partid 
pentru lichidarea ncintîrziată a 
acestor lipsuri, pentru punerea 
in valoare cit mai deplin a 
potențialului uman și material 
existent, precum și voința co
muniștilor, a tuturor oameni
lor muncii de a realiza sarci
nile de producție Ia toți inda- 
catorii, de a da in funcțiune 
la termenele prevăzute noile o- 
biective economice, de a în
făptui prevederile actualului 
cincinal înainte de termen. Tot
odată, au fost examinate mă
surile ce se impun a fi 
tuite cit mai urgent în 
accelerării pregătirilor 
producția anului viitor, 
dusirie și agricultură, 
ca încă din primele zile ale 
anului 1976 activitatea econo
mică să se desfășoare în toate 
sectoarele Ia nivelul sarcinilor 
planificate, obiectivele prevă
zute pentru primul an al nou
lui cincinal să fie îndeplinite 
in cele mai bune condițiuni.

In încheierea consfătuirii de 
lucru a luat cuvintul tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român.

în cuvîntarea sa, 
Nicolae Ceaușescu a 
asupra măsurilor concrete care

infăp- 
scopul 
pentru 
in in- 
astfel

tovarășul 
insistat

trebuie luate 
re, comitetele 
tid, consiliile 
tre unitățile 
gricole în vederea 
bunei aprovizionări 
lației, îndeplinirii 
programului de măsuri stabilit 
de Comitetul Politic Executiv. 
Secretarul general al partidului 
a atras atenția asupra bunei 
organizări a activității produc
tive și comerciale, pentru a 
asigura o repartizare judicioa
să a produselor, in profil teri
torial și pe unități comerciale, 
precum și o ritmicitate cores
punzătoare a aprovizionării 
populației.

Secretarul general al partidu
lui a pus un accent deosebit 
pe necesitatea realizării sarci
nilor, pe acest an, in industrie 
și în agricultură, și luarea tu
turor măsurilor pentru crearea 
premiselor îndeplinirii planului 
pe 1976. Numai pe baza reali
zărilor obținute în industrie, în 
agricultură, in celelalte dome
nii — a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — vom pu
tea asigura îmbunătățirea con
tinuă a aprovizionării popu
lației cu bunuri alimentare și 
industriale, creșterea neîncetată 
a nivelului de trai material și 
spiritual al 
popor.

Cuvîntarea 
citații.

Expunerea 
ral al partidului, care prin a- 
precierile și concluziile trase, 
prin sarcinile puse in fața or
ganelor și organizațiilor de par
tid, a organelor centrale și lo
cale de stat, constituie un pro
gram concret dc muncă și de 
acțiune în vederea îmbunătă
țirii aprovizionării populației, 
a activității in industrie, agri
cultură și comerț, in întreaga 
viață economică și socială, a 
fost urmărită cu deosebită a- 
tenție, cu profund interes și 
aprobare deplină dc participan- 
ții la consfătuire.

FEMININE DE ȘAH
NOI REZULTATE DE VALOARE

întregului

va fi dată

secretarului

nostru

publi-

gene-

Astăzi, in șase orașe din

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

feminin de șahTurneul zonal 
de la Karlovy Vary a continuat 
cu runda a 9-a, în care maestra 
româncă Elisabeta Polihroniade 
a cîștigat Ia olandeza Corry 
Vreeken. Lidera clasamentului. 
Feustel, a remizat cu Karakas, 
rezultat consemnat și în parti
da Jurcinska — Jovanovici, 
Gertrude Baumstark a întrerupt 
partida cu Hofmann.

în clasament continuă 
conducă Feustel (R.D. Germa
nă), cu 7 puncte, urmată de 
Jovanovici (Iugoslavia) — 6 
puncte, Hofmann (R.D. Germa
nă) — 54/2 puncte (1), Elisabeta 
Polihroniade (România) și Ka
rakas (Ungaria) — cu cite 51/, 
puncte, Gertrude Baumstark 
(România) și Dahlin (Suedia)
— cu cite 5 puncte (1) etc.

★
După 9 runde, în turneul zo

nal feminin de șah de la Pola 
(Iugoslavia) conduce Porubski 
(Ungaria) — 6V2 puncte, urma
tă de Lemaciko (Bulgaria) — 
6 puncte (2), Veroczy (Ungaria)
— 6 puncte (1).

în runda a 9-a, șahistele ro
mânce Margareta Teodorescu și 
Suzana Makai au întrerupt 
partidele susținute cu Belama- 
rici (Iugoslavia) și respectiv 
Hillary (Irlanda).

LA JOCURILE PANAMERICANE
MEXICO, 17 (A-

să

IUGOSLAVIA A CÎȘTIGAT
BALCANIADA DE SAH

• J

Echipa iugoslaviei a terminat pe 
primul loc în clasamentul Balca
niadei de șah, desfășurată la Istan
bul. Șahiștii iugoslavi (Ostoici, 
Kurajița, Bukici, Minici, Kovace- 
vici, Hulak, Sofrecki) au totalizat 
17 puncte, din 24 posibile. Pe ur
mătoarele locuri s-au clasat : Bul
garia 15 p (1), România 13 p (2), 
Turcia 6‘/2 p (2) și Grecia 5‘/2 p 
(1). în ultima întîlnire, echipa 
României conduce cu 3—1 în fața 
Turciei, două partide fiind între
rupte.

Iugoslavia

START ÎN CAMPIONATELE EUROPENE DE VOLEI
Astăzi se dă startul în ediția 

a IX-a a campionatelor euro
pene rezervate echipelor de se
niori și senioare. O ediție deo
sebită de toate celelalte, prin a- 
ceea că numărul participantelor,

^\\\\\\\\\\\\m\\w
LOTURILE REPREZENTATIVE ALE ROMÂNIEI

PROGRAMUL ECHIPELOR 
NOASTRE IN SERII

Masculin (Kralievo)
D
— sîmbătă :

Cehoslovacia — Belgia
România — Olanda

— duminică :
Belgia — Olanda
România — Cehoslovacia

— luni :
România — Belgia
Cehoslovacia — Olanda

Feminin (Banja Luka)

- sîmbătă :
Olanda — Bulgaria 
România — U.R.S.S.

- duminică : 
România — Bulgaria 
Olanda — U.R.S.S.

- luni :
România — Olanda 
U.R.S.S. — Bulgaria

pînă acum nelimitat, a fost re
dus la numai 12, atit la băieți cit 
și la fete. Exceptînd primele 6 
clasate în ediția precedentă 
(Italia, 1971) și formațiile țării

IUGOSLAVIAU, R. S. S
4-3 LA TENIS DE MASĂ

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
în cadrul Cupei ligii europene 
la tenis de masă, echipa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul de 
4—3 formația Iugoslaviei. Iată 
principalele rezultate (primii 
sînt trecuți sportivii sovietici) : 
Strokatov — Stipancici 2—1, 
(18, —18, 16) ; Gomoșkov —
Surbek 2—0 (13, 18) ; Gomoșkov
— Stipancici 1—2 (15, —14, 
—20) ; Strokatov — Surbek 0—2 
(—21, —26) ; Elmira Antonian
— Erzebet Palatinus 2—0 (16, 
15).

MASCULIN : Wiliam Schreiber, Gabriel Udlșteanu, Nicolae 
Pop, Gyula Bartha, Laurențlu Dumănoiu, Adrian Arbuzov, Cornel 
Oros, Petrică Duduciuc, Teofil Chiș, Mircea Tutovan, Constantin 
Chițlgoi, Marian Păușescu ; antrenori : Aurei Drăgan șl Florin 
B&lsiș.

FEMININ : Eugenia Rebac, Constanța Bălășoiu, Mariana Io- 
nescu, Gabriela Popa, Victoria 
Enache, Liliana Pașca, Marcela 
Puiu, Rodica Cilibiu ; antrenoriÎ
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gazdă (Iugoslavia), celelalte re
prezentative au luat parte la 
turnee de calificare. Echipa 
masculină a țării noastre s-a 
calificat direct, iar cea femini
nă în urma fazei preliminare.

La masculin, în cele_3 serii 
figurează echipele 
Iugoslaviei, Italiei și Ungariei 
(serie găzduită de 
Skoplje), U.R.S.S., R.D. Germa
ne, Bulgariei, Franței 
botica), Cehoslovaciei, Români
ei, Belgiei și Olandei (la Kra
lievo). Din aceste trei serii, 
programate între 18 și 20 oc
tombrie, cîte două formații se 
califică în turneul final pentru 
locurile 1—6, găzduit de sala 
Pionir din Belgrad (22—25 oc
tombrie). La feminin participă, 
în ordinea seriilor : R.D. Ger
mană, Ungaria. Iugoslavia, R.F. 
Germania
România, 
(Banja 
Polonia, Italia, Belgia (Negotin). 
Turneul 1—6 are loc tot la Bel
grad, la aceleași date.

Și în campionatul feminin și 
în cel masculin se atribuie cîte 
un loc pentru turneul olimpic 
de 
te 
al

Banciu, Luxa Racovițan, Maria 
Pripiș, Emilia Cernega, Carmen 

: Ștefan Roman și S. Chiriță.

Poloniei,

orașul

(la Su-

(Rijeka), U.R.S.S., 
Bulgaria, Olanda 

Luka), Cehoslovacia,

la Montreal echipelor clasa- 
pe primul loc sau pe locul 
doilea, în situația în care

Pentru nrima o''”'! în cariern sa 
sportivă, Jimmy Connors va evolua 
in echipa s.u.a. ih..-uu muci p<..- 
tru „Cupa Davis". Este vorba de 
întîlnirea dintre formațiile S.U.A. 
și Venezuelel, care se dispută în 
aceste zile (17—19 octombrie) în 
localitatea Tucson din Arizona. în 
cadrul primului tur al zonei ame-

CIUDAD DE
gerpres). Pe diferitele baze spor
tive din capitala Mexicului, au 
continuat întrecerile celei de-a 
șaptea ediții a Jocurilor sportive 
panamericane.

Pe stadionul olimpic, în ca
drul concursului de atletism, 
sportivul american Tom Woods 
a cîștigat proba de săritură în 
înălțime cu un rezultat bun : 
2,25 m. L-au urmat canadienii 
Beers și Cuttel — ambii cu 
2,17 m. In absența sprinterului 
cubanez Silvio Leonard, acciden
tat în serii, cursa masculină de 
200 m s-a încheiat cu victoria 
lui James Gilkes (Jamaica) — 
20,43, secundat de americanul 
Larry Brown — 20,59. In proba 
similară feminină, Sandra Ch6s- 
sborough (S.U.A.) a stabilit un 
nou record național, cu timpul 
de 22,77. Atleta cubaneză Maria 
Sarria s-a situat pe primul loc 
în proba de aruncarea greutății, 
cu rezultatul de 18,03 m, iar cana
diana Diane Jones a terminat 
învingătoare la pentatlon, cu un 
total de 4 673 puncte. Alte rezul
tate : disc — John Powell (S.U.A.)

62,36 m ; 5 000 m — Domingo
Tibaduiza (Columbia) 14:02,20.

Au luat sfîrșit întrecerile com
petiției de judo, in care ulti
mele medalii de aur au fost cu
cerite de canadianul Brad Far
row (cat. mijlocie) și cubanezul 
Jose Ibanez (cat. ,,open“).

în concursul de tir, proba de 
armă liberă calibru redus 3 X 40 
focuri a revenit țintașei america
ne Margaret Murdock, care, la 
cele trei poziții, a totalizat 
1 166 p, doborînd recordul Jocu
rilor, deținut de compatriotul său . 
Writter.

S-au disputat primele meciuri 
din turneul de fotbal, în care 
echipele favorite au obținut vic
torii scontate : Brazilia — Salva
dor 2—0 ; Argentina — Jamaica 
2—0 ; Mexic — S.U.A. 3-1 ; 
Cuba — Bolivia 3—0 ; Nicaragua
— Costa Rica 5—1.

Rezultate înregistrate în com
petiția de volei : la masculin : 
Mexic — Salvador 3—0 ; Cuba — 
Venezuela 3—0 ; la feminin : 
S.U.A. — Porto Rico 3—0 ; Peru
— Canada 3—2.

Surpriza de !a Ciudad de Mexico

JOAO PABLO
Lumea atletismului este uimi

tă în fața acestui 17,89 m cu care 
Joao Pablo de Oliveira a pulve
rizat recordul mondial al probei

DE OLIVEIRA

Joao de Oliveira la începutul 
zborului de 17,89 m.

Telefoto : A.P.-AGERPRES

titlurile vor. reveni formațiilor 
deja calificate : U.R.S.S. la fe
minin și Poloniei la masculin.

triplusalt, adăugîndu-i aproa- 
o jumătate de metru ! Per- 

aproape neverosimilă,
de
pe 
formanța, 
are un singur termen de compa-

In C. E

ECHIPA
PENTRU

de fotbal, grupa a IV-a

SCOȚIEI
MECIUL

Selecționata

SE PREGĂTEȘTE
CU DANEMARCA

GLASGOW, 17.
de fotbal a Scoției va susține la 
29 octombrie, pe- stadionul 
„Hampden Park" din Glasgow, 
meciul cu echipa Danemarcei din 
cadrul campionatului european, 
în vederea acestei întîlniri, an
trenorul echipei, Willie Ormond, 
a convocat 18 jucători. Din lot 
fac parte : David Harvey, Jim 
Crown (portari) : Danny Mc
Grain, Stewart Houston, Sandy 
Jardine, Willie Donachie, Martin 
Buchan, Gordon McQueen (fun
dași) ; Tommy Jackson, David 
Hay, Bruce Rioch, Kenny Dalg
lish, Asa Hartford (mijlocași) ; 
Tommy Hutchinson, Peter Lori
mer, Derek Parlane, Ted Mac 
Dougall, John Duncan (atacanți).

Federația scoțiană de speciali
tate a respins memoriile celor 
cinci jucători care, cu prilejul 
meciului tur disputat la Copen
haga, s-au făcut vinovați de gra-

ve abateri de la etica sportivă, 
suspendările dictate rămînînd 
valabile.
• La Szczecin, în campionatul 

european rezervat echipelor de 
tineret : Polonia — Grecia 4—1 
(1—1). In clasamentul grupei a 
8-a conduce Polonia — 4 p (din
2 jocuri), urmată de Bulgaria — 
4 p și Grecia — Op (ambele din
3 meciuri).
• Echipa poloneză Stal Mie- 

lec și-a încheiat turneul în Fran
ța, jucînd la Bordeaux cu for
mația S. A. Merignac, pe care 
a învins-o cu 3—0 (2—0).

rație, dacă vreți un singur pre
cedent 
Beamon 
obținut 
stadion 
așadar, 
atletism, 
lungimii, ca o adevărată probă 
soră".
Se va vorbi, desigur, acum, de 

școala braziliană" de triplusalt, 
de Adhemar Ferreira da Silva, 
dublu campion olimpic și re
cordman mondial în urmă cu 
două decenii, de Nelson Pruden- 
cio, medaliat cu argint la Mexico 
în 1968 și cu bronz la Munchen 
în 1972. Performanța lui Oliveira 
însă tot nu se explică : în 1956, 
cînd da Silva sărea 16,56 m, re
cordmanul de azi abia învăța să 
meargă, iar cînd Prudencio zbu
ra la 
doilea 
thians. 
permit 
puțin 
bile școli.

Se va vorbi și 
făcătoare de minuni* 
lui olimpic din Ciudad de Me
xico (2 240 m altitudine). E drept, 
acolo au sărit, la lungime, Bea
mon 8,90 m și Viorica Viscopo- 
leanu 6,82 m, acolo Giuseppe 
Gentile, Prudencio și Viktor Sa- 
neev au realizat recorduri mon
diale succesive la triplusalt, du- 
cînd în două zile recordul de la 
17,03 m la 17,39 m, dar perfor
manțele Vioricăi și ale săritori
lor de triplu erau, totuși, rezo
nabile șl au fost depășite ulte
rior, la altitudini normale. Con-» 
dițiile de la Mexico reprezintă 
un factor ajutător, dar în nici 
un caz unul determinant.

Se va vorbi și despre resursele 
triplusaltului, unde succesiunea 
celor trei pași ar permite, la o 
înălțime perfectă, un „accident" 
fericit. Nici Saneev, însă, și nici 
Drehmel, Corbu sau Joachimu- 
wski, nume pe care le-am în
vățat în ultimii ani ca fiind ale 
celor mai buni specialiști din 
lume, nu au „suferit" în zeci de 
concursuri, după sute de sărituri 
și zeci de mii de ore de antre
nament, un asemenea „accident",' 
chiar la proporții mai reduce.

Pînă la concursul din cadrul 
Jocurilor Panamericane, Oliveira, 
cunoscut în Europa doar din 
flash-urile agențiilor de presă ca 
recordman aî Americii de Sud ia 
săritura în lungime 
septembrie) reușise 
triplu, performanță 
excelentă pentru un 
lungime. La 21 de 
înălțime, 75 kg.) < 
armata ’ ««--«
ierarhie 
Antrenorul său, Pedro Toledo, îl 
consideră capabil de mai mult ! 
Mai mult decit 2,36 m la înălți
me sau 1:40,4 la 800 m — cifre 
considerabil superioare recordu
rilor mondiale actuale — cu care 
tabela internațională de punctaj 
îi echivalează acest 17.89...

8,90 m, recordul lui Bob 
la săritura în lungime, 

acum 7 ani, pe același 
mexican. S-a întîmplat, 
și a doua „minune" in 

triplusaltul se alătură

17,27 m, Joao se visa al 
Pele, în atacul lui Corin- 
Distanțele mari în timp 
invocarea 

a existenței
tradiției, mai 

unei verita-

despre „pista 
1“ a stadionu-

(8,20 m 
16,74 m 
considerata 

săritor de... 
ani (1,89 m 

caporalul din 
braziliană răstoarnă o 
ce părea inatacabil?’.

in 
ia

Vladimir MORARU

• PE SCURT • PE SCURT 0
Maratonul de la

(R.F.G.) a fost

ricane — ediția 1975-76. Lo- 
tui t>.U.A. acc^i. .... i .... i
cuprinde pe Roscoe Tanner, Dick 
Stockton, Vitas Gerulaitis, Erick 
van Dillen și Billy Martin.

Echipa Venezuelei are în com
ponența sa pe Humphrey Hose, 
Roja Andrew, Angel Garcia și 
Freddy Winkelmann.

ATLETISM • 
Donaueschingen 
cîștigat de atletul francez Andre 
Lacour — 42,195 km în 2h 24:59. Pe 
locul doi s-a clasat belgianul Jo
seph Rombaux — 2 h 26:10.

HOCHEI • Intr-unuL din derby- 
urile campionatului U.R.S.S., Spar
tak Moscova a întrecut cu scorul 
de 4—2 pe ȚSKA Moscova. Alte 
rezultate : Torpedo Gorki — Dina
mo Moscova 2—6 ; SKA Leningrad 
— Aripile Sovietelor Moscova 5—7; 
Himik Voskresensk 
sibirsk 2—3.

ȘAH • După trei 
morialul Alehin“, 
conduc Gheller și

— Sibir Novo-

runde în „Me- 
la Moscova, 

Vaganian, cu

cîte 2l/i puncte. Rezultate : V »ga- 
nian — Bem 1—0 ; Korcinoi — 
Byrne 0—1; Stein — Gheller ‘A—’/aî 
Lengyel — Beliavski V2—V2 î Hort 
— Forintos ■Va—Va î Pianinei — Pe
trosian V2—1/2-

TENIS • La Sydney, in optimi 
de finală, tînărul jucător american 
Alex Mayer l-a eliminat cu 6—3,
6— 3 pe mexicanul Raul Ramirez,
unul ** " ""
Alte 
1—6,
7— 6, 
6—3, 
6—2, 
sînt 
Case

din favoriții concursului, 
rezultate : Smith — Richey
6— 3, 6—2 ; Gorman — Roche
7— 6 ; Gottfried — Gardinen 
7—5 ; Masters — V. Amritraj 
6—1. Pentru „sferturi" mai 
calificați J. Alexander, R.
și B. Lutz.


