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Miine dimineafâ, la Palatul sporturilor și culturii

Vineri dimineață primul mi
nistru al Republicii 
Pakistan, Aii Bhutto, 
cu persoanele oficiale 
neze care îl însoțesc, a vizitat 
unități industriale din orașul 
Brașov.

n după-amiaza aceleiași zile, 
pr,mul ministru pakistanez, îm
preună cu soția și persoanele 
oficiale care-1 însoțesc s-au 
reîntors in Capitală.

★
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și președintele Partidului Po
porului din Pakistan, primul 
ministru al Republicii Islamice 
Pakistan. Zulfikar Aii Bhutto, 
s-au reîntâlnit, vineri după- 
amiază.

ntrevederea a marcat înche
ierea cu succes a convorbirilor 
oficiale româno-pakistaneze la 
nivel înalt.

k participat tovarășul Manea 
Manescu, prim-ministru al gu
vernului.

,'remierul pakistanez și-a 
manifestat mulțumirea deose
bită pentru prilejul de a fi cu
noscut in mod direct, cu oca
zia vizitei sale, aspecte din 
viața și preocupările poporului 
român, a avut cuvinte de înaltă 
apreciere 
realizări 
noastră sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul Zulfikar 
Aii Bhutto și-au exprimat sa
tisfacția pentru rezultatele deo
sebit de rodnice ale convorbi
rilor purtate, apreciind că a fost 
pusă cu acest prilej o bază 
trainică pentru extinderea și 
dezvoltarea mai intensă a co
laborării celor două popoare in 
toate domeniile de activitate, in 
folosul progresului economic și 
social al ambelor țări, a cau
zei păcii și înțelegerii intre 
națiuni.

la adresa 
dobindite

Islamice 
împreună 

pakisia-

marilor 
de țara

Vineri, 24 octombrie, a a- 
vut loc, la Palatul Republicii, 
ceremonia semnării documente
lor oficiale româno-pakistaneze.

Secretarul general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și președintele Par
tidului Poporului din Pakistan, 
primul ministru al Republicii 
Islamice Pakistan, Zulfikar Aii 
Bhutto, au semnat comunicatul 
comun cu privire la vizita o- 
ficială de prietenie a premie
rului pakistanez in România, 
document care reflectă dorința 
celor două state și popoare de 
a intensifica legăturile lor de 
prietenie pe multiple planuri, 
de a-și aduce contribuția pe 
plan internațional la soluțio
narea marilor probleme con
temporane, în folosul cauzei pă
cii și securității in lume.

In cursul ceremoniei au mai 
fost semnate 
comune.

Exprimând 
tru semnarea 
mente, 
Ceaușescu și primul 
Zulfikar Aii Bhutto au rostit 
alocuțiuni care au fost urmărite 
cu interes și subliniate cu a- 
plauze de cei prezenți.

Șeful statului român 
mierul pakistanez s-au 
tat, apoi, și-au strins 
dură miinile, inchinînd 
de șampanie împreună 
prezenți, pentru continua dez
voltare a colaborării și coope
rării româno—pakistaneze.

★
Președintele Partidului Po

porului din Pakistan, prim-mi
nistru al Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto, 
și doamna Nusrat Bhutto . au 
oferit, vineri, un dineu oficial, 
in onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

alte documente

satisfacția 
acestor 

președintele

pen- 
docu- 

Nicolae 
ministru

și pre- 
felici- 

câl- 
cupă 
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FINALE DE MARE ATRACȚIE
IN CAMPIONATELE NAȚIONALE DE DOX

A sosit ziua mult așteptatelor finale. Miine dimineață, la ora 10, iubitorii boxului din Capitală se vor intilnl in jurul ril». 
gutui instalat in Palatul sporturilor și culturii. Anticipăm o atmosferă plină de entuziasm pentru spectacolul pugilistic pe 
care ni-l vor oieri cei 22 de finaliști. Tensiunea intrecerilor a inceput să atingă cote ridicate încă din galele semifinale, 
cea de aseară fiind pe deplin edificatoare. Peste 6 000 de spectatori și-au incurajat favoriții, incercind să-i ajute să treacă 
ultimul hop dinaintea finalelor. Și in cea de doua reuniune a semifinalelor s-a luptat fără menajamente, aruncindu-sa 
in focul întrecerii ultima picătură de energie.

CAT. SEMIMUSCÂ. Deși se 
cunosc din sala de antrena
ment de la Galați, Teofil Ghi-

a semifinalelor s-a luptat fără menajamente, aruncindu-so

AWWWWWW

PROGRAMUL 
FINALELOR
Semimuscâ

AL TUREI - T. GHINEA

Muscă
F. IBRAHIM - N. ROBU

Cocoș
DUMITRESCU - DUMINICA

Pană
CIOCHINA - PLOEȘTEANU

Semi ușoara

g V.

ȘTEFANOVICI - LIVADARU
Ușoară

C. CUTOV - P. DOBRESCU
"î Semimijlocie

Q HAJNAL - C. HODUȚ
Mijlocie mică

ZILBERMAN - P. ISTRATE
Mijlocie

A. NASTAC - S. T1RILA
Semigrea

c. VARAN - C. DAFINOIU
Grea

M. SIMON I. ALEXE

în campionatele de gimnastică de la Bacău

EXECUȚII DE VALOARE, ÎN FINALELE PE APARATE
BACAU, 24 (prin telefon). Cu 

o jumătate de oră înaintea gon
gului ultimei reuniuni a finale
lor republicane de gimnastică, 
casa de bilete a Sălii sporturi
lor din localitate se închisese, 
biletele fiind epuizate ! Finalele 
primilor șase pe aparate s-au 
desfășurat, deci, în fața unei 
săli arhipline, publicul prezent 
în tribune puțind să asiste la 
un nou recital de măiestrie și 
virtuozitate. Și de această data, 
întrecerile fetelor le-au eclipsat 
pe cele ale băieților, atît prin 
nivelul valoric, cit și prin 
frumusețe. Liceul de gimnastică 
ain Municipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej, cu cite 4 reprezentante în 
fiecare finală, s-a făcut remar
cat din nou. Și, la fel ca în 
zilele precedente, Nadia Co
măneci a deținut „capul de a- 
fiș“, evoluînd excelent. Ea a 
fost pe punctul de a cuceri 
wate cele patru titluri puse în 
joc dar, repetînd dificilul ele
ment pe care și l-a inclus in 
exercițiul la sol, dublu salt îna
poi (un element întîlnit numai 
în întrecerile... masculine I), n-a 
mai reușit ca în ziua preceden
tă, obținînd „numai" 9,40 și 
aînd astfel posibilitatea Teodo
rei Ungureanu să ciștige. Dar 
nu e de omis faptul’ că Ungu
reanu a obținut acest titlu cu 
o notă foarte mare — 9,90 1
Revenind la Nadia Comăneci, 
trebuie să arătăm că ea a ob
ținut la paralele nota 9,95, adi
că mai mult cu 5 sutimi decît 
la „europene" ! Subliniind com
portarea foarte bună a sporti
vei băcăuane Gabriela Trușcă 
(antrenori — soții Marina și 
Mircea Bibire), care a obținut 
aouă medalii de bronz, să tre
cem acum la concursul băieți
lor.

Aici s-a înregistrat surpriza

zilei, Dan Grecu fiind învins la 
inele, pentru a doua oară în 
acest an, de Nicolae Oprescu. 
Campionul mondial, în zi nu 
prea bună, a ratat întîi la cal, 
pentru ca în proba sa prefe-

TEODORA UNGUREANU

Trușcă 19,30 ; Bîrnă: Comăneci 
19,70 ; Ungureanu 19,25; Trușcă 
19,05 ; Sol : Ungureanu 19,65 ; 
2—3. Comăneci si Gabor 19,30;

MASCULIN, Sol : Checicheș
Oprescu 

Cepoi
Inele: 
18,35;

MASCULIN, Sol :
18,55 ; Branea 18,45 
18,25 ; Cal : Gali 18,70; 
18,30; D. Grecu 17,70 ;
Oprescu 18,40; Cepoi
Checicheș 18,00 ; Sărituri : 
Checicheș 18,50; Oprescu 18,30; 
P. Szabo 18,25 ; Paralele : D. 
Grecu 18,55; Branea 18,05; Gali 
17,65; Bară : Cepoi 18,65 ; Gali 
18,60 ; C. Petrescu 18,30.

Constantin MACOVEI

la
s-au menajat, 
tînărul
numai

Steaua) și Petre
De

Ghinea a 
valorificîn-

nea (acum 
Ganea nu 
la început, 
înțeles că 
du-și alonja îl poate stăvili pe
impetuosul și rutinatul său ad
versar care a căutat mereu, 
potrivit temperamentului său, 
lupta de aproape. în ultima re
priză, ieșindu-și din rezervă, 
Ghinea a acceptat schimburile 
de lovituri, care nu i-au fost

însă totdeauna favorabile, deși 
acțiunile sale erau marcate de 
claritate. Decizia : Teofil Ghi
nea (Steaua) b.p. (5—0) Petre 
Ganea (Box Club Galați).

Ca și anul trecut, cei doi clu
jeni Alexandru Turei și Remua

Victor BANCIULESCU
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 8-a)

Astăzi si miine,

CELE MAI
LA SATE)

etapa a Xl-a, in Divizia A la fotbal

INTERESANTE JOCURI,
MARE Șl TIMIȘOARA

rată, inelele, să greșească din 
nou. De altfel, Dan Grecu a 
obținut un singur titlu în fina
lele pe aparate, la paralele. O 
altă surpriză este și clasarea pe 
primul loc, la sol și sărituri, a 
lui Ion Checicheș, care confir
mă în acest fel o evoluție în 
ascensiune. In fine, la capitolul 
confirmări mai poate fi trecut 
și Sorin Cepoi, cîștigătorul de 
la bară fixă, clasat pe locul II 
la cal și inele. Iată primii trei 
clasați :

FEMININ, Sărituri : Nadia 
Comăneci 19,50 ; Teodora Un
gureanu 19,10 ; Mariana Con
stantin 18,95 ; Paralele: • Comă
neci 19,75 ; Ungureanu 19,40 ;

întrebarea care se 
tru etapa de miine 
va rezista sau nu clasamentul 
încă o săptămînă, în configura
ția sa actuală ?

Din punctul acesta de vede
re, etapa a Xî-a se aliniază la 
un start tensionat. într-adevăr, 
Steaua și Dinamo, „duo“-ul din 
fruntea clasamentului, joacă în 
deplasare, are de susținut, deci, 
examene pretențioase care îi 
poate confirma, sau nu, nu nu
mai calitatea jocului, dar și as
censiunea din clasament. Mai 
departe : U.T.A. cu un pasiv 
sever (0—8 la Steaua) în prece
denta etapă, va suporta replica 
Politehnicii Iași, revelația ac
tualului sezon, cu al treilea a- 
tac din campionat, pe scara 
productivității. „U“ Cluj-Napo- 
ca, Universitatea Craiova, Ra
pid se vor agăța de șansa pro
gramării pe teren propriu, pen
tru a-și completa punctajul să-

pune pen- 
e aceasta :

CLASAMENTUL LA ZI
1. STEAUA
2. Dinamo

10 6 3 1 23- 6 18
10 7 8 3 24-12 14

3- 4. A.S.A. Tg. M. 10 5 2 3 16-11 18
3.— 4. Poli lași 10 5 2 3 20-15 18

5. F.C. Argeș 10 4 4 2 11-10 18
6. S.C. Bacâu 9 5 1 3 11-18 11
7. F.C. Olimpia 9 3 4 2 12-18 18
8. F.C. Bihor 10 4 2 4 10-12 18
9. „Poli ■ Tim. 10 4 2 4 14-17 18

10. F.C.M. Reșița 10 4 2 4 11-16 18
11. Univ. Craiova 10 3 3 4 11- 8 9
12. CFR Cj-Nap. 10 3 3 4 7-11 9
13. FC Constanța 10 4 0 6 12-15 8
14. Rapid 10 3 2 5 8-13 8
15. „U“ Cj.-Nap. 10 3 1 6 14-14 7
16. Sportul stud. 8 3 1 4 7-11 1

17-18. U.T.A. 10 2 2 6 18-28 8
17—18. Jiul Petroșani 10 2 2 6 9-19 8

rac, iar Jiul Petroșani, „1 
na roșie", cu o sarcină 
mai grea, evoluînd 
re, va forța firește 
prizei.

Miine, reintră în 
Sportul studențesc.

PROGRAMUL „RUNDEI"
AZI

S. C. BACĂU
(meci televizat)

F. C. M. REȘIȚA

.lanter- 
mult 

în deplasa- 
porțile sur-

întrecere și

,U“ CLUJ-NAPOCA 
POLI TIMISOARA 
OLIMPIA SATU MARE 
F. C. BIHOR 
U. T. ARAD 
RAPID BUCUREȘTI 

(stadion Giulești)
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
SPORTUL STUDENȚESC 

(stadion Republicii)
Toate partidele vor începe la ora 15.

MÎINE
— F. C. CONSTANȚA
— DINAMO BUCUREȘTI
— STEAUA BUCUREȘTI
— JIUL PETROȘANI
— POLITEHNICA IAȘI
— A. S. A. TG. MUREȘ

C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
F. C. ARGEȘ

FACTOR IMPORTANTSPORTUL,
ÎN PREGĂTIREA MILITARILOR

Tradițional, la 25 octombrie, 
întregul popor sărbătorește Zi
ua armatei, aflată în acest an 
la cea de a 31-a aniversare. 
Este o sărbătoare prin care po
porul nostru cinstește vitejia 
fiilor săi care au luptat pen
tru eliberarea patriei de sub 
dominația fascistă, pentru in
dependență și suveranitate na
țională, ziua în care militarii 
de azi ai României socialiste 
raportează partidului succese
le obținute în îndeplinirea e- 
xemplară, cu abnegație și de
votament, a misiunilor de o- 
noare ce le sînt încredințate 
pentru apărarea muncii și 
ții pașnice ale poporului 
mân, a mărețelor noastre 
ceriri revoluționare.

în ansamblul 
mijloacelor prin 
țării își formează o pregătire

multilaterală, 
loc tot mai 
cupă educația 
care își aduc 
locit aportul

desăvîrșită, un 
important îl o- 
fizică și sportul, 
în mod nemij- 

la realizarea o-

ZIUA ARMATEI

vie- 
ro- 
cu-

?iformelor 
care ostașii

biectivelor tuturor categoriilor 
de instrucție. Pregătirea fizi- 

mai 
in- 
mi- 
ar- 
din

că, cit mai intensă, cit 
eficientă, a devenit astăzi 
dispensabilă, atît pentru 
litarii în termen din toate 
mele, cit 
instituțiile 
mint.

Pentru 
cinilor trasate de partid, in »- 
cest domeniu, îndeosebi a pre-

și pentru elevii 
militare de învăță-

îndeplinirea sar-

vederilor Ilotăririi Plenarei 
C.C. al P.C.R. din februarie- 
martie 1973 și a prețioaselor 
indicații cuprinse în Mesajul 
adresat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU participanților la 
Conferința mișcării sportive, 
conducerea Ministerului Apă
rării Naționale a aprobat un 
amplu plan de măsuri concre
te privind pregătirea fizică a 
militarilor, activitatea sportivi 
de masă, formarea de cadre, 
asigurarea bazei materiale.

In concordanță cu aceste mă
suri, în toate unitățile, milita
rii participă permanent la ac
țiunile sportive de masă, la di
ferite concursuri, la Întrecerile 
pentru trecerea probelor și nor-

Col. Alexandra CRĂCIUNESCU

(Continuare ta pag. ■ 2-a)
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In magazinele

A 68-a Conferință generală a F. A. L

NICOLAE CONȚU $1 ILIE NEAGU, 
DISTINȘI CU DIPLOMA 

„PAUL TISSANDIER“
La Ottawa (Canada) a avut 

loc, de curind, cea de a 68-a 
Conferință generală a Federa
ției Aeronautice Internaționale, 
eveniment la care au fost pre
zente 33 de delegații, repre- 
aentînd aerocluburile naționale 
afiliate la prestigiosul for a- 
viatic internațional, printre care 
și o delegație a federației noas
tre de specialitate. Un punct 
de mare interes de pe ordinea de 
si — alături de darea de sea
mă a președintelui B. Duperier 
și informările consiliilor de spe
cialitate — l-a constituit de
cernarea distincțiilor F.A.I. pe 
anul 1974. „Momentul a fost cu 
atit mai plăcut pentru noi — 
ne spune secretarul general al 
F.A.R., Aurel Caloianu, condu
cătorul delegației române — cu 
cit pe lista laureaților, alături 
de Alexei Fedotov (U.R.S.S.), 
distins cu Marea medalie de aur 
a aerului, ji Gerald P. Caar 
(S.U.A.) cu Marea medalie de 
aur a spațiului, ți alții, au fi
gurat j» numele unor aviatori 
români. Este vorba de pilotul 
Nicolae Conțu ți parațutistul 
Ilie Neagu, cărora li s-a acor
dat Diploma „Paul Tissandier".

Diploma care poartă numele 
tmeia dintre celebritățile aero
nauticii mondiale de la începu
tul secolului nostru, aerostierul 
și pilotul francez Paul Tissan
dier, se acordă pentru contri
buții deosebite aduse la pro
gresul aviației, performanțe de 
Înaltă valoare, precum și pen
tru Îndelungată activitate in a- 
cest domeniu. De la tribuna 
Conferinței, președintele a dat 
citire meritelor prin care s-au 
distins cei doi aviatori români.

Pilotul Nicolae Conțu, coman
dant al Aeroclubului .Mircea

Zorileanu* din Brașov, a intrat 
in aviație în anul 1949, ca pilot 
planorist, iar doi ani mai ttr- 
xiu își ia brevetul de pilot de 
avion și este promovat ca in
structor de zbor fără motor. De 
atunci Nicolae Conțu a pregătit 
și brevetat peste 600 de elevi, 
în calitate de instructor de pla
nor și avion, pe timp de zi și 
de noapte, a îndeplinit funcții 
importante în aviația sportivă. 
Nicolae Conțu este și pilot re- 
cepționer al întreprinderii de 
construcții aeronautice, carnetul 
său de zbor totalizînd 2 200 ore 
petrecute la bordul planoarelor 
de toate tipurile aflate în do
tare și peste 2 000 ore de zbor 
cu avionul.

Ilie Neagu face parte din lo
tul național de parașutism, fi
ind unul dintre cei mai talen- 
tați și mai serioși sportivi. Din 
1962 el a executat peste 2 000 de 
salturi cu parașuta, pe timp de 
zi și de noapte, ca și pe apă, 
a stabilit și corectat 21 de re
corduri republicane, individua
le și în grup și a corectat un 
record mondial în grup de 9 
sportivi. In anii 1968, 1971, 1972 
și 1974, Neagu a cîțtigat titlul 
de campion național absolut, a 
dobîndit insigna de airr a F.A.I. 
cu trei diamante și este distins 
cu titlul de maestru emerit al 
sportului.

A mai fost conferită, la 
Ottawa, Diploma de onoare a 
F.A.I. pentru grup colectivului 
de constructori de avioane, pla
noare și elicoptere de la I.C.A. 
Brașov. înaltele trofee confir
mă, încă o dată, prestigiul in
ternațional de calre se bucura 
aeronautica românească.

Viorel TONCEANU

NU FACE!

I

I

DAI UN BAN DAR...
Kste unanim recunoscut faptul că Brașovul poate fi considerat 

leagănul aeromodelismulul nostru. Prin acest sport, și aici, 
■ub Tlmpa, și-au făcut ucenicia in ale aviației numeroși plloți 
șt constructori de renume, iar dacă ar putea Ii adunate trofeele 
ctștlgate de aeromodellștil brașoveni in diverse competiții s-ar 
constitui un adevărat muzeu. De un apreciabil număr de ani insă 
sportivii de performanță nu mai aveau un local adecvat in care 
să-ți desfășoare activitatea (pentru pionierii modeliști există 
un cerc la Casa pionierilor șl munca lor este deosebit de rod
nică). Fină acum două luni, cind s-a deschis «Casa științei și 
tehnicii” pentru tineret — un local nou. cu săli spațioase, un 
Ideal lăcaș pentru tineretul îndrăgostit de activități practice, de 
muncă. Citim pe afișul care ne imbie să intrăm, printre alte ac
tivități, — „Cercul de aeromodelism”.

Directorul Casei, Alexandru Popa, ne informează că activitatea 
este frumoasă, Iar programul : marți, intre orele 9—12 și 
miercuri, intre orele 17—20. Ne invită cu amabilitate să ne În
scriem, că nu vom avea ce regreta. Se oferă tot ceea ce este 
necesar activității de aeromodelism...

îl mărturisim scopul vizitei șl aflăm amănunte suplimentare. 
Primul este că pentru cele 6 ore de activitate pe săptămînă tre
buie să plătești o taxă de 40 de lei lunar. „Știți, noi ne autofl- 
nanțăm. Chiar eu am susținut această taxă, ca să-1 legăm mai 
mult pe tineri de activitate” — ne declară tînărul director. Ne 
așteptam să găsim in consecință, o activitate bogată. Dar iată 
ce am constatat: sala este mare, frumoasă, cu o duzină de mese 
de lucru. Pe una din ele slnt trei aeromodele — aduse de instruc
tor, pentru decor. Atît. In magazie am văzut un singur traforaj 
șl o mașină de găurit <?). iar in rafturile pentru materiale cî- 
teva aripi de aeromodele (se pare in... reparații). Cerem lista cu 
cel Înscriși pină acum la cerc șl nu ne mirăm deloc văzlnd că 
numărul lor nu ajunge la zece. Și nu știm dacă aceștia au fost 
aici măcar de trei ori de cînd au dat 40 lei pentru o lună. Pă
cat de acest spațiu, care, de fapt, stă nefolosit.

Repetăm, in Brașov există o bogată tradiție In acest sport, 
menit să îndrume tinăra generație spre tehnică, să o educe prin 
muncă pentru muncă. Iar cind vorbim de un cerc de aeromo
dele ne gîndim la un atelier Înzestrat cu scule adecvate, dotat cu 
materiale — baghete, placaje, elelurl și vopsele, motorașe, do
cumentație tehnică ; un atelier DESCHIS zilnic, pentru ca tină- 
rui să poată veni aici cind este liber. Aceasta cu atît mai mult 
eu cit celor interesați li se solicită o taxă destul de mare.

V. T. MUREȘ

RADIOGONIOMETRIA OPERATIVĂ, 0 PROBĂ COMPLEXĂ
De curînd a avut loc în apro

pierea Capitalei concursul re
publican de radiogoniometrie o- 
perativă. Competiția, care s-a 
deosebit de celelalte de acest 
gen organizate pină acum la 
noi, cunoscute și sub denumi
rea de „vînătoare de vulpi”, a 
fost destul de reușită din punct 
de vedere organizatoric și ca 
număr de participanți dar, tot
odată, a scos In evidență și 
unele aspecte care țin de insu
ficienta pregătire a concurenți- 
lor. Astfel, obligația (nou intro
dusă in regulamentul concursu
lui) ca înaintea startului pentru 
descoperirea radioemițătoarelor 
ascunse în zona de concurs

Sportul

sportivul să le goniometreze 
(determine direcția) din două 
locuri diferite, înscriindu-le pe 
hartă poziția de amplasare (in
tr-un anumit timp) a fost reali
zată de majoritatea juniorilor 
și de către senioare și ju
nioare cu o precizie destul de 
scăzută. Cauza se datorește fap
tului că tinerii radioamatori nu 
cunosc și suficiente elemente de 
topografie, pe care trebuie să 
le îmbine cu goniometrarea ra
dio, mai precis nu știu să se 
folosească cum trebuie atît de 
radioaparatură cît și de hartă 
și de busolă.

Avînd în vedere că în viitor 
astfel de competiții se vor des
fășura Intr-un număr tot mai 
mare este necesar ca toa
te radiocluburile județene să 
acorde cea mai mare importan
ță pregătirii complexe a viito
rilor con cur en ți. (L HOABAN)
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CU ARTICOLE DE SPORT DIN
Hotârîrile Comitetului Politic 

Executiv și indicațiile tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU 
privind îmbunătățirea aprovi
zionării populației cu diverse 
bunuri de consum, printre care 
șl cele industriale, se răsfring 
în mod direct și asupra des
facerii către populație a artico
lelor destinate practicării spor
tului și turismului. Pentru a 
constata, la fața locului, cum 
beneficiază vizitatorii magazi
nelor cu acest profil de măsu
rile izvorite din aceste impor
tante documente, am efectuat 
ieri un raid prin cîteva maga
zine din Capitală.

...Normal, primul popas la 
magazinul „OLIMPIC”, de pe 
Lipscani, cel mai cunoscut 
bucureștenilor. Rafturile, nu o 
dată golașe, sint acum înțesate 
cu mărfuri. Constatăm eu plă
cere fluxul de cumpărători din 
fața standurilor cu articole, bi
neînțeles, de iarnă : bogat sor
timent de schiuri, de la mini- 
schiuri cu legături populare 
pină la schiuri de concurs cu 
dublu securit, o noutate de ul
timă oră. Vînzătorul Ilie Vîl- 
ceanu, într-unul din scurtele 
sale răgazuri, ne prezintă un 
articol, pină de curînd inedit 
in țară : costumul de schi din 
material plastic, în culori atră
gătoare. cu o linie modernă. 
„Așteptăm foarte curînd și o 
altă premieră a furnizorilor 
noștri din Tîrgu Mureș, com- 
plet-ul supraelastic pentru spor
turile de iarnă”, adaugă el.

...Mai departe, la etajul I al 
„UNIVERSALULUI” VICTO
RIA. In rastelul cu biciclete 
a înflorit un stand nou : cel al 
„Pegasurilor”, același care pină 
nu de mult oferea o tristă dis
proporție între volumul ridicat 
al cererilor și oferta necores
punzătoare. Cu aceasta, de la 
699 lei pină la 1600 lei, toată 
gama preferințelor în materie 
de biciclete a fost acoperită. 
Iar alături, sub sticla vitrinei 
raionului din responsabilitatea 
gestionarei Paula Militară, se
turi bogate de racordaje și ra
chete de tenis (Cît criticam al
tădată absenta lor !...)

...înapoi, pe vadul comercial 
al Lipscanilor ; aproape de ca
pătul lui, un viraj •curt la 
■tinga. Ne aflăm In fața intră
rii magazinului „CLUB 
SPORT”. O acurtă ezitare, căci 
pe trotuar stive de lăzi au fost 
tocmai descărcate din două mi
crobuze înmatriculate 21 B 
9297 și 22 B 1515. Predomină, 
în transportul efectuat, panto
fii de tenis și baschet inclusiv 
nr. 42, la solicitarea căruia s-a 
primit multă vreme invariabi
lul răspuns : „Nu avem, mai 
încercați !“ Ezitarea de care 
vorbeam mai sus, izvorită din 
reflexul declanșat de obișnui
tul anunț „închis, primim mar
fă”, se topește la accesul ne
stingherit in incinta magazinu-

CAPITALA
primit peste cota obișnuită 26011 
de perechi de pantofi de tenis, 
300 de perechi ghete de pati
naj, 500 de treninguri și tot 
atitea tricouri”. Așadar, clubu
rile și asociațiile sportive vor 
beneficia în cel mai scurt timp 
de echipamentul pină acum nu 
întotdeauna îndestulător („Piața 
e de vină” — se argumenta, 
din magaziile cluburilor).

...în drum spre „SORA”, si
tuat în alt punct cardinal al 
orașului, ne îmbie din vitri
nele frumos ornate ale maga
zinelor „Sportivilor” și „Caba
na", de la gută pentru undițe 
pină la Corturi confortabile, tot 
ce-și poate dori un îndrăgostit 
de mișcarea fizică. „Pionier” și 
„Aeroplan”, sint cuvinte care

La magazinul „Olimpic? din Capitală : noul tip de costum de schi, 
din fibre sintetice, captează interesul cumpărătorilor

lui. La întrebarea noastră, res
ponsabila acestui magazin cu 
profil mixt (plăți cu virament 
și în numerar), Georgeta Slo- 
leriu, ne spune : „In ultimele 
zece zile beneficiem de o re
glementare substanțială a o- 
perațiunilor de aprovizionare 
sub aspect cantitativ, calitativ 
și ea ritmicitate. Concret, am

ZIUA ARMATEI
(Urmare din pag. 1)

melor complexului „Sport și 
sănătate” și, îndeosebi, la „Cu
pa tinerelului”, desfășurată sub 
forma Spartachiadelor de iar
nă și de vară, care euprinde 
probe aplicativ-militare și 
sportive, ca : patrule, triatlon 
militar, atletism, gimnastică, 
judo, înot, schi și jocuri spor
tive. De altfel, în acest an s-a 
desfășurat cea de a 20-a edi- 

Iție a cupei „Apărarea patriei” 
pentru unitatea cu cea mai 
bună activitate sportivă de ma
să și cea mai bună bază mate
rială pentru pregătirea fizică.

Activitatea sportivă de masă, 
pregătirea atentă a cadrelor, 
prin cursuri de educație fizică 
și de instruire sportivă, ame-
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AGENDA SPORTULUI

najarea terenurilor și a altor 
instalații, rezultatele bune în
registrate în direcția invenți
ilor de aparatură specifică pen
tru instruire, ca și mulți alți 
factori au determinat frumoase 
succese și în activitatea de per
formanță. Sint, desigur, binecu
noscute 
obținute de
„Steaua” și ăi asociațiilor spor
tive din armată. La același ca
pitol se înscriu, insă, și cele 21 
de recorduri militare îmbună
tățite in acest an, la atletism și 
inot, valoarea rezultatelor din 
cadrul Spartachiadelor, multe 
dintre acestea situîndu-se foar
te aproape de nivelul celor mai 
bune performanțe republicane, 
selecționarea unor sportivi mi
litari în loturile reprezentative 
ale țării.

Sint doar cîteva din nenumă
ratele mărturii ale locului im
portant pe care-1 ocupă pre
gătirea fizică în viața ostă
șească.

realizările deosebite 
sportivii clubului

frapează din multitudinea 
mărci ale exponatelor : 
mingile de tenis de cîmp, 
sări rare pină nu de mult, în 
galantarele magazinelor noas
tre... Ultima secvență din rai
dul nostru, magazinul „SORA”, 
acolo unde poate să intre și să 
fie satisfăcut orice voiajor gră
bit, la doi pași de Gara de 
Nord, pentru a-și completa ar
senalul sportiv cu care ar vrea 
să atace weekrend-ul. Ra
ionul cu articole sportive su
portă cu brio presiunea cum
părătorilor. Aflînd că sîntem 
reporteri, unul dintre ei, Aurel 
Tănăsescu, economist la Cen
trala pentru producție avicolă, 
ni se adresează vizibil satisfă
cut : „Am procurat ceea ce 
căutam de mult : lansete pen
tru pescuit și, pentru eventu
alitatea unei capturi bogate, 
această frigăruie, practică, ușor 
de manevrat”.

★
PAȘI SIGURI ÎNAINTE ÎN 

DIVERSIFICAREA PRODUSE
LOR OFERITE. ÎN SPORUL 
LOR CANTITATIV, IN SATIS
FACEREA NEVOILOR CON
SUMATORILOR. iată conclu
ziile noastre, după acest raid 
prin cîteva magazine cu profil 
sportiv din București. Aceste 
realizări constituie încă una 
din multiplele forme care re
flectă eficiența măsurilor luate 
în concordanță cu Hotărîrile 
Comitetului Politic Executiv, cu 
indicațiile secretarului general 
al partidului.

DE MASA
COMPETIȚII OMAGIALE

bogatul program de manifes-

de 
sint 
pă-

Din .. . „ — - ....
târî sportive organizate în Capitală 
la sfîrșitul acestei sâptăminî, o mare 
parte din ele sint dedicate Importan
telor evenimente politice din perioada 
care urmează : Congresul al X-lea al 
U.T.C., Confernța a X-a a U.A.S.C.R. 
ți Conferința a lll-a a Organizației 
Pionierilor. Astfel, astăzi la bazinul 23 
August va avea loc un mare concurs 
de înot, rezervat copiilor (ora 9 di
mineața), iar la Tenis Club București 
(la aceeași oră) un concurs de tenis 
de cîmp pentru tineret. Duminică în 
sala de la ștrandul Tineretului (tot de 
la ora 9 dimineața), este programată 
o demonstrație de gimnastică moder
nă. Din restul manifestărilor organi
zate pe sectoare amintim „duminica 
sportivă” inițiată în sectorul 5 (cros, 
concurs de biciclete, patinaj pe rotite' 
ș.a.) în preajma Tehnic Clubului ; o 
duminică cultural-sportivă la care vor 
participa circa 700 de pionieri (Baza 
Cireșarii din sectorul 8) ș.a.

INTERESANTE MANIFESTĂRI 
LA PITEȘTI

Astăzi șl mîine, stadioanele și sălile 
de sport din Pitești vor găzdui o serie 
de manifestări sportive. Este vorba 
despre întreceri care se vor desfășura 
la cros, oină, fotbal, handbal, șah, 
tenis de masă ți triată. Remarcăm, 
duminică la ora 10, un simpozion pe 
tema : „Personalitatea profesorului de 
educație fizică”, organizat de Cabine
tul metodic din cadrul CJ.E.F.S. Ar
geș, inspectoratul școlar șl Facultatea 
de educație fizică din Pitești. Parti
cipă profesori de educație fizică din 
Județul Argeș șl din alte Județe alo 
țării.

fac și eu pe aceasta distanta, cu.J 
autobuzul I

Victoria petrescu, bucurești. 
Sportivul dv. favorit, Ilie Nâstase, a 
cîștigat de trei ori consecutiv Tur
neul campionilor : 1971— Paris, 1972 
- Barcelona, 1973 — Boston șl a fost 
la un pas de Ieși învingător șl In •- 
diția următoare, de la Melbourne (a

ocupat locul ol doilea). Stan Smith 
a ciștigot prima ediție a acestei 
competiții, cea de la Toldo, din 1970.

ANDREI DUMITRU, BUCUREȘTI. 
In palmaresul Tntîlnirilor dintre Di
namo și Universitatea Craiova exista 
izn... 8—0 în favoarea lui Dinamo. 
Acest scor a fost înregistrat la Bucu
rești, in returul campionatului 1965- 
1966.

VASIIE DOBOCAN, CLUJ-NAPOCA. 
Scrisoarea dv. mi-a făcut o deosebi
tă plăcere, ea dîndu-ml noi vești 
despre „alergătorul de cursă lungă” 
din orașul dv. Gheorghe Pop, care, 
la 63 de ani, continuă să realizeze 
remarcabile performanțe atletice. Să 
facem cunoscută ultima sa ispravă, 
realizată sub lozinca „Sănătatea este 
In milnlle noastre” r 10 000 de metri 
parcurși In 68 de minute I Cam otita

MUȘAT CHIRIAC, BUCUREȘTI. 7-1, 
susțineți dv. și 6-2, spune un prieten 
de-a! dv. câ ar fi fost scorul primu
lui meci, din serii, dintre Ungaria 
și R.F, Germania, la C.M. din 1954. 
Eu zic 8—3 !

MARIUS BUCUR, BRAȘOV. Salomir, 
care apără acum poarta echipei C.F.R. 
Cluj-Napoca, nu este o tînără spe
ranță, avînd... 30 de ani. O speranță 
(mai puțin tînără) poate că este. Nici 
lorgulescu nu s-a impus decît la „bă- 
trînețe", pentru a nu mai vorbi de 
fostul portar al Petrolului și al echipei 
naționale, Mihai lonescu, care pînâ 
la 27 de ani era un necunoscut

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Apropo 
de noul record mondial la triplu salt 
realizat de brazilianul Joao Pablo de 
Oiiveiro :

Mulți sint, poate, de acord. 
Să susțină cu tărie
C-a bătut și-acest record,
Cind sărea... de bucurie I

Ilustrații : N. CLAUDIU



„In toate ramurile sportive trebuie întronată o atmosferă de muncă temei
nică, indîrjitâ, conștiincioasă, de seriozitate, de mobilizare cu înaltă res
ponsabilitate și exigență a tuturor factorilor pentru îndeplinirea riguroasă 
a programelor de pregătire, pentru obținerea unor performanțe sportive de 
nivel mondial**.

(Din Mesajul adresat de tovarâțui NICOLAE CEAUȘESCU participanților la 
Conferința pe țară a mișcării sportive)
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MAREA RĂSPUNDERE A CELOR CARE
REPREZINTĂ CULORILE SPORTIVE ALE ȚĂRII

Pentru fiecare dintre sporti
vii noștri fruntași, chemați să 
reprezinte culorile țării în con
fruntările internaționale, înalta 
misiune ce li se încredințează 
trebuie să constituie un per
manent imbold in pregătire, în 
continua muncă de autodepăși- 
re, astfel incit prin participa
rea lor la marile competiții să 
contribuie la sporirea prestigiu
lui sportului românesc. Cei mai ' 
multi dintre sportivii de elită 
nu precupețesc nici un efort, nu 
se dau înapoi de la nici un sa
crificiu pentru a putea onora 
cum se cuvine culorile repre
zentative, pentru a aduce sa
tisfacții iubitorilor de sport din 
tara noastră. Dind dovadă de 
înaltă mîndrie patriotică, de res
ponsabilitate și simț al dato
riei, aceștia dovedesc în pregă
tirea de zi cu zi dorința fier
binte de a progresa necontenit, 
iar în întreceri depun ultima 
picătură de energie pentru a 
urca pe podiumul învingătorilor 
și a face să se înalțe, în acor
durile imnului național, 
locul românesc, pe 
catarg.

Am avut prilejul 
răm de obținerea 
ae românești și în 
acestui an.

Rezultatele înregistrate de 
cîțiva atleți la C.E. de sală, în 
Cupa Europei, C. M. Universi
tar și în alte concursuri de am
ploare (Natalia Andrei. Dorina 
Cătineanu, Mariana Suman, Gh. 
Cefan, Gh. Megelea etc.), de 
boxeri (în primul rind de cam
pionul european Simion Cuțov 
și de vicecampionul Constantin 
Gruescu), de handoalifti, câști
gători ai titlului de campioni 
mondiali universitari, de scri- 
meri, care au realizat două ră
sunătoare succese la C.M. prin 
Ecaterina Stahl și Petru Kuki, 
de rugbyști, învingători în com
petiția europeană inter-țări, de 
trăgători sint dovada seriozită
ții și exigenței cu care aceștia 
privesc pregătirea lor sportivă, 
a dăruirii totale in competiții. 
Șirul frumoaselor rezultate ar 
putea fi completat cu alte e- 
xemple din natație (Anca Gro
za, care a obținut 5 titluri bal
canice, Marian Slavic, Adrian 
Horvath, Mihaela Georgescu, 
Carmen Bunaciu, Valeria Vlăs- 
ceanu, Ilarion Svet), sărituri in 
apă (Anca Făgețean și Ion Ga- 
nea), călărie (3 titluri balca
nice)...

Din păcate, sint și numeroa
se exemple in care o serie de 
sportivi n-au onorat culorile ță
rii in întrecerile mari la care 
au luat parte, datorită scăzutei 
lor pregătiri in vederea aces
tora, lipsei de răspundere, 
abaterilor de la conduită si de

trico-
cel mai inalt

să ne bucu- 
unor succe- 
competițiile

la canoanele vieții sportive, 
interesului diminuat față de 
buna reprezentare a culorilor ță
rii. Așa, de pildă, componenții 
echipei reprezentative de bas
chet, după rezultatele bune ob
ținute în turneul de calificare 
pentru „europene", au neglijat 
pregătirea considerîndu-și mi
siunea încheiată, fapt care a 
făcut ca la C.E. să se prezinte 
mult sub nivelul posibilităților 
și să piardă meciuri cu echipe 
mai puțin valoroase. De ase
menea, pregătirile formației fe
minine sint îngreunate de fap
tul că unele baschetbaliste(An- 
gelica Tita, Viorica Balai. Ma
riana Andreescu, Diana Miha- 
lic) n-au răspuns la chemările 
lotului sau absentează dea de 
la antrenamentele pentru C. E.

La fel s-a intîmplat și cu re
prezentativa de polo care, după 
ce a realizat un loc bun (5) la 
C.M., obțintnd astfel califica
re* pentru J.O., n-a mai pri
vit cu aceeași răspundere com
petiția următoare, campionatul 
balcanic, șl drept urmare a e- 
șuat în fața unor formații in
ferioare valoric (Grecia, Bulga
ria). înotătorii D. Wetternek, 
Eugen Almec și Z. Oprițescu. 
neglijindu-și pregătirile, au 
realizat performanțe sub nive
lul celor anterioare. Și aceasta 
tocmai in competițiile în care 
culorile țării ar fi trebuit re
prezentate la nivelul maxim al 
posibilităților loc (Cupa Euro
pei. Balcaniada). Nici tenisraa- 
nele noastre fruntașe, al căror 
talent este neîndoielnic (Virgi
nia Ruzlci, Mariana Simiones- 
cu), nu manifestă toată grija 
pentru o pregătire temeinică, 
permanentă, care să le înles
nească performanțe de presti
giu în marile turnee. S-a apre
ciat ci intre cauzele care au 
stat la baza regresului înregis
trat de canotajul nostru între 
C.M. da la Lucerna (1974) și 
C.M. de la Nottingham (1975) 
au figurat lipsa de răspundere 
cu care unii sportivi au abor
dat întrecerile. dezinteresul 
manifestat pe parcursul pregă
tirilor, delăsarea și capriciile al
tora dintre ei (Uie Oanță și 
Dumitru Grumezescu) care s-au 
bizuit pe... laurii cîștigați cu 
trudă in anii trecuți. In același 
context trebuie privite rezulta
tele jucătorilor de tenis de masă 
la Balcaniadă (unde au ciștigat 
cei mai greu meci — cu Iugo
slavia — dar le-au pierdut pe 
cele mai ușoare !), precum și al 
echipelor de volei (fete și bă
ieți) la „europenele" de tineret 
și de seniori.

Aceleași critici se adresează 
și fotbaliștilor fruntași mai ales 

din
a-

mical cu Turcia, cu atit mai 
mult cu cit acest sport este 
deosebit de popular și urmărit 
cu dragoste de milioane de ce
tățeni ai patriei noasire.

Anul care ine 
de grandioasele co 
pice de la Innsbruck ; 
real, în cadrul cărora 
României trebuie 
nivel înalt. Este 
turor sportivilor 
nați să ia parte 
ror tehnicienilor 
iese, si facă totul pentru o com
portare foarte buni, pentru în
deplinirea ți chiar depășirea o- 
biectivelor asumate. Ei trebuie 
să fie conștienți de marile răs
punderi ce le revin ca mesageri 
ai sportului nostru, de necesi
tatea efectuării unei pregătiri 
perfecte sub toate 
spre a putea face 
concurențe deosebit 
nice, de prezentarea 
concursurilor într-o 
timă, de datoria patriotică de a 
pune ultima loc picătură de e- 
neegie in slujba realizării unor 
performanțe de prestigiu.

Cinstea și încrederea de care 
se bucură cei selecționați în lo
turile reprezentative trebuie 
răsplătite prin fapte în arenele 
olimpice...

este dominat 
mtițil Oiim- 

i Mont- 
culoritu 

i -ntate j*
de datoria tu- 
«oșirt detenț

ia ele, a tutu- 
care-i pregă-

aspectele 
față unei 
de puter- 
la startul 

formă op-

Aurelian SRi'BEANU

după recentele meciuri 
Cupele europene și meciul

„VEDETELE" AU RAMAS AGASA!..

NU NUMAI PERFORMANȚA...
Sîntem obișnuiți să aplau

dăm performanța sportivului a- 
flat în arenă. Saltul splendid 
al atletului, șutul puternic, 
plasat, - al fotbalistului, șarja 
reușită a rugbystului și multe 
alte asemenea reușite ne fac să 
ne gindim la talentul sportivu
lui, la munca sa deosebită pen
tru atingerea înaltei performan
țe, la zecile, sutele, miile de ore 
„grele" de antrenament. Aplau
dăm performanța, stimăm pe cel 
care o realizează, dar nu uităm 
să-i cerem totodată sportivului 
să-și perfecționeze necontenit 
pregătirea profesională și de 
specialitate, să-și îmbogățească 
permanent orizontul cultural- 
științific. In discuțiile despre 
sportivi apar deseori astfel de 
întrebări : „Ce face in afară de 
sport T Ce studiază ? Ce me
serie are

Sîntem în măsură să răspun
dem — după o vizită fă- 
cutâ recent în cîteva federa
ții — la întrebări dc genul ce
lor de mai sus. Mulți, foarte 
mulți sportivi se gindesc cu se
riozitate la viitoarea lor profe
siune, la locul pe care trebuie 
•K aibă în societate mai tir-

ziu. Rugbystul Ion Simion, fun
dașul de mulți ani al Griviței 
Roșii, la 25 de ani. este cap 
de familie, tată și student în 
ultimul an al Facultății de căi 
ferate, drumuri șl poduri ; Vic
toria Dumitru și Maria Nichi- 
forov — medaliate cu argint la 
C. M. de caiac din 1974 — 
sint studente In anul IV la 
I.E.F.S. ; la scrimă ii amintim, 
printre alții, pe inginerul Iri- 
miciuc, medicul stomatolog 
Pongraț, profesoarele de educa
ție fizică Ecaterina Stahl, Ana 
Pascu, Suzana Ardeleanu, stu
denții Kuki, Draga, Duțu, Ste
fan, Angelescu ; la tenis de 
masă, Dobosi este profesor de 
educație fizică, Firănescu și 
Teodor studenți ș.a.m.d.

Exemplele de mai sus nu sint 
firește izolate. Sportivii români 
iubesc performanța, luptă pen
tru atingerea ei Ei sint însă 
conștienți de obligația care le re
vine de a rămine și în viitor 
— atunci cind aplauzele vor în
ceta — oameni de nădejde ai 
patriei noastre, de reală utili
tate socială.

Modesto FERRARIN1

GESTURI Șl GESTURI
• Festivitate de premiere, prilejuita de finalele eampionato- 

lar republicane de judo. Secretarul venerat al federației de ipe- 
etalHate, Anton Muraru, a ținut s*-l felicita pe elevul Iulian Ion, 
o. la Școala sportivă nr. 1 București, pentru cel de al doilea 
tricou de campion la echipe.

„Cred că merit felicitări numai pentru cel din acest an — * 
răspuns Iulirni. Anul trecut n-am ciștigat decit ua meci, eue- 
cesul datorindu-se in principal colegilor mei. ne data aceasta 
tosă am reușit să ciștig toate inttlnlrile".

a Le finala campionatului republican de orientare turistică, an
trenorul Marian Crâciunescu, de la Voința București, a dat buzna 
•supta arbitrilor cu o seamă de revendicări neîntemeiate, folo
sind un ton jignitor fapt pentru care i-afost interzis să mal 
la legătura cu juriul, pe durata competiției. In timpul festivi
tății de premiere, cind cîștigătorU au urcat pe podium a răsu
nat, deodată, din public : „Huo f strig eu. Marian de la Voința l“. 
Acest „mod original" de a-și exprima nemulțumirea a fost de
zaprobat atunci de cel prezențe Părerea (șl mai ales măsurile 
clubului) nu le-am aflat încă. Așteptăm.

• Una din edițiile „Cupei României* la spadă. Pe planșă dai 
dintre cei mai cunoscuțl scrimerl de la noi. Alexandru Istrate șt 
Constantin Duțu. La un moment dai, Istrate pornește ta ofen
sivă, șl este gata să puncteze. »uțu răspunde prlntr-o paratul 
ripostă, care nu-l țintește, totuși, suficient de convingător pe 
Istrate. Dar arbitrul se grăbește s» 1a deetoda, oferindu-1 Iul 
Duțu o tușă. Istrate, disciplinat, nu protestează, in clipele urmă
toare, însă, Duțu Inițiază un atac, vine foarte aproape de adver
sar dar ti lasă pe aeests — intenționat — să puncteze. Șl. astfel, 
egalitatea a fost restabilit*. Iar publicul a aplaudat, firesc, ges- 
tul... (V. Te).

EFECTELE PSIHICE ALE VIEȚII NESPORTIVE
Atingtnd o cotă alarmantă pe 

plan mondial, consumul de al
cool șl tutun a format in ulti
ma vreme un obiect important 
de studiu pentru științele medi
cale șl subiect predilect în dez
baterile etlco-sociale. Reflecting 
această preocupare majoră a zi
lelor noastre, ziarul „SPORTUL" 
a pus in evidență in citeva rin- 
duri gradul inalt de nocivitate 
pe care li prezintă uzul și abu
zul de alcool și tutun.

In acest sens, aș dori să mai 
aduc unele completări, pe care

le socotesc demne
Astfel, consumul de 

îndeosebi cind ne 
fumatul — determina 
cronică ce afectează . _____
Dacă este adevărat că in pri
ma fază lasă celui ce-l utilizează 
impresia (falsă) că devine mal 
activ, mai întreprinzător, tot aut 
de adevărat este și faptul că în 
faza a doua (a recurgerii repe
tate la el) produce intoxicația 
lentă a organismului — șl in 
special a creierului — modificând 
implicit In rău funcțiunile psi-

de reținut 
aĂCMMÎ — 

asociază cu 
o stare 
psihicul, 

pri-

DESPRE 0 CUPA FAIR-PLAY“ • « ■

regulamentul 
al Federației 

.Antrenorii și arbi- 
trateze cu 
cu cel mai 
obiectivitate 
importantă 

educativ’1.
regu ia

Lotul de patinaj viteză a ple
cat la Alma Ata pentru a lua 
parte la citeva concursuri in 
vederea verificării stadiului 
pregătirilor efectuate. N-au fă
cut insă deplasarea trei dintre 
tinerii sâi componenți : Vasile 
Coroș (I.E.F.S.), campion chiar 
în primul său an de seniorat, 
Laszlo Lazar (transferat de c- 
rind de la S. C. M. Ciuc la 
Dinamo Brașov) și Ladislau 
Fokt (Dinamo Brașov), laureați 
în mai multe rînduri ai probe
lor de juniori.

Ce s-a petrecut cu acești bă
ieți ? Au apucat, sub privirile 
prea îngăduitoare ale antreno
rilor lor, pe căi greșite. Au în
ceput să consume alcool, să fu
meze. să se eschiveze, sub di
ferite pretexte, de la ședințele 
de pregătire. Ultima lor... is
pravă au comis-o în drum de 
la Miercurea Ciuc, unde parti
cipaseră la citeva teste, la Bucu
rești (de unde urmau să se de
plaseze, împreună cu ceilalți co-

la 
Și 

au 
în 

va-

legi din lotul republican, 
Alina Ata). De la Brașov 
pină în Capitală, aceștia 
schimbat locurile rezervate 
compartiment cu altele în
gonul restaurant, unde noile lor 
„deprinderi" găseau un cadru a- 
decvat. Credeau că ei, „vede
tele lotului", sint scutiți, pro
babil ca și In alte ocazii, de res
pectarea programului, a norme
lor disciplinei, bunei conduite și 
vieții sportive. In aceeași ne
plăcută postură cei trei au foat 
surprinși și In București, ceea 
ce a necesitat luarea unor mă
suri disciplinare. Sancționați de 
către Biroul federal, ei au fost 
opriți să mai facă deplasarea la 
Alma Ata. Comportarea patina
torilor menționați, este, firește, 
și consecința deficiențelor pe 
plan educativ de care se fac 
vinovați cei chemați să supra
vegheze ca tinerii sportivi să 
nu-și pericliteze viitorul.

Traian 1OANIȚESCU

bice. Sub semnul stării de in
toxicație, consumatorul de al
cool își schimbă comportamen
tul normal. Scăderea puterii da 
raționare. Irascibilitatea, nervo
zitatea etc. duc la comiterea unor 
acte necugetate, incompatibila 
cu normele eticii.

Pe de altă parte, pot apară 
și alte manifestări negative, da 
genul apatiei, al indiferenței față 
de tot ee se lntiinplă, al nepă
sării sau renunțării ta acțiune. 
Iată fondul pe care se instau
rează de obicei psihozele I

Antrenorii și sportivii trebuia 
să mediteze mai serios la impli
cațiile psihice ale consumului de 
alcool șl tutun. Nu rareori con
stat că insuccesele sint explicato 
și prin labilitate psiblcă, prin 
predispoziția unor sportivi la re
semnarea ca lnfringerea, la re
nunțare...

Aș vrea, de asemenea, să in
sist șt să atrag atenția asupra 
faptului ci habitudinea dc a În
gere alcool și tutun afectează 
grav șl bugetul de timp de caro 
sportivul dispune pentru pregă
tite șl refacere după efort. Fără 
a mal repeta unele concluzii ști
ințifice, susțtntnd faptul eă al
coolul și tutunul împiedică re
facerea după efort, mă rezum 
doar la a arăta că acel sportivi 
care se simt bine tn compania 
unor pretinși amici, a băuturii 
și țigărilor, In atmosfera poluată 
a restaurantelor și barurilor, nu 
numai că ișt consumă odată cu 
acestea propria sănătate, el șl 
șansele de a mal realiza per
formanțe de valoare.

fr
trebui să se țină seama de alte 
criterii, notările din iișă nefiind 
concludente, iar observațiile ar
bitrului puțin concrete".

Jucătorul Alexandru Fop. căpi
tanul reprezentativei uațiouale și 
ui formației Grlvița Roțrie : „Exis
tă o asemenea eupâ 1 1 Cui se 
adresează ? ! Jucătorilor ?! Nouă 
nu ni s-a spus nimici"

Cirul în 1978 a luat ființă a- 
ceastă cupă, inițiativa u fost pri
mită cu murit interes. Era, deci, 
de așteptat ca ea să ofere antre
norilor un nou mijloc de a ac
ționa pe plan educativ. Cuna au 
făcut-o ? Se poate constata din 
opiniile citate, care nu sint sin
gurele în acest sens.

în prezent, pă.rei'ea care întru
nește cele mai multe adeziuni 
este aceea că acest trofeu al 
sportivității ar trebui acordat 
echipei care nu a avut n.ci un 
jucător sanctions* ne narcursu! 
întregului an. (Em. F.).

Articolul S din 
„Cupei fair-play" 
de rugby _ ‘ ‘ 
trii sint obligați sâ 
toată seriozitatea șl 
desăvîrșit spirit de 
și fair-ptay această 
acțiune cu caracter

Aceasta este ... litera 
meatului. Ctmi s-a respectat ?

Antrenorul federal, Valeria Iri- 
mescu : „După doi ani de la în
ființarea acestei cupe, rezultatele 
nw sînt mulțumitoare, deoarece 
majoritatea antrenorilor șl arbi
trilor o tratează cu superficiali
tate, unU fiind subiectivi în apre
cieri*.

Antrenorul Till lonescu (Poli
tehnica Iași) : „Nu este ceea ce 
ar trebui să fie, fiecare antrenor 
notfn-du-șl opiniile îh funcție de 
rezultatul propriei echipe. La 
succes, totul e bun, la înfrân
gere, totul este negativ".

Arbitrul Petre lonescu

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  
i 

♦ ♦

,A.r dr. MIRCEA ALBUȚ
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♦
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♦
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♦ 
♦
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...este gestul de pre
țuire pe caro copiii s< 
tinerii care activează in 
cadrul secției da atletism 
a Scolii sportive din Ora
dea, precum ți corpul 
de profesori ți antrenori 
l-au făcut Irmei Olah, 
in ziua pensionarii el.

Toată lumea a ținut 
să remorce că antre
noarea Irma Olah a con- 

■ el 
in
ul- 
un 
do 
d

Ge- 
p ur

stltuit, do la numirea 
în această unitate de 
vâțâmtnt șl pină în 
tima zl de activitate, 
exemplu permanent 
probitate profesională 
de ținută morală, 
neratil întregi i-au . 
tot respect ți o afecțiu
ne sinceră pentru dăruirea, 
pentru modul cum a știut 
să educe elevii ți să le 
formeze personalitatea,

FIORI PINTIIil AMI1IN0MIE...
pentru calitatea muncii 
de instruire.

In focul Întrecerilor 
sportive, antrenoarea Ir
ma Olah a vegheat ea 
elevii săi să nu încalce 
normele comportării civi
lizate, spiritul de fair- 
play. De aceste exigen
țe pe planul eticii spor
tive iți amintesc cu re
cunoștință foștii el elevi, 
cum sint Cornelia Toma 
și Mircea Moldovan, Ele
na Sălăgean, Caret An
tal sau Mariana Giurgiu, 
care au ajuns atlețl de 
categoria I sau chiar 
maeștri al sportului, cu 
rezultata prestigioasa în

..... J In
ternationale. „In concep- 
ția antrenoarel noastră 
— mărturisea deunăzi a- 
tleta Mariana Giurgiu, 
studentă în anul II la 
Institutul pedagogic din 
Oradea - sportivitatea 
reprezintă o noțiune com
plexă, absolut necesară 
in activitatea de 11 cu sl. 
înseamnă, pe do o poe
te, de a te pregăti ca 
sonoritate și spirit do 
răspundere, inseaamă oă

competiții!® interne 5<

înfrunți cum se cuvine pe 
cei mai buni ; iar pe de 
altă parte, atunci cind 
șansa nu-ți este favora
bilă, înseamnă gestul a- 
cela simplu și frumos do 
a recunoaște deschis va
loarea superioară a co
legului de întrecere. de 
a-l felicita pentru suc
cesul său, privit ca re
zultat al unor strădanii 
deosebite in pregătire".

iată un exemplu do 
moașă limită sportivă 
caro antrenoarea 
predat-o in tot timpul 
fixității ol.

tru
pe

®c-

Tiberiu STAMA

♦
♦
♦
♦

Sportul; Pag, a 3 a



CUM SE EXPLICA RANDAMENTUL OFENSIV SUBMEDI
AL ECHIPELOR NOASTRE IN DEPLASARE?

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\>
Ș w T n cuvint înainte de dezbaterea acestei teme de mare 
Ș; II actualitate din fotbalul primei noastre scene. Mai în-
§ U tîi o cifră-document care acuză: în jumătate din nu

mărul partidelor de campionat desfășurate pînă acum 
§ (44!) echipele oaspe n-au înscris nici un gol ! Reflectorul
i observațiilor și criticilor noastre l-am îndreptat nu intim- 
§ plător asupra acestui aspect care arată incapacitatea ofen- 
g; sivă a formațiilor vizitatoare sau, dacă vreți, optica preme- 
0 ditată a acestora pentru că, din păcate, există de mult o 

astfel de optică, de a merge la „minima rezistență” în 
jocurile din deplasare.

Fenomenul este deosebit de grav, întrucit din start se 
anulează inițiativa, îndrăzneala, se ajunge la o plafonare, la 
o blazare a jucătorilor. Mai mult, există antrenori în ale 
căror planuri sînt înscrise modestele lor obiective în jocu
rile pe care formațiile lor le susțin in deplasare! Cu alte 
cuvinte se croiesc dinainte șabloane și tactici de încorsetare, 
prin care se micșorează, cu cel puțin 50%, potențialul real 
al jucătorilor și echipei în ansamblul ei. Nemaivorbind că 
totul urîțește fotbalul, iubitorii lui fiind obligați să asiste 
la partide plictisitoare, Ta jocuri în care unii atacă și alții 
se apără cu disperare, situații care se termină cu eșecuri 
determinate de slăbiciunile manifestate pe planul ofensivei.

Ne ocupăm astăzi de această carență evidentă, din do
rința de a convinge pe toți factorii din perimetrul fotbalului 
că numai printr-o atitudine ofensivă, indiferent că joci acasă 
sau în deplasare, vom clădi un campionat solid, echilibrat, 
disputat în adevăratul înțeles al cuvîntului, capabil să con
tureze și să desăvîrșească personalități ale fotbalului nostru 
(jucători și echipe de club).

I
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FUNDAȘILOR SĂI...
Liderul campionatului a reali

zat — în actuala ediție — com
portări ameliorate (și mult mai 
productive) în deplasare. Cele 
două linii din față, cu șase oa
meni bine dotați pentru „mo
mentul atac" (Dumitru, lordă- 
nescu, T. Stoica, Troî, M. Rădu- 
eanu, Zamfir) sînt la originea u- 
nui coeficient acceptabil pentru 
evoluțiile în afara terenului pro
priu : 5 goluri marcate In patru 
jocuri șl a tendinței de a ame
nința buturile adverse (48 lovituri 
— 20 pe spațiul porții). Există 
însă resurse certe pentru creș
terea potențialului printr-o con
tribuție mai activă a întregului 
compartiment defensiv. Cei pa
tru fundași sînt încă prea pru
denți, apar prea rar în atac 
Intilnlrile din deplasare.

DINAMO NU SE ÎNSCRIE 
IN EXCEPȚIE

Chiar și prima formație a țării, 
la sfîrșitul trecutei ediții, mani
festă o exagerată prudență în 
partidele pe care le susține în 
condiții de deplasare. Aici, _ *

în

condltil de deplasare. Aici, pe 
terenuri străine, dinamoviștii se 
cantonează exagerat In preajma 
propriei porți, ieșind la atac spo
radic (au Înscris, 5 goluri) și nu 
eu toată convingerea. Consecin
ța 7 In meciurile susținute in 
deplasare, campioana „en titre" 
a expediat, In 4 jocuri, destup 
de puține șuturi la poartă (50) 
și... cu atît mal puține de spa
țiul el (16). Chiar șl „gheata de 
aur" a echipei (și a Europei), 
Dudu Georgescu, din totalul ce
lor 10 goluri, in condiții de de
plasare el n-a Înscris pînă acum 
decît unul : la Constanta, in ul
timul minut, din penalty...
A.S.A. Șl CELE PATRU PUNCTE 

INFIRMATE LA DRESDA
Șapte goluri marcate (cel de 

al optulea e autogolul lui G. 
Sandu) și patru puncte cucerite 
din zece posibile — iată cifrele 
între care se înscriu reușitele 
militarilor din Tg. Mureș în me
ciurile din deplasare. Proporția 
(40%) se apropie de limita sufi
cientului, dar dacă adăugăm sco
rul de la Dresda, din Cupa 
U.E.F.A. (1—4), calitatea presta
ției mureșenilor scade vertiginos. 
Jocul lor, bazat pe folosirea cu 
predilecție a contraatacului (pro
tagoniști : Mureșan, Fazekaș, Va- 
rodi) și a șuturilor expediate 
prin surprindere, de la • distanță 
(Hajnal, Boloni) a condus la u- 
nele reușite însă arareori confir-

61mate, la numărul șuturilor : 
(29).

POLITEHNICA IAȘI : 
INTERESANTE TENDINȚE 

OFENSIVE
Așa se poate caracteriza jocul 

Politehnicii Iași în partidele din 
deplasare mai ales față de edi
țiile trecute. Bilanț general : în 
4 meciuri a înscris 2 goluri, a 
șutat de 48 de ori la poartă (de 
17 ori pe spațiul porții) și a ob
ținut un punct (1—1 cu Jiul). 
Combinațiile de la mijlocul te
renului, participarea activă a ju
cătorilor din linia 
construcția acțiunilor ofensive și 
predilecția celor trei din față, 
D. Ionescu, Nemțeanu și Costea, 
de a acționa simplu și în vi
teză (toți buni inițiatori ai unor 
periculoase contraatacuri), sînt 
tot atîtea dovezi că echipa an
trenată de Ilie Oană are anu
mite disponibilități pentru un cît 
mai pronunțat joc ofensiv.

F. C. ARGEȘ : DOAR GOLUL 
LUI DOBRIN I

Desigur, un 0—0 la Tg. Mureș 
este un prim succes pentru F. C. 
Argeș. Dar maniera în care a 
fost realizat nu grăiește nimic 
despre o forță de atac sau tentă 
de joc ofensiv : 3 șuturi la poar
tă, 1 pe spațiul porții. A fost șl 
acel meci cu Steaua, la Bucu
rești : 1—1, grație excelentei Jo-

mediană la

GOLGETERII

• Un singur șut pe p 
minute ! • Tacticile defe 
subminează potențialul 
rilor • Antrenorul, ogli 
jocului ofensiv • Poate

ÎNTRE NEÎNCREDERE Șl COMODITATE...
Istoria fotbalului ar putea fi 

considerată, simplificînd lucru
rile, ca un duel între atac și 
apărare. Iar spectacolul fotba
listic a fost, deseori, reflectarea 
avansului pe care atacul sau 
apărarea l-au avut în veșnicul 
duel pe care-1 poartă. Se știe, 
de pildă, că fotbalul englez a 
iubit întotdeauna atacul, refu- 
zînd cu încăpățânare metodele 
defensive speciale. Englezii 
n-au renunțat la această idee 
nici după dezastruoasele înfrân
geri suferite acum douăzeci și 
ceva de ani (3—6 și 1—7 în fa
ța Ungariei), care au fost mai 
curînd consecința unei vanități 
tactice decît a unei scăderi-va
lorice.

Fotbalul nostru a cunoscut 
și el perioade în care ofensi
va și-a demonstrat primatul în 
disputa cu apărarea, dar a fost 
deseori — și este și acum —

tributar atitudinii defensive, 
atît în jocurile interne, cît și 
în cele internaționale. Nu este 
exclus ca această atitudine să 
aibă ca sursă succesul defensi
vei betonului înregistrat între 
anii 1965 și 1970. Nu este ex
clus, de asemenea, ca această 
atitudine pronunțat defensivă 
să fie și consecința jocului me
ticulos și fără largi respirații 
pe care echipa națională l-a 
practicat, acum 5—6 ani, pen
tru a pune capăt marilor e- 
șecuri ale ofensivei fără aco
perire din perioada anterioară.

Indiferent de cauze, situația 
actuală impune schimbări ra
dicale, mai ales în planul ati
tudinii față de joc. Scurta 
noastră statistică ajunge la o 
concluzie de necrezut: IN PRI
MELE ZECE ETAPE ALE 
CAMPIONATULUI ÎN CURS 
(minus cele două jocuri res-

tante ale Sportului studențesc), 
ECHIPELE NOASTRE, JUCÎND 
1N DEPLASARE, AU ’ TRAS 
UN ȘUT LA POARTA ÎN 22 
DE MINUTE (!), expresie a 
neîncrederii în virtuțile jocului 
ofensiv sau, dacă vreți, a deli
berării jocului de așteptare.

De la această regulă nefas
tă a prudentei excesive nu fac 
excepție nici echipele cel mai 
bine cotate. Steaua și Dinamo, 
deși încep să se detașeze în 
campionat, aleg, totuși, calea 
rezistenței față de tentația jo
cului ofensiv degajat în depla
sare, oferind statisticianului do
uă cifre edificatoare: C 
20 de șuturi pe poartă, in 
meciuri, iar Dinamo

PE TERENUL ADVERSARULUI
vituri libere a lui Dobrin, Acest 
gol este și singurul marcat de 
F. C. Argeș in deplasare. E ade
vărat, în partida respectivă, pi- 
teștenii au șutat de 17 ori la 
poarta actualului lider. In 
schimb, la Iași, F. C. Argeș s-a 
prezentat extrem de slab. S-a 
făcut simțită lipsa organizării in 
joc și evoluția a fost plată, fără 
veleități, fără forță. Golaverajul 
meciurilor în deplasare (1—6) 
spune mult.

S. C. BACĂU : DOUĂ 
VICTORII... DE AUR, DAR...
Primul meci în deplasare, la 

Arad (0—3), avea să confirme 
lipsa vîrfului de atac. Alte două 
partide (0—2 cu A.S.A. și 0—3 cu 
Steaua) au fost pe aceeași linie, 
a ineficacității. Sub raportul șu
turilor la poartă (66 din care 27 
pe spațiul porții), bilanțul e sa
tisfăcător, dar, prin procentul 
de periculozitate, ele nu au pus 
probleme deosebite adversarilor. 
La Cluj-Napoca, băcăuanii au 
cîștigat meciul cu „U“ grație a- 
părării supranumerice, ca întot
deauna, bine organizate, și a u- 
nui șut (singurul pe spațiul por
ții) salvator. Meciul de excepție 
a fost cel de la Oradea. în con
cluzie, două victorii... de aur, 
dar forța de joc în deplasare se 
cere a fi îmbunătățită.

F. C. OLIMPIA : NU-I PREA 
STRIMT „CORSETUL"?

Echipa din Satu Mare — de alt
fel în plin proces de reconstruc
ție a formației — e capabilă să 
prezinte, în momentul de față, 
o linie de atacanți valoroși, în- 
mănunchind atît jucători de cre
ație ................. ...................................
cu, 
șan, 
piei 
ni-i

nedefinit ; mijlocaș sau atacant 
central ? In șirul cauzelor, am 
mai adăuga : absențele din for
mație ale lui Cotec (accidentat) 
și supralicitarea șutului de la 
distanță de către Crîngașu. care 
nu și-a reglat încă (!) tirul.

F. C. M. REȘIȚA : CIFRE 
EDIFICATOARE

F.C.M. Reșița este o constantă 
temerară a jocului ofensiv in 
deplasare. Cifrele sînt edificatoa
re. In cinci meciuri : 58 de șu
turi (15 pe spațiul porții) și două 
goluri. Se constată, deci, în pri
mul rînd, orientarea evidentă 
spre atac, chiar dacă produc
tivitatea celor două goluri este 
scăzută. Remarcabil — din a- 
cest punct de vedere — este 
faptul că în ultimele două jocuri 
(cu Dinamo și „Poli" Timișoara) 
F.C.M. Reșița a tras 27 de șuturi 
la poartă (!), deși a fost handica
pată efectiv de absența lui Ato- 
diresei. Cu alte cuvinte, F.C.M. 
Reșița atacă cu insistență, în- 
vingînd tentația defensivei deli
berate.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: 
CiND OBLEMENCO 
PĂRĂSEȘTE RAMPA

cele cinci jocuri susținute

(Both) cit și realizatori (Ian- 
Hațeganu, . Helvei, V. Murc- 

etc.). „Fizionomia". Olim- 
în partidele din deplasare 
înfățișează însă pe oamenii 

de gol pe poziții prea retrase, în- 
cercînd prea rar atacul pozițio
nal, îndrăznind mult prea puțin 
față de posibilitățile lor și de 
bunul angrenaj al formației, unul 
dintre cele mai echilibrate din 
întreaga divizie. Un „corset" mai 
larg pentru posturile avansate se 
impune ! Bilanțul — în depla
sare '
în cinci jocuri (in 
realizare), 37 șuturi 
pe spațiul ei.

F. C. BIHOR :

al sătmărenilor : 4 goluri 
două, nici o
Ia poartă, 16

MANEVRE 
TACTICE VECINE CU 

TEMPORIZAREA
Proaspăta divizionară A, 

Bihor, a convins destul de 
în jocurile din deplasare, 
torii echipei orădene combină 
relativ bine la mijlocul terenu
lui, fiind adepții unor manevre 

, tactice vecine cu temporizarea, 
care, însă, se răsfrîng negativ 
asupra posibilităților de expri
mare în atac. Pe scurt, F. C. Bi
hor pasează mult și uneori cu 
folos, în zona neutră, dar este 
deficitară Ia finalizare, comparti
ment în care jucătorii obțin in
dici îngrijorători, în privința 
frecvenței și preciziei șuturilor ia 
poartă. Bilanț : în 5 partide, 46 
de șuturi la poartă (16 pe spa
țiul porții), un singur gol mar
cat și două egalități (0—0), la 
Cluj-Napoca și Ia Pitești.

POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
JOC SIMPLIST, LINEAR

„Poli" Timișoara a avut un 
randament minim în meciurile 
din deplasare. Singurul ei gol 
marcat pe teren străin l-a adus 
și singurul punct obținut, In e- 
tapa a Vl-a, pe stadionul Uni
versității Craiova. Deși numărul 
șuturilor la poartă (52) șl numă
rul celor pe spațiul porții (22), 
dintr-un total de cinci partide, 
pare mulțumitor, într-un context 
general, eficacitatea lasă de dorit. 
Ni se pare a fi efectul unui joc 
ofensiv prea linear, simplist, cu 
trei extreme „de profesie" (An- 
ghel, Istrătescu. Petrescu), în 
compartimentul atacanților, șl cu 
Dembrovschi, pe un post Încă

c.F.
puțin 
Jucă-

In
în deplasare, studenții craioveni 
oferă un palmares de necrezut: 
35 DE ȘUTURI LA POARTA (14 
pe spațiul porții) și UN SINGUR 
GOL MARCAT ! Așadar, o me
die de NUMAI ȘAPTE ȘUTURI 
LA POARTA ! Trebuie să ad
mitem că este o foarte mare sur
priză din partea foștilor pro
motori ai atacului. Cum se ex
plică această ciudată metamor
foză ? Este vorba în primul rînd 
de retragerea treptată a lui O- 
blemenco spre mijlocul terenu
lui. în egală măsură, ne putem 
referi la instabilitățile lui Marcu 
și la lipsa de seriozitate a lui 
Crișan la startul acestui campio
nat. . ’ ’ , ’ ’
de a ataca în deplasare nu 
decît un pas.

C.F.R. CLUJ-NAPOCA : 
ADAM NU ARE 

CONTRACANDIDAT ?
Joc combinativ, de pase, 

așteptare, iată caracterizarea 
voluției ceferiștilor clujeni în de
plasare. O comportare mai... în
drăzneață, echipa a avut-o la 
Timișoara (2—2), dar a fost aju
tată și de replica gazdelor. In 
rest, insuccese și prestații slabe. 
In general, C.F.R. nu 
printr-o forță de atac 
și cu atît mai puțin in 
Mihai Adam, „vîrful" 
de altădată, .golgeterul, 
dent, în scădere și nimeni nu-1 
înlocuiește cu succes. De altfel, 
atacanții feroviarilor au fost de 
atîtea ori anonimi. Forța de atac 
a C.F.R.-ului a slăbit mult (gol
averaj 2—8, șuturi Ia poartă 34, 
din care 15 pe spațiul porții), 
chiar comparativ cu precedentele 
campionate.

F. C. CONSTANTA 
A ÎNDRĂZNIT

DOAR O SINGURĂ DATĂ, 
LA BACĂU

Acolo, în etapa a Vil-a, din 
startul partidei, constănțenii au 
relevat disponibilitățile lor ofen
sive. în celelalte partide, cu pre
cădere aceea de la Timișoara, 
echipa a avut o atitudine de ex
pectativă, acțiunile ei de atac 
declanșîndu-se abia după ce, 
practic, conturile erau încheiate. 
Lipsa de inițiativă (am spune și 
de curaj) se explică și prin in
consistența aportului jucătorilor 
din liniile dinapoi, în faza de 
atac. Bilanțul în cele 5 jocuri 
disputate: 34 DE ȘUTURI LA 
POARTA (din care 17 pe spațiul 
porții), 4 GOLURI MARCATE. 
Media de 7 șuturi Ia poartă pe 
meci spune destul de mult, deși 
F.C. Constanța are atacanți per- 
cutanți — Mărculescu, Peniu, Ne- 
goescu, Turcu.

De aici și pînă la teama
e

de 
e-

excelează 
deosebită 

deplasare.
penetrant 
este, evi-

RAPID : IONIȚĂ APĂRĂ... 
DAR CINE ÎNSCRIE?

Realizări minime (un singur 
gol marcat, și acela în urma li
nei faze fixe ; nici un punct cu
cerit !) care denotă crasa incon
sistență a atacului. Iar dacă 
am adăuga și faptul că portarul 
Ioniță a fost aproape de fiecare 
dată eroul meciului, înseamnă că 
scorurile la care Rapid a cedat 
puteau fi și mai mari. Se per
sistă în folosirea unor atacanți 
lipsiți de formă (Neagu), în timp 
ce alții (Rontea) sînt ținuți ne
justificat pe tușă. In plus, per
mutări neîncetate între atac și 
apărare (FI. Marin, Angelescu 
etc.). Cît despre jocul ofensiv de 
la Bruxelles, din Cupa 
dacă n-ar fi fost Ioniță... 
șuturilor : 51 (25).
„U“ CLUJ-NAPOCA SI

MEDALIEI SALE 
o surpriză plăcută. 
JOCURI, ȘASE GOLURI!, 
de șuturi (24 pe spațiul 
Aceste cifre probează o 

productivitate, care 
sterilitatea studen- 
pe teren propriu, 
lor în jocurile din 
datorează faptului 

și Batacliu se simt 
pe culuarele 

contraatacului, ei

cupelor, 
Situația

FEȚELE

INlată 
CINCI 
din 41 
porții), 
frumoasă ] 
compensează 
ților clujeni 
Randamentul 
deplasare se 
că Uifălcanu 
foarte bine pe culuarele libere 
ale contraatacului, ei încurcîn- 
du-se în propriul lor fuleu, pe 
teren propriu, în spațiile îngus
tate ale echipei adverse. In orice 
caz, franchețea jocului studenți
lor in deplasare este o frumoasă 
promisiune. Să sperăm că pro
gresul lui Vaczi va echilibra jo
cul ofensiv, dînd o valoare egală 
celor două fețe ale ofensivei 
clujene : acasă și în deplasare.

SPORTUL STUDENȚESC : 
OCAZII NUMEROASE, 

REALIZĂRI PUȚINE !
Nereușite totale în jocurile 

deplasare, unde studenții 
marcat un gol și au primit cinci, 
pierzînd toate cele trei partide. 
Carența principală a formației : 
ratările, inadmisibile ca frecven
ță și calitate a poziției pentru 
o echipă din „A". Paradoxal, 
fra șuturilor expediate spre 
pe poartă — 51 (23) — este 
ceptabilă, ceea ce exprimă 
țările mai sus amintite. Cu 
dram de atenție în plus, studen
ții ar fi putut cîștiga meciul de 
la Cluj-Napoca, cu C.F.R., unde 
în repriza a doua au expediat 
12 șuturi spre poarta lui Moldo
van, față de unul singur al ad
versarilor !

U.T.A.... DOAR FRUMOASE 
AMINTIRI

în 6 jocuri arădenii au expe
diat 63 de șuturi spre poartă (24 
pe spațiul porții) realizînd 4 go
luri. Aparent, situația este ac
ceptabilă, dar „U.T.A. de azi" 
este în mare deficit față de 
„U.T.A. de ieri". Motivul recon
strucției echipei este de necon
testat. O partidă de excepție (3-4 
la Constanța) nu poate să ascun
dă criza atacului, să facă neob
servabilă nebulozitatea construc
ției jocului la mijlocul terenului, 
acolo unde U.T.A., altădată, cu 
un Domide — lipsit de formă în 
acest sezon — dădea veritabile 
lecții de atac și contraatac.
JIUL TREBUIE SĂ-ȘI LICITEZE 

PRETENȚIILE OFENSIVE 
în cele 5 partide, Jiul a mar

cat 3 goluri (dintre care două la 
Satu Mare — la prima ieșire —, 
după o comportare de excepție), 
expediind 40 de șuturi (18 pe 
spațiul porții). Compartimentul 
ofensiv, deși beneficiază de a- 
portul a doi jucători cu fantezie 
ofensivă — Mulțescu și Moldovan 
— a avut prestații surprinzător 
de slabe. Principala carență a 
ofensivei este lipsa de decizie și 
precizie a atacanților în fazele 
de finalizare. Ultima partidă, cea 
de la Constanța, a scos în evi
dență ușoare Îmbunătățiri pe pla
nul inițiativei In joc.

din 
au

ci- 
și 

ac
ra- 
un

Steaua, 
:_i 5

16. A- 
ceste două cifre sînt mult in
ferioare cifrelor realizate de al
te două echipe, cu nume mai 
puțin rezonante (A.S.A. Tg. 
Mureș și mai ales Sport Club 
Bacău), care au tras 29 și, res
pectiv, 27 de șuturi în meciuri
le susținute în deplasare.

Atitudinea de prudență ofen
sivă în deplasare (și uneori nu 
numai în deplasare) este de
terminată de comoditățile care 

acestei 
nostru,

rezultă din 
formule. In _____  t
continuă să se păstreze specia
lizări între atac și apărare. Sînt 
foarte rare ____
echipele manifestă dispoziții of
fensive constante. Exemplul 
F.C.M. Reșița și, în ultimul 
timp, cel al Politehnicii Iași, 
pare să întrețină unele speran
țe. De asemenea, se așteaptă 
mult de Ia Steaua, care are da
toria de a se apropia, în jocu
rile susținute în deplasare, de 
virulența ofensivei sale pe te
ren propriu.

Schimbarea pe care o aștep
tăm de alita vreme trebuie să 
fie rodul dinamizării tuturor 
componen(ilor unei echipe, în- 
cepînd cu portarul și sfîrșind eu 
vîrful de atac cel mai apropiat 
de poarta adversă. Din păcate, 
comoditățile se reflectă în jo
cul fundașilor laterali, nu în
totdeauna dispuși să facă cale 
întoarsă după o acțiune ofen
siva, in jocul fundașilor cen
trali, țintuiți deseori fără jus
tificare în careul propriu și, 
mai ales, de jocul mijlocașilor, 
care, cu foarte rare excepții, 
sînt DOAR înaintași pc teren 
propriu și DOAR fundași in 
deplasare.

Potențialul ofensiv al echi
pelor noastre este scăzut. Iar 
jocurile în deplasare accentu
ează această situație. în ultima 
etapă, ca să luăm cel mai re
cent exemplu, echipele noastre 
au marcat patru goluri în de
plasare, iar cele olandeze au 
reușit... 11. Veți spune că este 
o diferență de valoare între cele 
două socceruri. De acord. Dar, 
această obiecție ar fi doar un 
sofism. Diferența de valoare 
fortifică implicit și forța apă
rătorilor. Cu alte cuvinte, între 
4 și ...14 există doar o diferență 
de atitudine față de fotbal.

adoptarea 
fotbalul

cazurile în care

COL
BRAUN-B 

— antreno 
rit : „Expli 
suficiențelo 
lui ofensiv 
plasare 
căutată, di 
locului, in 
tatea majo 
chipelor 
care, am 
curaj ți 
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prii, cede 
mod delib 
țiativa ad 
lui cind e 

terenu 
De 

doptarea u 
pozitiv de 
supraaglom 
măsuri si 
defensive 
te, in det 
forței atacu 
dus astfel 
țiuni izolat 
cele mai 
intimplătoa 
aceste con 
chipele își 
nu să cîști 
nu piardă, 
echivalează 
fapt cu rei 
la adevărat 
ținut și 
luptei spor

CONS' 
DINULESC 
bitru) : „1
văr, inofen 
chipelor v 
re este cr 
O astfel d 
dine anule 
numai

• Din 
marcate pină 
mai 55 au fo 
peți.

• In cele 
în deplasare 
36 de puncte 
zultate de eg 
puse în joc !

• Formaț iii
ciat doar de d 
11 m! Una a 
de Dudu G 
ratată de Sim

• F. C. Ol 
III-a) și Uni 
(etapa a X-a)

4 GOLURI : 
limpia).

3 GOLURI :
Napoca). Rozn

2 GOLURI : 
di (A.S.A.), Bl 
Mărculescu (F

g\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^
Ce principale concluzii extragem față de 

cele de mai sus ?

1
$
$ Mentalitatea, orientarea antrenorilor 

noștri în privința pozițiilor de pe care 
abordeazâ jocurile in deplasare trebuie 
modifice structural. Schimbarea anga- 
nu numai unghiul sub care tehnicienii 

nu numai ei, situația e 
mâsurâ și mai mare, și 
la toate celelalte cate- 
judecâ, tactic, aseme- 

este ca și sub aspectul 
spiritului de inițiativa,

să se 
jează 
eșalonului fruntaș (și 
valabila, chiar într-o 
pentru antrenorii de 
gorii competiționale) 
nea partide. Esențial 
psihic, sub acela al . 
al curajului de a concepe planuri tactice 
mult 
sufla 
facă

2 Jucătorii Diviziei A (ca și
C, campionatele județene

mai complete, mai ofensive, de a in- 
acest spirit jucătorilor, lucrurile să 

o totală cotitură.
Jucătorii Diviziei A (ca ți cei

2 . ! Și
nești, campionatele de juniori 

trebuie să înțeleagă că nu se mai 
continua cu această „existență pe jumătate". 
A forța totul numai pe teren propriu (re- 
curgînd adeseori ți la mijloace condamna
bile, de intimidare a adversarului, alt aspect 
care anulează ți firavele tendințe actuale de 
a juca mai mult pe atac în deplasare) pen
tru ca, atunci cind evoluezi pe teren străin, 
să te ascunzi sub tacticile super-defensive, 
recurgînd la o proastă ți dăunătoare eco
nomie de efort, ațteptind de la țansa de 
concurs sau grețeala adversarului acel 
.punct din deplasare", toate acestea nu mai 
pot fi admise de jocul modern. Și, mai cu
rînd sau mai tirziu, asemenea atitudini vor

din B, 
orâșe- 
chiar) 
poate



TOATE RESURSELE FOTBALULUI NOSTRU,

• Rolul arbitrilor în stimularea 
ilamentul campionatului la amelio- 
ilui ?

OPINII
I, dar și po- 
Ițile de afir- 
I a fotbalului 
I în general. 
I din cauze, 
lientală după 
L mea, este 
litatea cuibă- 
I sufletul ju- 
lr, exprima
ți ayjomulțu- 
I cu punctele 
le acasă, 
țnula din ca
tului șansele 
lip in depla- 
hseamnă lip- 
I încredere în 
I proprii, eș
ti de la efort, 
I că, real- 
I trebuie să 
Iun efort su
lf,ar cind îți 
I să realizezi 
I pe teren 
I Dacă nu 
:, și antreno
ri pe linia 
nai slabe re- 
e, creind tot 
e tactici ne
ne cu fotba- 
fensiv, mo- 
$i jucătorii 

•tează acest 
l anacronic 
ulări, trageri 
ip, enervind 
il, care vrea 
ă un specta- 
tbalistic".

ĂR SFERA 
internațio- 

„ln general, 
e noastre 
ă numai pe 

de acasă, 
d de la ideea

preconcepută că, în 
deplasare, sînt vic
time sigure. Toc
mai de aceea își 
organizează jocul, 
punind un accent 
deosebit pe defen
sivă, în scopul li
mitării scorului sau 
al unei eventuale 
remize, 
schimba
mentalitate dăună
toare calității jo
cului mi-aș permi
te să amintesc an
trenorilor și jucă
torilor că, cea mai 
bună apărare este 
atacul. La antrena
mente trebuie e- 
xersat foarte mult 
procedeul de cea 
mai mare utilitate, 
șutul la poartă în 
condiții de joc, 
care, atunci cind 
este bine executat, 
chiar și de la 
25—30 m, are ace
eași eficientă ca u- 
nul expediat din 
imediata apropiere 
a porții. Trebuie să 
se lucreze foarte 
mult la aprofunda
rea unor scheme 
tactice, de finaliza
re totul, repetăm, 
în condiții de 
$i încă ceva, 
bitrii trebuie 
uite care este 
chipa gazdă și 
este cea in depla
sare. In 
„cavalerii 
lui" sînt mai 
dulgenți cu echipe
le locale".

Pentru a 
această

ACTU ALITATI
• C. S. TÎRGOVIȘTE — 

F.C.M GALAȚI 2—2 (2—0). Joi 
s-a disputat la Tirgoviște par
tida amicală de fotbal dintre 
echipa locală C.S. Tirgoviște și 
F.C.M. Galați. Jocul, antrenant, 
s-a încheiat nedecis: 2—2. Go
lurile au fost marcate de Eco- 
nomu (min. 37), Pitaru (min. 
42), pentru gazde, Enache (min. 
55 și 60) pentru 
AVANU-coresp.

oaspeți. (Miști 
jud.)

• ȘEDINȚA 
CENTRAL AL
LOR. Ieri a avut loc o ședință 
de lucru a Colegiului central 
al antrenorilor în cadrul căreia 
antrenorul echipei naționale, 
Valentin Stănescu, a prezentat 
planul de măsuri privind acti
vitatea lotului reprezentativ în 
vederea meciului cu Spania de 
la București. Discuțiile purtate 
cu acest prilej au evidențiat a- 
tenția deosebită pe care o a- 
cordă organul tehnic al F.R.F. 
pregătirii în cît mai bune con
dițiuni a partidei de la 16 no
iembrie și contribuția activă a 
membrilor Colegiului central al 
antrenorilor la realizarea aces-
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chipe care n-au expediat nici 
un șut pe spațiul porții 
fidele respective.

• Din cele 1130 de 
Înregistrate pînă acum, 
parțin oaspeților (un . 
de 33%), cele mai multe — 51 
— în prima etapă, iar cele mai 
puține — 27 — în runda a X-a.
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însă că cel care suferă

3. A.S.A. 5 2 0 3 8—10 4a 4. S. C. Bacău 5 2 0 3 4— 9 4
a 5. F.C. Olimpia 5 0 3 2 4— 7 3
j- 6. Univ. Craiova 5 0 2 3 1— 4 2

7. „U“ Cj-Nap. 5 1 0 4 6—11 2
8. F. C. Argeș 4 0 2 2 1— 6 2
9. F. C. Bihor 5 0 2 3 1— 7 2

10. C.F.R. 4 0 1 3 2— 8 1
11. ,,Poli“ Iași 4 0 1 3 2—10 1

12—13. Jiul 5 0 1 4 3—14 1
12—13. ,,Poli“ Tim. 5 0 14 1—12 1

14. F.C.M. Reșița 5 0 1 4 2—14 1
15. U.T.A. 6 0 15 4—18 1
16. Sp. stud. 3 0 0 3 1— 5 0

), 17. F. C. C-ța. 5 0 0 5 4-11 0
18. Rapid 4 0 0 4 1-10 0
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Pînă la reunirea lotului re
prezentativ A, în vederea me
ciului de la 16 noiembrie (cu 
Spania) se mai dispută trei e- 
tape în cadrul Diviziei A : cea 
de mîine și cele din 2 șl 5 
noiembrie, după care selecțio- 
nabilii vor fi convocați de că
tre colectivul tehnic alcătuit 
din Valentin Stănescu și secun
zii săi, D. Nicolae Nicușor și 
Emeric Jenei, pentru ultima 
fază a pregătirilor. Spunem 
„ultima fază" pentru că — cel 
puțin, așa ne place să credem 
— preocuparea pentru optima 
pregătire a echipei naționale a 
fost, practic, declanșată prin 
recenta consfătuire de la F.R.F. 
cu antrenorii, medicii și condu
cerile cluburilor care dau ju
cători lotului lărgit anunțat și 
ale căror DIRECTE RĂSPUN
DERI privitoare la antrena
mentul, starea de sănătate și 
viața sportivă a selecționabili- 
lor au fost expres formulate. 
Socotim deci că jucătorii din 
lot sînt încă de pe acum — 
și în mod efectiv — în pregăti
re pentru viitorul meci de la 
București și că, în consecință, 
cluburile vor acționa ca atare, 
făcînd ca INTERESELE GENE
RALE ALE FOTBALULUI NA
ȚIONAL SA PRIMEZE față de 
cele înguste, locale.

Iată de ce, vom 
toarele 3 etape, în 
din acest punct de 
noscut fiind faptul 
generală asupra fotbalului nos
tru, aprecierile asupra acestei 
discipline sportive nu se fac 
după unele succese — izolate 
sau temporare — de club, ci 
după nivelul reprezentării sale 
la scara internațională, SIN
GURUL CRITERIU REAL DE 
COMPARAȚIE.

Unele observații asupra ul-

privi urmă- 
primul rind 
vedere, cu
că optica

timelor jocuri 
disputate sînt 
in sensul că la echipe ca Di
namo și Steaua, care dau cei 
mai mulți jucători lotului și 
chiar echipei naționale, se con
stată o bună formă sportivă, un 
randament în joc superior ce
lui din prima parte a campio
natului. Sperăm că atît mîine, 
cît și în următoarele etape, se 
vor putea face bune aprecieri 
asupra jucătorilor din lotul na
țional, nu numai ia cele două 
echipe amintite ci și la celelal
te care includ selecționabili.

Măsurile generale anunțate, 
luate pentru buna pregătire a 
meciului de la 16 noiembrie; 
dorința jucătorilor și a antre
norilor de a se prezenta cit 
mai bine la următorul examen 
din preliminariile C.E., capaci
tatea — de atitea ori dovedită 
— a reprezentativei noastre de 
a aborda cum se cuvine o în
trecere dificilă ne fac să spe
răm că greșelile comise înain
tea amicalului cu Turcia nu se 
vor repeta și că echipa națio
nală se va prezenta așa cum 
o dorim cu toții în următorul 
său joc.

în acest spirit, ne exprimăm 
convingerea că arbitrii delegați 
să conducă meciurile de cam
pionat vor Ști să fie fermi, in
transigenți față de orice acte 
de brutalitate, pentru ca PAR
TIDELE DE CAMPIONAT SA 
NU DUCA LA ACCIDENTĂRI 
care să afecteze componența Io
tului național, să nu producă 
indisponibilități în rîndurile ce
lor chemați să reprezinte culo
rile sportive ale țării. Mai Îna
inte însă de a fi o preocupare 
a arbitrilor, aceasta trebuie să 
fie o GRIJA A TUTUROR JU
CĂTORILOR, care trebuie să 
joace corect, regulamentar ară-

de campionat 
îmbucurătoare,

tîndu-și astfel respectul față de 
partenerii de întrecere, cu atît 
niai mult față de cei suscepti
bili de a face parte din echipa 
națională.

Printr-o puternică MOBILI
ZARE A TUTUROR RESUR
SELOR fotbalului nostru, prin
tr-o PERFECTA COLABORARE 
la toate nivelele, printr-o 
MUNCA DE PREGĂTIRE NEO
BOSITA, la parametrii exigen
țelor internaționale maxime, 
credem că echipa națională va 
folosi săptămînile care urmea
ză de așa manieră încît la 16 
noiembrie să se prezinte în 
optime condiții, ca alcătuire și 
formă sportivă, oferindu-ne jo
cul și rezultatul pe care-1 do
rim și pe care cei mai buni fot
baliști ai țării SÎNT CAPA
BILI SA-L OBȚINĂ.

DIVIZIA A, ETAPA A XI-a

VESTI
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• U.T.A. Joi a susținut un 
meci școală cu Gloria Ineu din 
campionatul județean. Iorgu- 
lescu reintră în poartă, în timp 
ce Axente continuă să fie in
disponibil. • POLITEHNICA 
IAȘI. Studenții se află pe... Va
lea Mureșului, de joi, și au ju
cat un amical în aceeași zi la 
Deva cu divizionara B, Mure
șul (scor 1—2 — au marcat Du- 
mitreasa și Uilecan pentru lo
calnici și Costea pentru ieșeni). 
Vineri echipa s-a antrenat tot 
la Deva. La Arad va fi folosi
tă formația standard.

ARBITRII PARTIDEI : 
Bărbulescu — M. Buzea 
Gh. Retezan (toți din București).

C. 
și

DE LA ECHIPE
• SPORTUL STUDENȚESC. 

După perioada de refacere, ele
vii antrenorului Angelo Nicu- 
Iescu au susținut ședințe de 
pregătire progresive, intensifi- 
cîndu-le în ultimele zile la 
Snagov. Iată formația probabi
lă: Răducanu — Tănăsescu, Ca
zan, M. Olteanu, Manea — 
Cassai, O. lonescu, Rădulescu — 
Grosu, M. Sandu, Petreanu • 
F. C. ARGEȘ. Piteștenii au 
făcut antrenamente zilnice, 
miercuri și joi pregătirile fiind 
punctate de două meciuri de 
verificare.

ARBITRII PARTIDEI. C. 
Szilaghi (Baia Mare) — N. Rai- 
nea (Bîrlad) și R. Șerban (Cra
iova).

• S.C. BACAU. Victoria 
dauna lui „U” a stimulat 
mai mult formația băcăuană _
pregătirile efectuate în vederea 
meciului cu F.C.M. Reșița. La 
verificarea de marți, în com
pania divizionarei C Textila 
Buhuși, elevii lui Gh. Constan
tin au fost în vervă de șut 
(5—0). Nu se anunță modificări 
în formație • F.C.M. REȘIȚA. 
Echipa antrenată de Reinhardt 
a efectuat cîte două antrena
mente pe zi. In locul jucători
lor Filipescu și Munteanu, sus
pendați, vor evolua Boțonea și, 
respectiv, Căprioru.

în 
Și 
în

ul este 
laiul nostru I 
jul — care în actualele condi- 
servește totdeauna aspirațiile 

e ale oaspeților — trebuie să 
i el în sensul atingerii unui mai 
el de echilibru, de egală apre- 
cțiunilor echipei gazdă cu ace- 
ației în deplasare. Din păcate, 

destul de puțini arbitri care 
itală echitate dispozițiile regu- 
lu e de mirare, de aceea, că 
tori, antrenori sau jucători care 
cu arbitrul X se poate juca în 
De ce să existe doar o (mică, 
) categorie de „cavaleri ai flu- 
să garanteze perfectul spirit de 
obiectivitate a conducerii întîl- 
? Arbitrajul poate și trebuie să 
t mai pronunțată contribuție la 
jfensivâ a oaspeților, nu prin 
printr-o sporită perfecționare și 
a manierei de aplicare a regu-

I
I
I
I
I
I
I

se poate vorbi despre aplicarea 
îijloace suplimentare pentru sti- 
a spiritului ofensiv. Unele cam- 
:um este cel francez — aplică 
de puncte echipelor care înscriu 

două goluri. Nu știm dacă e 
ă rezolvare dar sintem convinși 
3 găsi soluții de asemenea gen 
lăți fotbalul de atac, mai cu 
îl e practicat pe terenul adver-

I
I
I
I

* RAPID și-a reluat pregăti
rile, după restanța de miercuri 
cu Dinamo, avînd însă, unele 
dificultăți în privința alcătuirii 
formației, atît Grigoraș, cît și 
FI. Marin fiind indisponibili (se 
speră, totuși, în recuperarea a- 
cestuia din urmă pînă dumini
că). Incertitudini există și asu
pra liniei de mijloc și a vîrfu- 
lui de atac. • A.S.A. TG. MU
REȘ a susținut joi un joc de 
verificare cu Industria sîrmei 
Cimpia Turzii (scor: 4—1). Mu
reșenii nu îi vor putea folosi 
pe Mureșan (suspendat pentru 
3 cartonașe galbene) și 
(accidentat). Hajnal va 
fundaș stingă, așa cum este fo
losit și în echipa națională.

ARBITRII PARTIDEI: 
Ene — V. Grigorescu (ambii 
din Craiova) și M. Fediuc (Su
ceava).

Nagel 
juca

AI.

• UNIVERSITATEA CLUJ- 
NAPOCA. Studenții au efectuat 
cite două antrenamente (marți 
și joi), în restul zilelor au sus
ținut scurte jocuri-școală, în 
„familie”. Hurloi și-a reluat 
pregătirile și nu este exclus ca 
el să apară mîine în formație. 
In schimb, vor lipsi Coca (acci
dentat) și Pexa (suspendat) • 
F.C. CONSTANȚA. Ciclul săp- 
tămînal a cuprins antrenamente 
zilnice cu caracter de forță și 
viteză, avîndu-se în vedere sta
rea terenurilor mai grele. An
trenorul Comăniță intenționea
ză să utilizeze aceeași formulă 
de echipă din meciul cu Jiul.

ARBITRII PARTIDEI: N. Pe- 
friceanu — M. Popescu și N. 
Păvălugă (toți din București).

ARBITRII PARTIDEI: A. 
Miinieh — I. Roșoga (ambii din 
București) și S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin).

• F.C. OLIMPIA SATU MA
RE. Antrenamente zjlnice și un 
joc de verificare (joi) cu for
mația de tineret, iată pe scurt 
programul de pregătire al aces
tei săptămîni. Hațeganu, sus
pendat o etapă, va fi înlocuit 
cu lancu. Sînt speranțe ca Hel- 
vei să fie recuperat și să poa
tă fi utilizat • STEAUA. 
Miercuri, militarii au susținut 
un „amical” cu divizionara B 
Autobuzul (scor 2—0). Semne 
de întrebare 
Stoica și Ion 
dentați.

ARBITRII 
Moraru — M. 
din Ploiești) 
(Rm. Vîlcea).

2—0). 
în privința 
Ion, ambii

lui 
acci-

M.PARTIDEI: 
Marinciu (ambii 
Și N. Dinescu

• UNIVERSITATEA CRAJO- 
VA. Studenții au efectuat an
trenamente zilnice, de mare in
tensitate, în dorința de a reali
za un salt valoric față de ulti
mele evoluții, 
și un amical 
iova (Div. C), 
C.F.R. * 
nă 
cu 
care 
multe carențe în etapele ante
rioare. Joi, echipa a susținut 
un joc amical cu Sticla Turda 
(scor 2—2), Lupu și Bacoș sînt 
accidentați.

ARBITRII PARTIDEI: O. 
Anderco (Satu Mare) — C. Teo- 
dorescu (Buzău) și I. Honig 
(Arad).

Joi a avut loc 
cu A.S.A. Cra-

.. scor :
în această 

s-a lucrat, în 
compartimentul 
a prezentat

9—1. • 
săptămî- 

special, 
ofensiv, 

cele mai

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a efectuat, în cadrul pregă
tirilor din această săptămînă, 
un joc-școală folosind ca adver
sari două formații din campio
natul județean. Crîngașu — ac
cidentat — și Istrălescu — sus
pendat trei etape — nu vor ju
ca în meciul de mîine • DI
NAMO a făcut, după partida 
de miercuri cu Rapid, antrena
mente de întreținerea formei 
sportive. Echipa bucureșteană 
urmează a pleca, în cursul a- 
cestei dimineți, cu avionul, spre 
Timișoara. Din formația obiș
nuită va lipsi Cheran, care 
continuă să fie indisponibil.

ARBITRII PARTIDEI: V. To- 
pan (Cluj-Napoca) — T. Andrei 
(Sibiu) și I. Cîmpeanu (Cluj- 
Napoca).

Antrenorii
Gheorghe

• F.C. BIHOR. 
Robert Cosmoc 
Staicu au lucrat 
cu tot efectivul de jucători. A 
avut loc și o „partidă-școală” 
cu formația de tineret-speran- 
țe. Mîine va intra în teren a- 
ceeași formație care a cucerit 
un punct la Cluj-Napoca • 
JIUL. întoarsă acasă 
Constanța, formația 
de Ion lonescu și-a 
pregătirile cu accent 
ofensiv. Din formație 
Mulțescu, suspendat o 
pentru acumularea a trei 
tonașe galbene.

Și
foarte intens

de la 
antrenată 
continuat 
pe jocul 
va lipsi 

etapă 
car-

C. 
(Tg.

ARBITRII PARTIDEI : 
Ghiță (Brașov) — I. Rus 
Mureș) și Tr. Moarcăș (Brașov).

GRAVE INCIDENTE 
LA UN MECI

DE DIVIZIA C
Huliganii să fie dați

pe mina Justiției!

într-un raport suplimentar 
adresat F.R.F. (se va vedea în 
cuprinsul acestei note de ce a 
fost nevoie de un raport supli
mentar), Lazăr Ștefan din Arad, 
arbitrul meciului dintre divizio
narele C Minerul Oravița și 
Constructorul Timișoara, rela
tează o serie de fapte de o gra
vitate care nu mai intră în sfe
ra de apreciere și de sancțio
nare a Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, ci in 
aceea a organelor judiciare, a 
Codului penal.

Spațiul nu ne permite să 
reproducem cele relatate de 
arbitru cu privire la desfășu
rarea partidei, la incidentele 
care s-au petrecut, la faptele 
de-a dreptul huliganice ale ju
cător lor locali și chiar ale oa- 
me> or de ordine I Arbitrii au 
fost, în mai multe rînduri, 
bruscați de acești huligani, 
deși, de teamă, atît arbitrul de 
centru, cît și cei de linie acor
daseră o serie de decizii nere
gulamentare în favoarea gaz
delor. Dar echipa și spectatorii 
din Oravița ar fi vrut ca TOA
TE deciziile să fie date în a- 
vantajul formației locale. Ște
fan Lazăr menționează că, for
țați de situația creată în teren 
și în tribune, de amenințările 
îndreptate împotriva brigăzii 
de arbitri, arbitrii au validat 
golul egalizator al gazdelor. A- 
menințați în continuare, arbi
trii au oprit jocul în minutul 
86. în acel moment, jucătorii 
echipei gazdă, o parte dintre 
spectatori și chiar oamenii de 
ord.ine s-au năpustit asupra ar
bitrilor Lazăr Ștefan și Theodor 
Budiu, lovindu-i sălbatec, um- 
plîndu-i de sînge.

Dar, lucrurile nu s.e opresc 
nici aici. Sub alternativa că 
„numai așa li se asigură secu
ritatea" și nu vor fi vătămați 
și mai rău, conducerea asocia
ției Minerul a cerut arbitrilor 
să scrie, în prezența lor, un ra
port în care să nu pomenească 
nimic despre cele petrecute. 
Pentru a se salva, arbitrii au 
întocmit raportul așa cum le-a 
fost dictat, cuvînt cu cuvînt, 
de către conducerea echipei din 
Oravița. Hîrtia pe care a fost 
scris raportul înaintat în aces
te condițiuni josnice, a avut 
urme de sînge, pe care cei din 
Oravița au căutat să le înde
părteze, ștergîndu-le cu guma. 
In final, brigada de arbitri a 
fost obligată să primească suma 
de 2 000 lei drept despăgubiri 
pentru vătămările pe care le-au 
suferit (de fapt, ca preț al tă
cerii lor), sumă pe care arbi
trii au înaintat-o F.R.F. cu a- 
vizul nr. 25 405. seria E din 20 
octombrie

Orice comentariu este inutil. 
Asemenea fapte fără precedent 
în activitatea noastră sportivă, 
trebuie sancționate fără cruța
re. Desigur, cele întîmplate la 
Oravița vor ajunge în cerce
tarea organelor penale. Pe li
nie sportivă, noi credem că 
Federația nu are alte sancțiuni 
de dictat decît SCOATEREA 
ECHIPEI MINERUL ORAVIȚA 
din campionat și excluderea 
din viața sportivă a tuturor ce
lor vinovați.



ACTIVITATE CONTINUA PRIN CE PERFORMANTE ISI JUWA 
C. S. M. SUCEAVA EXISTENȚĂ!LA CLUBUL STEAUA 

PENTRU CREȘTEREA 
TINERILOR SPORTIVI

P. Erast, T. Simio
nov la caiac-ca- 
noe, C. Cîrstea la 
atletism, C. Geor
gescu și C, Nisto- 
roiu la canotaj, 
ambii medaliați cu 
bronz la campio
natele mondiale, 
S, Cepoi și Gh. 
Ncagu (fac parte 
din lotul olimpic) 
la gimnastică, L 
Gheorghiu și I. 
loniță la hochei, 
M. Gheorghe și 
D. Teleașă la 
rugby, precum și 
alți sportivi din 
secțiile de tenis, 
scrimă, handbal

în dorința de a-și crește sin
guri viitorii reprezentanți, de 
a-i alege cu atenție și apoi a-i 
modela cu migală, urcîndu-i pe 
treptele performanței, tehnicie
nii clubului Steaua sînt tot 
mai preocupați de problemele 
selecției, ca și de cele legate 
de pregătirea la un nivel co
respunzător a copiilor și ju
niorilor. Astfel, in momentul 
de față, peste 700 de tineri 
sportivi sînt legitimați în 18 
secții, pregătirea lor fiind în
credințată unui număr de 23 
de pricepuți antrenori, în ma
rea lor majoritate, foști spor
tivi ai clubului.

Recent, într-o analiză am
plă a modului cum se desfă
șoară activitatea de selecție și 
instruire a copiilor și juniorilor 
au fost subliniate o serie de 
realizări îmbucurătoare. Astfel, 
s-a apreciat că un însemnat 
număr de tineri, promovați 
din propria pepinieră în echi
pele de seniori au reușit să 
obțină rezultate de valoare, 
impunîndu-se atît pe plan in
tern, cît și pe cel internațional.

Asemenea exemple ne-au 
fost oferite de către Gh. Da
nilov și Gh. Simionov — cam
pioni ai lumii. F. Dragulschi,

La încheierea campionatului de polo

RAPID-O VICTORIE A AMBIȚIEI
SERIOZITĂȚII

Cel de al 29-lea campionat 
național de polo s-a încheiat 
recent cu succesul echipei RA
PID BUCUREȘTI. Este pentru a 
doua oară cînd formația giuleș- 
teană lși înscrie numele în pal
maresul cîștigătoarelor titlului 
republican, performanță pe de
plin meritată la capătul unui 
pasionant duel cu fosta cam
pioană, Dinamo București, Cîs- 
tigînd două din cele 5 partide 
directe cu rivala sa (6—3 la 
Cluj-Napoca și 2—1 la Bucu
rești) și terminînd la egalitate 
(1—I șj 3—3) alte două meciuri 
(Dinamo a cîștigat o singură 
dată cu 2—1), formația ferovia
ră poate fi considerată o cam
pioană merituoasă.

Deși nu dispune de un lot 
atit de valoros ca acela al di- 
namoviștilor, echipa Rapid s-a 
dovedit superioară rivalei sale 
în această ediție în ceea ce pri
vește omogenitatea, puterea de 
luptă și dăruirea în joc. In 
timp ce cei 7 internaționali di- 
namoviști s-au reîntîlnit cu cei
lalți coechipieri abia spre sfir- 
șitul lunii august, cînd echipa 
a intrat direct în focul între
cerilor, antrenorul emerit C. 
Vasiliu a avut la dispoziția sa 
în toată perioada februarie-oc- 
tombrie pe majoritatea elevilor 
săi, doar patru dintre aceștia 
liind angrenați in pregătirile 
lotului reprezentativ. Cu alte 
cuvinte spuș, poloiștii de la 
Rapid au putut pregăti acest 
campionat in condiții mai bune, 
iar victoria lor este o conse
cință directă a seriozității cu 
care s-au antrenat în cea mai 
mare parte din această perioa
dă.

Remarcabilă a fost puterea 
de concentrare, dăruirea lota-

PLUTONUL TINERILOR ANTRENORI SPRINTEAZÂ!
Ciclismul românesc traver

sează o perioadă dificilă. Mem
brii familiei sportului cu pe
dale se străduiesc să-1 impulsio
neze și măsurile care se 
succed au la bază. îndeosebi, un 
mare volum de muncă. în a- 
ceastă acțiune colectivă se în
cadrează, cu entuziasmul carac
teristic tinereții, și „noul val” 
al antrenorilor.

Momentul este de importan
ță deosebită : antrenorii care 
at> asigurat in ultimele decenii 
desfășurarea procesului de in
struire s-au apropiat sau se a- 

e de virsta pensionării ; 
lor este luat de -foștii ru

tieri, deveniți antrenori (absol
venți ai I.E.F.S. sau ai școlii 
postliceale de antrenori). Ast
fel, Vasile Burlacu este acum 
antrenor la clubul Steaua, Con- 

sau lupte.
Au fost apreciate cu acest 

prilej și roadele muncii celor 
care se ocupă de echipele de co
pii și juniori la fotbal. Din rin- 
dul acestora au fost promovați 
în prima echipă Iordănescu, 
Sameș, Rădueano și Ion Ion. 
Totodată, alți jucători pro- 
veniți din centrele clubului 
Steaua activează astăzi în for
mații din prima divizie. Este 
vorba de Ciugaria, Cazau, Ma
nea la Sportul studențesc, Mnl- 
țeseu, Nițu, Ion Gabriel, Tr. 
Stoica la Jiul, Aclenei la F.C.

lâ a rapidiștilor în partidele 
decisive. Desigur, felicitări se 
cuvin și antrenorului, care cu- 
noseîndu-și foarte bine jucă
torii a știut de fiecare dată să 
aleagă cele mai potrivite vari
ante ale jocului ofensiv sau de
fensiv, îndrumîndu-și elevii cu 
multă luciditate șl răbdare. Nu 
este mai puțin adevărat însă că 
de fiecare dată, Ia partidele 
derby, Cornel Rusu, Valeria 
Tăranu, frații Ilio și Itorin 
Siăvei, Iuliu Olac, Badea Băje- 
naru sau Pavel Mureșan s-au 
mobilizat cu o lăudabilă ambi
ție și au luptat cu toată ener
gia pentru victorie. Este exact 
ceea ce a lipsit mai mult, în 
acest campionat, „7“-lui dinamo- 
vist, principalul favorit al com
petiției.

Echipa antrenată de A. Grin- 
țescu, cu 7 internaționali în al
cătuirea ei, cărora ar trebui 
să-1 adăugăm și pe R. Lazâr, un 
jucător de certă valoare, a 
avut o evoluție constant bună, 
mai ales în partea a doua a 
întrecerii. Atacul ei a realizat 
o medie record pentru cele 21 
de partide (9 goluri de meci) ; 
în defensivă însă, dinamoviștii 
au primit nepermis de multe 
puncte și aceasta, în primul 
rînd, din cauza lipsei de con
centrare, superficialității cu 
care poloiști ca Zamfirescu, 
Nastasiu, D. Popescu, Rus, Ră- 
ducanu, Frățilă sau Nova* au 
tratat partidele considerate 
mai ușoare. încrederea exage
rată în forțele proprii l-a cos
tat însă cel mai mult, și de a- 
cest lucru ne-am convins, o 
data în plus, în ultimul meci 
cu Rapid.

Adrian VASILIU

stantin Ciocan la Petrolul Plo
iești (alături de maestrul său 
Sima Zosim), fon Stoica și Con
stantin Baciu la Școala sporti
vă nr. 1, Francisc Gera la Du
nărea Galati, Dan Budișteanu 
la Școala sportivă nr. 2, Ion 
Ardeleana la Hidrotehnica 
Constanța, Gh. Neapoe la O- 
limpia București... Foști spor
tivi de performanță, cunoscînd 
rigorile impuse vedetelor pluto
nului, tinerii antrenori s-au aș
ternut cu seriozitate la mun
că. Ei conduc cu competență 
procesul instructiv-educativ. pun 
în valoare nu numai experiența 
proprie, ci — îndeosebi — cele 
învățate la I.E.F.S., ia cursu
rile de perfecționare și din ma
terialele de specialitate (cărți, 
reviste) aflate în biblioteci. U- 
nora dintre ei le-au fost încre-

Gh. DANILOV și Gh. SIMIONOV

Bacău, Ștefănescu la Universi
tatea Craiova, Vlad, la F. 
C. Bihor, Ispir, Fislaru și 
Gligore la A.S.A. Tg. Mureș. 
In sfîrșit, în diverse echipe din 
Diviziile B și C activează în 
prezent peste 80 de fotbaliști 
crescuți în pepiniera Stelei.

S-a remarcat, totodată, că în
tre clubul Steaua și diverse 
cluburi sau asociații din întrea
ga țară există relații de colabo
rare foarte strînse. Iată un e- 
xemplu care merită a fi rele
vat, și care vine în sprijinul 
efectiv al dezvoltării mișcării 
noastre sportive.

Pornind de la experiența a- 
cumulată ani de-a rîndul și 
căutînd să elimine tot mai 
mult unele aspecte negative din 
această muncă, tehnicienii clu
bului Steaua s-au angajat să 
mărească randamentul acestei 
activități, să crească continuu 
sportivi talentați, dîrzi, care să 
ne reprezinte cu cinste țara în 
marile confruntări internațio
nale.

OCTAVIAN VINTILA

JUDOKA JUNIORI SÎNT ÎNCĂ 
DEPARTE DE EXIGENȚE

La prima ediție a campio
natelor republicane individuale 
de judo ale juniorilor — în 
urmă cu șapte ani — după în
trecerile finale toți specialiștii 
au nutrit speranța că peste pu
țin timp vom avea seniori de 
nădejde. Atunci, și apoi, am 
nutrit speranța că eșaloanele de 
tineri vor fi tot mai bine pre
gătite, vor etala tot mai mul
te procedee tehnice. Dar, ju
niorii au trecut în rindul se
niorilor și numai cîțiva dintre 
ei au confirmat — parțial — 
așteptările.

La sfîrșitul săptămînii tre
cute s-a încheiat o nouă edi
ție. Am așteptat finalele cu 
îndreptățit interes pentru a-i 
vedea la lucru, îndeosebi pe ju
niorii mari (18—20 de ani), pe 
acei sportivi care mîine vor de
veni seniori. Cum menționam și 
în cronica noastră de la aceste 
finale, lupta pentru întîietate a 
fost aprigă, viu disputată. Dar. 
spre regretul nostru, mai toți 
finaliștii au încercat să obțină 
succese numai cu două sau cel 
mult trei procedee tehnice, a- 
proape aceleași, folosite de ma
joritatea competitorilor : moro- 
te-seoi-nage (aruncare late
rală), gatame (imobilizare la 
sol) și de-ashi-barai (măturarea 
piciorului avansat). Au fost și 
juniori — mult prea puțini însă 
— care au folosit cîte un pro- 

dințate și loturi reprezentative 
(de juniori și chiar de seniori) 
— Ion Stoica, Vasile Burlacu, 
Dan Budișteanu — și dacă n-au 
dat deplină satisfacție, vina n-a 
fost în întregime a lor. Mai in- 
tii. forul de specialitate s-a 
grăbit (nu i-a lăsat să devină 
antrenori cu experiență) și, a- 
poi, loturile încredințate — in 
cazul lui Vasile Burlacu, de 
pildă — n-au avut nici valoa
rea. nici pregătirea prealabilă 
pentru competițiile in care au 
evoluat.

Firește, preluarea ștafetei de 
Ia foștii lor antrenori le in
cumbă responsabilități majore. 
Ei trebuie să se ocupe de a- 
tragerea tineretului spre ciclism 
prin desfășurarea unei vaste ac
țiuni propagandistice în școli, sâ 
desfășoare un proces instructiv- 

în peisajul sportiv al județu
lui Suceava, Clubul sportiv 
municipal ar trebui să se în
scrie ca o unitate pilot, capa
bilă să ofere sportului elemen
te de valoare. Din păcate, însă, 
activitatea care se desfășoară 
în cadrul secțiilor (atletism — 
50 membri, dintre care 3 maeș
tri ai sportului, volei, rugby, 
fotbal — cu echipe în Divizia 
B, modelism, radioamatorism) 
nu se ridică la nivelul cerin
țelor.

în urmă cu cîteva luni, o 
brigadă de control a C.N.E.F.S. 
a analizat modul în care con
ducerea clubului, antrenorii se 
achită de sarcinile ce le revin. 
Iată cîteva din constatările de 
atunci : „Nu există o bază ma
terială suficientă. Media de 
vîrstă a Iotului este mare. An
trenorii, la data controlului, nu 
aveau documente de planifica
re" , (volei — Șt. Stroe) ; „înca
drarea este necorespunzătoare, 
de o lungă perioadă de timp o 
normă și jumătate este neocu- 
patâ. Grupele sint incomplete. 
Baza materială și asistența me
dicală nu sint corespunzătoare. 
Sala de forță neutilată sufici
ent" (atletism — E. Ghimpu) ; 
„Nivelul actual al secției, in 
comparație cu cerințele actuale 
ale sportului de performanță, 
nu se ridică la ceea ce ar tre
bui să fie o secție din cadrai 
unui club" (atletism — V. Chio- 
se) ; „Secția se confundă eu 
echipa. Ia situația găsită, CSM 
nu justifică existența ca uni
tate de performanță" (jocuri 
sportive — R. Simionescu) ; 
„Nu există documente de plani
ficare la nivelul C.S.M. Nu 
s-au ținut ședințe de birou. Bi
rourile secțiilor sint fictive. Ac
tiviștii de ia C.S.M. nu an pla
nificări săptăminale" (planifi
carea activității — I. Predo- 
vici). în sfîrșit, să transcriem 
și concluzia finală : „Situația 
din cadrul clubului este nesa- 
iisfâeătoace atit din punct da 
vedere al organizării muncii, 
cit și al rezultatelor obținute 
iu domeniul performanței. Cau
zele sint : conducerea clubului 
uu se ridică la nivelul cerințe
lor prezente, tovarășul Nicolao 

cedeu tehnic de kansetzu (!u- 
xare) sau de shime (strangula
re). Asemenea procedee, însă, 
le-au utilizat îndeosebi juniorii 
de la Constructorul și Școala 
sportivă din Miercurea Ciuc.

Iată, deci, că din cele aproa
pe 200 de procedee tehnice uti
lizate în sportul judo-ului, cele 
cîteva folosite de juniorii noș
tri ne îndreptățesc să apreciem 
că speranțele pentru schimbul 
de mîine al seniorilor sînt, in
tr-adevăr, palide. De altfel, din
tre juniorii mari prezenți la a- 
ceste finale s-au detașat numai 
doi : Petre Moțiu (Dinamo 
București) și Toma Mihalache 
(Școala sportivă Unirea Iași) ! 
Numai despre acești doi spor
tivi putem afirma că ne dau 
reale speranțe în viitorul apro
piat. în rest, trebuie să aștep
tăm să crească juniorii mici 
care s-au prezentat, în general, 
încă de pe acum, la nivelul ce
lor mari. Mai mult, unii dintre 
aceștia au obținut victorii prin 
ippon (înainte de limită) folo
sind cu o apreciabilă îndemîna- 
re procedeele tehnice pe care Ie 
cunosc. Este deci, de datoria 
antrenorilor să-și îndrepte toa
tă atenția spre acești juniori, 
pentru ca la următoarele ediții 
ei să se poată prezenta cu un 
bagaj de procedee tehnice mult 
mai consistent.

Costin CHIR1AC

educativ la nivelul actualelor e- 
xigențe (cantitate și calitate), 
să colaboreze activ cu Centrul 
de medicină sportivă, cu Cen
trul de cercetări științifice și 
documentare al C.N.E.F.S., să 
contribuie efectiv la organiza
rea de întreceri populare pen
tru copii, să inițieze periodic 
competiții de testare ș.a.m.d, 
în același timp, un rol impor
tant in creșterea calificării a- 
cestor tineri antrenori revine 
federației de specialitate. F. R. 
Ciclism trebuie să îndrume, să 
sprijine și să controleze perma
nent activitatea lor. In tema
tica biroului federal pot fi in
cluse periodic analize multila
terale ale muncii desfășurate de 
acești noi tehnicieni ai ciclis
mului românesc. în curînd ac
tivitatea lor va deveni decisivă 
în progresul sau regresul ciclis
mului de performanță și acest 
lucru trebuie să-i mobilizeze.

Hristache NAUM

Popa (președinte), deși activist 
de aproape 20 de ani in mișca
rea sportivă, este blazat și a- 
paiie, ocupindu-sc de probleme 
mărunte, administrative, scă- 
pind din mină problemele prin
cipale care trebuie rezolvate. Din 
cei doi activiști angajați nici 
unul nu are studii de speciali
tate și, necunoscind problemele 
de instruire, nu controlează 
procesul de antrenament din 
cadrul secțiilor, nu se interesea
ză dacă au loc săptămînal și 
cu ce efective, nici măcar dacă 
baza materială corespunde din 
punct de vedere tehnic".

Am vizitat, acum cîtva timp, 
clubul cu convingerea că 
s-a făcut totul pentru a re
media situația. Dar, aproape tot 
a rămas neschimbat. în sala de 
forță — dacă se poate numi 
astfel — domnea dezordinea și 
murdăria, ea fiind transl'oraaa- 
tă intr-o veritabilă magazie de 
deșeuri. Am stat de vorbă cu 
lectorul univ. Mihai Sprinceană, 
antrenor în cadrul secției de 
atletism. Ne-a înfățișat același 
tablou, conform cu concluziile 
brigăzii. Și părerea antrenoru
lui M. Sprinceană nu este sin
gura. Nemulțumirile celor care 
au în sarcină pregătirea echi
pelor — dintre care doar cea 
de fotbal se bucură, se pare, 
de o situație mai favorabilă — 
sînt din ce în ce mai des ex
primate, dar tratate, în conti
nuare, cu indiferență.

Se impun, așadar, măsuri 
eficiente de îndreptare a si
tuației. C.J.E.F.S. —. care plnă 
acum s-a limitat doar la con
statări, fără a trage la răspun
dere pe cei vinovați — trebuie 
să intervină hotărît pentru ca 
această unitate de performan
ță, cu largi posibilități, să re
vină pe făgașul ncrmal, să-și 
justifice existența, să contri
buie, așa cum este de așteptat, 
la promovarea w.or elemente 
de valoare.

Emanuel FANTANEANU

ÎN SFÎRȘIT, 

0 NOUĂ PROMOJIE
DE ARBITRI
LA RUGBY!

Nu o dată ni s-a oferit 
prilejul (nedorit) de a rele
va penuria de arbitri din 
rugbyul nostru. Ani la rînd 
o mină de cavaleri ai flu
ierului erau nevoiți să a- 
copere competițiile autohto
ne, de la întrecerile junio
rilor și pină la cele din Di
vizia A. Cei mai mulți în
deplineau cu exigență a- 
ceastă îndatorire, dar au e- 
xistat și cazuri în care, fie 
din oboseală, fie dintr-o in
suficientă pregătire (fizică 
îndeosebi) arbitrii erau de
pășiți de joc. Se impuneri 
cu acuitate sporirea numă
rului de arbitri, atragerea 
unor foști jucători.

Operația a efectuat-o per
severent forul de resort. Și 
iată, din acest campionat a- 
sistăm la apariția pe tere
nurile de rugby a unor 
proaspeți cavaleri ai fluie
rului, care justifică prin 
prestații competente încre
derea acordată. Avem în ve
dere, în primul rînd pe ar
bitrii M. Gavrici, C. Popes
cu. Gh. Bănceanu și G. Bid- 
ner, programați în partide 
din Divizia A. în toate ca
zurile, pină acum, ei au do
vedit competență și autori
tate. Este de semnalat 
totodată utilizarea mai lar
gă a unor arbitri cu ex
periență, dar care erau 
programați sporadic (Șt. 
Cristea, G. Efiimescu).

Salutind inițiativa federa
ției de specialitate, conside
răm ulii ca acțiunea să con
tinue, prin pregătirea altor 
foști jucători, oameni ini
moși, dornici să-și perma
nentizeze activitatea in spor
tul îndrăgit, firește într-o 
altă postură. Fiindcă nevoia 
de arbitri constituie un de
ziderat și in viitor, mai ales 
odată cu noua structură a 
calendarului compelițional și 
îndeosebi cu existența unui 
campionat republican dc ju
niori care angajează zeci de 
echipe.

Tiberiu STAMA



De miine, un nou turneu divizionar, la Miercurea Ciuc

SEZONUL DE HOCHEI A ÎNCEPUT
SUB BUNE AUSPICII

Activitatea hocheistică din țara 
noastră se află, în momentul de 
față, la capătul unei prime eta
pe, care a cuprins „Cupa Româ
niei", cu cele două faze ale sale, 
și startul în cele două serii va
lorice ale Diviziei 
tat, deci, suficiente 
formațiile noastre 
care să poată face 
vității de pregătire . 
în care au abordat noul sezon. 
Primele constatări, așa cum a 
reieșit și din analizele tehnicieni
lor federației, prezentate ia o 
recentă ședință a Biroului fe
deral, apreciază că in hocheiul 
nostru există un sensibil progres 
general, exprimat mai ales prin 
creșterea calitativă a 

în acest sens, s-au 
precizări pe care le 
interesante. Astfel, a 
ciat faptul că s-au .
mijloacele de finalizare a acți
unilor ofensive. Șuturile au fost 
mai puternice și au țintit diferi- 

* te unghiuri ale porții (evidenti
al : Pană, Tureanu — Dinamo, 
Bălăucă - Steaua, Moroșan - 
Dunărea). Un element tehnic de 
mare eficacitate în finalizarea a- 
tacurilor: pasa lungă, la linia ro
șie, atît de des utilizată de ma
rile echipe de hochei, a apărut 
și în jocul formațiilor Dinamo 
și Steaua, dînd — în plus — 
o notă de mare spectaculozitate 
confruntărilor.

Au existat, însă, și multe, chiar 
foarte multe referiri critice. Din
tre acestea vom sublinia în mod

A. Au exis- 
teste pentru 
fruntașe, tn 
dovada acti- 
și a modulul

meciurilor, 
făcut unele 
considerăm 
fost apre- 

îmbunătățit

deosenit forma oscilantă a por
tarilor (observație îngrijorătoare 
la Netedu, Gh. Huțan și Dumi- 
traș), ca și frecventele cazuri de 
indisciplină, hocheiștii noștri 
fruntași dovedindu-se, chiar de 
la începutul sezonului, toarte re
calcitranți, extrem de nervoși și 
mereu gata să protesteze sau să 
reclame ceva arbitrilor (cele mai 
recente cazuri : Justinian, Turea- 
nu, Gali). Noi avem speranța că 
întrecerile care urmează (SERIA 
I : 26—29 X la Miercurea Ciuc și 
SERIA A Il-a : 3—9 XI la Bucu
rești) nu vor mai prilejui ase
menea acte.

Cea mai apropiată dată din ca
lendarul eompetițional al hoche
iului este, deci, mîine 26 octom
brie, cînd pe patinoarul artifi
cial din Miercurea Ciuc va în
cepe al doilea tur al primei serii 
din Divizia A. După consumarea 
acestui tur, echipele fruntașe vor 
lua o vacanță destul de lungă, 
de aproximativ o lună, timp în 
care selecționata țării va sus
ține cîteva jocuri Internationale : 
26—27 noiembrie la Ljubliana cu 
reprezentativa Iugoslaviei și 7—9 
decembrie la Berlin șl Dresda cu 
echipa R. D. Germane.

Să revenim, Insă, la campionat, 
precizînd că mîine la Miercurea 
Ciuc vor avea loc jocurile : ORA 
16 : Steaua — Dunărea Galati ; 
18,30 : Dinamo București — S. C. 
Miercurea Ciuc. Turneul de la 
Miercurea Ciuc va continua luni 
și miercuri, marți urmlnd să fie 
zi de pauză.

COMPETIȚII INTERNAȚIONALE VIITOARE
cum s-a mai anunțat, 
de specialitate din țara 
revine sarcina de a or- 
acest sezon două mari 
rezervate juniorilor. 

„Turneul celor 6 
și de Campionatul eu- 

grupa B. ~

AZI Șl MÎINE, ÎN COMPETIȚIILE REPUBLICANE
BASCHET

înainte de abordarea meciuri
lor etapei a Il-a a campionatului 
republican de baschet masculin, 
apreciem că este necesar să cri
ticăm neglijența manifestată de 
unii antrenori în privința înre
gistrărilor statistice ale partide
lor etapei inaugurale. Deși im
portanța lor este incontestabilă 
(în țările cu baschet de înaltă 
calitate, înregistrările se bucură 
de o deosebită apreciere, pentru 
realizarea lor organizîndu-se e- 
chipe de specialiști), deși F.R. 
Baschet a anunțat (în Buletinul 
tehnic nr. 13, din septembrie 1975) 
obligativitatea ' “ ’ ‘
statistice 
trenorii 
Gcleriu 
Ionescu 
(A.S.A.), 
ceasta în ciuda faptului că, pe 
banca rezervelor, se aflau teh
nicieni care puteau consemna da
tele utile viitoarei evoluții a e- 
chipelor respective. Exprimîn- 
du-ne speranța că absența în
registrărilor a fost doar un ac
cident, așteptăm 
partidele duble de azi și 
Referitor la acestea, vom 
nia trei dintre ele, în care 
tîlnesc formații prezumtiv 
piate valoric, și anume : 
tehnica Iași — Farul, Politehnica 
București - 
niversitatea 
Diversitatea ------,------- -------
trei jocuri ale etapei sînt : Di
namo — I.E.F.S., Steaua — Rapid 
și I.C.E.D. — A. S. Armata.

lor, înregistrările 
au fost „omise» de an- 
AL Botoș (Farul), V. 
(„U" Cluj-Napoca), M. 

(I.C.E.D.), D. Lecca 
M. Nedef (Steaua). A-

ra, o echipă nou promovată în 
divizie, dar deosebit de ambi
țioasă.

înaintea etapei a rv-a situațiile 
în fruntea și în coada clasamen
telor se prezintă astfel : FEMI
NIN — seria SUD : 1. Gloria
București 6 p (4 839 p d), 2. Vo
ința București 6 p (2 544), 3.
Laromet București 4 p (5 044)...
9. Metrom Brașov Op (2 300 p d),
10. Frigul București 0 p (2 260
P d) ; seria NORD : 1. C.S.M. 
Reșița « p (4 793), 2. Hidrome
canica Brașov 4 p (4 786), 3. Vo
ința Cluj-Napoca 4 p (2 448)... 9. 
Voința Craiova • p <4 540), 10. 
Voința Mediaș 0 p (2 354) ; MAS
CULIN — seria SUD : 1. Voința 
București 6 p (5254 p d), 2. Rul
mentul Brașov • p (5 129), 3.
Petrolul Teleajen Ploiești 6 p 
(5 068)... 9. Hidromecanica Brașov 
• p (10 084), 10. Metalul Roman 
0 p (9 938) ; seria NORD : 1.
Voința Cluj-Napoca 6 p (10 617), 
2. Corvinul Hunedoara 4 p 
(10 434), 3. Electrica Sibiu 4 p 
(5 110)... 9. Aurul Bala Mare 2 p 
(4 870), 10. Gaz metan Mediaș 0 p 
(10 179).

(2 544) 3.

nescu, Achim (Zatiescu) — Pos- 
tolachi, Drumea — Cloarec, Mun- 
teanu, Corneliu.

La București (stadion Olimpia, 
ora 10) se lnttlnesc formațiile 
pregătite de foștii internaționali 
Ion Tuțuianu și Gheorghe BA1- 
Mrețu, pînă mal ieri prezențl pe 
gazon. Și aici este de anticipat 
o luptă deschisă oricărui rezul
tat. Dinamo va evolua în alcă
tuirea arhicunoscută (datorită 
numărului redus de jucători...), 
pe cind ia știința variantele de 
echipă sînt . mai numeroase. In 
orice caz, nu vor lipsi din teren 
Stoica, Ortelecan, Burghelea, Tal
pă, FI. Constantin, Budică.

In rest, etapa mai programează 
partidele : C.S.M. Sibiu — T. C. 
Ind. C-ța, Gloria — Sp. studen
țesc, Rulmentul Birlad — Mine
rul G, Humorului, Agronomia 
Cluj-Napoca - Vulcan, Grivița 
Roșie — „Poli” Iași, „U” Timi
șoara — Olimpia.

ZBOR

cu încredere 
mîine. 
subli- 
se în- 
apro- 
Poli-

RUGBY
FARA MOTOR

C.S.U. Brașov și U- 
Cluj-Napoca — U- 
Timișoara. Celelalte

POPICE

• După 
federației 
noastră îi 
ganiza în 
competiții 
Este vorba de 
națiuni* 
ropean, grupa B. Cum recent a 
avut loc la Varșovia ședința Di
rectoratului L.I.H.G. sîntem azi 
tn măsură să anunțăm amă
nunte în legătură cu aceste două 
Întreceri. Prima va avea loc în
tre 27 decembrie 1975 și 3 ia
nuarie 1976 la București și Plo
iești cu participarea formațiilor 
Italiei. Austriei, Elveției. Unga
riei, Bulgariei și României. La 
C.E.. cele 10 echjne reprezentati
ve au fost împărțite în două se
rii astfel : SERIA I : Iugoslavia, 
Danemarca, Austria, Belgia și 
Ungaria ; SERIA A Il-a : Româ
nia, Norvegia, Franța, Italia, Spa
nia. Campionatul european are 
loc la București și Ploiești In
tre 6 și 14 martie 1976.

• După o ediție experimentală, 
Campionatul mondial rezervat for
mațiilor de tineret, alcătuite din 
jucători pînă la 20 de ani, va 
avea loc anul viitor In Finlanda 
la Turku și Tampere.

Rubrică redactată de
Călin ANTONESCU

După o întrerupere de două 
săptămîni se reiau întrecerile 
campionatului Diviziei A, cu dis
putarea etapei a IV-a. Programul 
confruntării de azi și mîine cu
prinde o serie de partide intere
sante. Sexteturile feminine Gloria 
București și C.S.M. Reșița, lide
rele celor două serii, vor evolua 
la Giurgiu și, respectiv, la Tg. 
Mureș. Prima clasată în seria 
Sud, la bărbați, Voința București 
va juca la Ploiești, iar fruntașa 
seriei Nord, Voința Cluj-Napoca 
va primi replica deținătoarei lo
cului secund, Corvinul Hunedoa-

Mîine, prima parte a campio
natului Diviziei A la rugby își 
consumă ultimele opt partide. 
Programul este extrem de inte
resant, disputîndu-se cîte un der
by în fiecare serie : Farul — 
Steaua (I) și Dinamo — Știința 
Petroșani (II). La Constanța (ora 
10) are loc „meciul campioane
lor" între 'a~^3
nătoare a 
trecut, cel 
ria sa de 
acum un ___ 
vor fi, totuși, „aleșii4 
începe jocul ? După toate pro
babilitățile : Șt. Cristea — Ianu- 
scvici, Costenco, Motrescu, Gh. 
Dinu — Bucos, Olteanu — A. Cris
tea. Dărăban. Borsaru — Musat, 
Cclea — Ioniță, Crăciun, Petre. 
Ei au făcut antrenamente inten
se. la fel ca și adversarii de 
mîine. Militarii au lăsat la ulti
ma etapă o impresie foarte bu
nă. Credem că va fi întrebuințată 
formula : Durbac — Braga, E- 
nache, Holban, Fulcu - R. Io- 
nescu, Suciu — Murariu, M. Io-

actuala și fosta deți- 
titlului. Față de anul 
mai frumos din isto- 
20 de ani, Farul are 

lot și mai bun. Care 
" care vor

UN LOT DE TRĂGĂTORI
Un lot numeros de trăgători 

români a plecat ieri în R. P. 
Chineză, unde va participa Ia 
o întrecere cu sportivii țării 
gazdă și va efectua pregătiri în 
comun. Ețin lot fac parte, prin
tre alții, pistolarii Dan Iuga, 
Marcel Roșea, Virgil Atanasiu,

BASCHET: PERFORMANȚA
Cu deplină satisfacție am 

consemnat, în ultima vreme, 
preocuparea unor echipe de 
baschet de a-și îmbogăți expe
riența competițională și de a-și

A PLECAT IN R.P. CHINEZA
Anișoara Matei, Ana Ciobanu, 
Silvia Kaposztai, precum și 
pușcașii Gheorghe Vasilescu, 
Die Codreanu, Laurențiu Do
rici, Ștefan Caban, Gcorgeta 
Chiosac și Eva Olah. Lotul este 
însoțit de antrenorii Viorel 
Manciu și Ștefan Petrescu.

^\\\\\\\\\\\\\\\^
g __________________ ._______________  g

SÎMBATA
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 16 : Politehnica — 
C.S.U. Brașov (m.A), I.C.E.D.- 
A. S. Armata (m-. A), I.E.F.S.- 
Dinamo (m.A) ; sala Giulești, 
de la ora 16,30 : Rapid n — 
P.T.T. n (f.B), Rapid — Stea
ua (m.A) ; sala Olimpia, ora 
15,30 : A.S.E. - Medicina (f. 
B) ; sala Progresul, ora 18,30: 
Mine-Energie — P.T.T. (m.B); 
sala Arhitectura, de la ora 
16 : Universitatea — Olimpia 
II (f.B), Arhitectura — Po
litehnica II (f.B).

FOTBAL : Stadionul Repu
blicii, ora 15 : Unirea Trico
lor — Rapid Fetești (Div. C) ; 
terenul Electronica, ora 15 : 
Electronica — Sirena (Div. C).

POPICE : Arena Voința, ora 
15 : Voința București — Vo
ința Galați ; arena Giulești, 
ora 15 : Rapid București — 
Metrom Brașov ; arena Antre- 
frig, ora 15 : Frigul Bucu
rești — Petrolul Băicoi (Div. 
A, f).

SCRIMA : Sala Floreasca n, 
ora 8, ultima etapă a Diviziei 
A (floretă masculin și femi
nin, sabie, spadă).

TIR : Poligonul Tunari, ora 
8, finala pe țară a concursu
lui de talere al vînătorilor.

DUMINICA
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 9 : Politehnica — 
C.S.U. Brașov (m.A), I.C.E.D.— 
A. S. Armata (m.A), 
I.E.F.S. — Dinamo (m.A) ; 
sala Giulești, ora 10 : Rapid— 
Steaua (m.A).

FOTBAL : Stadionul Giu
lești, ora 13 : Rapid — A.S.A. 
Tg. Mureș (tineret-speranțe), 
ora 15 : Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș (Div. A) ; stadionul 
Republicii, ora 13 : Sportul 
studențesc — F. C. Argeș (ti
neret-speranțe), ora 15 : Spor
tul studențesc - F. C. Argeș

(Div. A) ; terenul Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Tracto
rul Brașov (Div. B) ; terenul 
Metalul, ora 11 : Metalul — 
Chimia Rm. Vîlcea (Div B) ; 
terenul B. Văcărescu, ora 11 : 
ICSIM — T.M.B. (Div. C) ; 
complexul sportiv 23 August 
(terenul IV), ora 11 : I.O.R.— 
Olimpia Giurgiu (Div. C) ; te
renul Automatica, ora 11 : 
Automatica — Tehnometal 
(Div. C).

POPICE : Arena de Ia clu
bul Intrep. Republica, ora 8: 
Gloria București — Olimpia 
București (Div. A, m).

RUGBY : Stadionul Olimpia, 
ora 10 : Dinamo — știința 
Petroșani (Div. A) ; stadionul 
Parcul Copilului, ora 9 : Ra
pid — I.O.B. Balș (Div. B), 
ora 10,30 : Grivița Roșie — 
Politehnica Iași (Div. A) ; 
stadionul Gloria, ora 10 : Glo
ria — Sportul studențesc (Div. 
A) ; stadionul Tineretului IV, 
ora 9 : Arhitectura — S. N. 
Oltenița (Div. B), ora 10,30 : 
CI. Sp. Șc. Buc. — Gr. Șc. 
C.F. Brașov (juniori-școlari)T 
stadionul Tineretului II, ora
10.30 : Aeronautica — C.S.M. 
Suceava (Div. B) ; stadionul 
Vulcan, ora 9,30 : Vulcan — 
Șc. Sp. 2 Buc. (juniori-șco- 
lari) ; stadionul Olimpia, ora
11.30 : Dinamo — Grivița Roșie 
(juniori-școlari).

SCRIMA : Sala Floreasca II, 
8, ultima etapă a Divi- 

(floretă masculin și 
sabie, spadă).

Poligonul Tunari, ora 
pe țară a concursu- 

talere al vînătorilor

t

/ VERIFICARE BA!

ora 
ziei Â 
feminin,

tir : :
8, finala 
lui de _____ _ __________
(skeet și trap).

VOLEI : Sala Giulești, ora 
11,30 : Rapid — C.S.M. Sibiu 
(Cupa FRV — f) ; sala O- 
limpia, de la ora 9 : IEFS— 
Farul Constanța (Cu na FRV— 
f), I.E.F.S. — C.S.M. Delta Tul- 
cea (Cupa FRV-m), Steaua— 
Tractorul Brașov (Cupa FRV- 
m).

§

verifica potențialul (în condi
ții mai dificile și diferite față 
de cele obișnuite în campiona
tul țării) prin participarea la 
diferite turnee internaționale 
sau invitarea unor formații de 
peste hotare. Astfel, Universita
tea Cluj-Napoca, Universitatea 
Timișoara, Dinamo, Steaua, 
I.C.E.D., Politehnica București 
ș.a. au efectuat turnee în Po
lonia, Cehoslovacia și Ungaria, 
iar săptămîna aceasta publicul 
bucureștean a avut prilejul să 
asiste la cele trei partide sus
ținute de redutabila echipă Di
namo Moscova, venită în Ro
mânia, la invitația clubului Di
namo București. Practicantă a 
unui joc modern și avînd tn 
componență sportivi reputați 
pe plan internațional (Sidiakin, 
Boloșev, Blik), formația mosco
vită a confirmat clasa basche
tului sovietic (deși a suferit do
uă înfrîngeri) și, în același 
timp, a făcut o verificare te
meinică a pregătirilor pe care 
le efectuează în vederea cam-

pionatului unional. în acest 
sens, utilizarea tuturor jucăto
rilor în fiecare din cele 
meciuri este semnificativă.

în disputele amicale cu 
mația moscovită, Dinamo 
Steaua au avut comportări 
marcabile, izbutind o victorie și 
un rezultat de egalitate (Dina
mo) și o victorie (Steaua), 
ceea ce constituie performanțe 
frumoase pentru palmaresul lor. 
Din păcate, însă, adevăratul țel 
al întîlnirilor — verificarea po
tențialului — nu a fost reali
zat întru totul, deoarece — ur
mărind cu orice chip obținerea 
succesului — antrenorii au uti
lizat prea puțin sau chiar de 
loc o parte dintre jucătorii ti
neri, unii dintre ei chiar com- 
ponenți ai lotului republican 
lărgit (Uglai și Caraion de la 
Dinamo, Neagu de la Steaua). 
Ceea ce nu servește nici echi
pelor de club, dar mai cu sea
mă reprezentativei țării, ai că
rei membri trebuie rodați cu 
orice prilej 1 (D. ST.)

trei

for- 
și 

re-

DIN TOATE SPORTURILE
GIMNASTICA campionatele 
MARCDMA REPUBLICANE, faza |rt Lz Lz C K im A pe municipiul Bucu
rești a desemnat următoarele
cîștigătoare : cat. a ll-a : Irina
Muter (Șc. sp. 2), pe echipe - 
$c. sp. 2 ; Cat. I : Carmen Sandu 
(Viitorul), pe echipe - C.S. Școlarul; 
cat. maestre : Cristina Sima (Șc. sp. 
2) • .CUPA CONGRESULUI AL X-iea 
AL U.T.C." va fi organizată de către 
C.S. Școlarul, duminică, în sala Tine
retului (ora 8,30). La întreceri parti
cipă echipe din București, Timișoara, 
Constanta, Ploiești și Brașov.

TEMIC CAMPIONATUL DE TOAM- 
ICINIO NA AL COPIILOR. In orga
nizarea Tenis — clubului București, 
tncepînd de azi și pînă duminica vii
toare, se va desfășura ultima compe
tiție in aer liber a sezonului. întrece
rile — la care au fost invitați Jucători 
de 11-14 ani din toate secțiile de te
nis și cluburile bucureștene - vor 
avea loc pe terenurile T.C.B. Competi
ția este dedicată celui de-al X-lea 
Congres al U.T.C.

skeet (talere lansate din turn) • La 
UN MARE CONCURS INTERNAȚIO
NAL de la Kiev, tînărul trăgător Flo
rin Irimia (Metrom Brașov)^ a cîști- 
gat proba de pistol viteză la Ju
niori cu 589 p. La aceeași competi
ție, Daniel Marinescu (Olimpia Bucu
rești) s-a clasat pe locul II la. pistol 
cu aer comprimat — 383 p, îar Niculina 
losif ($c. sp. 1 Buc.) și Maria Haba 
(Metrom Bra$ov) au ocupat locurile 
IV la armă standard 60 f culcat se
nioare — 592 p și, respectiv, pistol 

cu aer comprimat senioare — 370

TENIS 
DE MASĂ 
mătoarele 
tul Cugir j 
și Gloria 2------- ------
rești (la feminin). Locomotiva Bucu
rești '
dionul Republicii, 
Constructorul Hunedoara 
nica

ETAPA A lll-A din ca
drul Diviziei A, progra
mează

întîlniri :
- CSM 

Buzâu -

duminicâ ur- 
Metalurgis- 

Cluj-Napoca 
Voința Bucu-

,U" Craiova (sala de la sta- 
de la ora 9) și 

Politeh- 
București (la masculin).

CAMPIONATUL CAPITALEI Io 
talere (seniori), disputat r®- 

pe poligonul Tunari, a revenit
TIR
cent ,___. .. _ . _
lui M. Ispasiu (Steaua) 94 t din 100 
posibile la trap (talere aruncate din 
șanț) și N. Vlădoiu (Steaua) 97 t la

începînd de azi, aeroclubul 
Brașov-Sîn petru va fi gazda con
cursului republican de „undă 
lungă". Timp de trei săptămîni 
planoriști reprezentînd aeroclu
burile din București, Brașov și 
Iași își vor încerca puterile prin
tre crestele Carpaților în tentati
va lor de a cîștiga.................
folosind doar curenții 
care se formează din 
rioadă a anului 
munte și anume în 
Pietrei Craiului, a Vîrfului Postă
varul și a masivului Bucegilor. 
Cei 5000 m cîștig In înălțime 
(condiție obligatorie în vederea 
obținerii unui diamant la Insig
na F.A.I., „C“-ul de aur) pe care 
planoristul trebuie să-i dobîn- 
dească de la desprinderea de a- 
vionul-remorcher, constituie una 
din cele mai grele întreceri în 
acest sport.

Rezervat zburătorilor cu o bo
gată experiență, concursul din 
acest an, va oferi șansa de a ob
ține primul diamant piloților 
Gheorghe Savastre (A.C. Bucu
rești) și Constantin Pasco viei 
(A.C. Brașov-Sîn petfu), iar mai 
rutinaților Mihai Bindea (A. C. 
București) Gheorghe Bărbuceanu 
(A. C. București). Ionel Muntea- 
nu (A. C. Brașov-Sînpetru), Er
win Rosch (A. C. — Brașov-Sîn
petru), Vasile Coțofană (A. C. 
Iași) și Ion Alexa (A.C. Iași) a 
celui de al doilea.

Alături de planoriști vor evo
lua și două sportive brașovence 
Elena Coțovanu și Luminița Cris- 
tofor, zborurile lor constituind 
tentative de record.

în

în înălțime 
ascendenți, 
această pe- 
zonele de 
vecinătatea

TENIS-CLUB
BUCUREȘTI, 
ÎN PRIMA

DIVIZIE
După numai trei ani de activi

tate, reprezentativa Tenis-clubu- 
lui București a reușit, la sfîrși- 
tul acestui sezon, să promoveze 
în prima divizie a țării. Ascen
siunea a început din cadrul ca
tegoriei „Onoare" (în anul 1973), 
trecînd prin seria a doua în anul 
următor și încheindu-se, acum, 
cu „pasul" în primul eșalon al 
tenisului pe echipe.

în confruntările cu echipele din 
seria a Il-a (din 14 meciuri TCB 
a pierdut doar două) cele mai 
multe puncte au fost aduse de 
juniorii Jean Bîrcu (cîștigător al 
„Turneului speranțelor" desfășu
rat în acest an la Mamaia), So
rin Orășanu, Radu Opreanu și 
Dan Bucătaru, vîrsta fiecăruia 
nedepășind 17 ani, precum și de 
jucătoarele Simona Nunweiller 
(18 ani), Lunela Orășanu (15 ani) 
și Mihaela Drăghici (13 ani). La 
seniori au activat jucătorii Ale
xandru Greabu și Ionel Barbu. 
Antrenorii formației : Vasile Se- 
rester și Alex. Burcea.

★
Clasamentul definitiv al seriei 

a Il-a : 1. T.C.B. 14-12—2 12 ; 2. 
Electrica Timișoara 14—11—3 11 ; 
3. Constructorul Brăila 14—10—4 
10 ; 4. U.T.A. 14—8—6 8 ; 5. Să
nătatea Oradea 14—6-8 6 ; 6. Mu
reșul Tg. Mureș 14—4—10 4 ; 7. 
Dunărea Galați 14—3—11 3 ; 8.

p. Petrolistul Cîmpina 14-2—12 2.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ESTE ULTIMA ZI PEN
TRU PROCURAREA BILETE
LOR LA CEA DE A DOUA 
TRAGERE LOTO 2, DE DU
MINICA 26 OCTOMBRIE 1975

4 sau cu 3 numere din 12 ex
trase.

Tragerea Loto 2 de mîine va 
fi transmisă direct din studioul 
de televiziune cu începere de 
la ora 16,50.

Rețineți ! O variantă = o 
șansă; mai multe variante = 
mai multe șanse de ciștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO IMN 24 OCTOM

BRIE 1975

3 dinO formulă originală 
75 !

Se ciștigă și cu 2 numere din

• EXTRAGEREA lî 36 42 14 53 
76 64 81 5 85 • EXTRAGEREA A 
H-A : 67 70 79 77 87 80 60 63 47 
FOND GENERAL DE CÎȘTI.* 
GURI : 1.003.032 lei.
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CAMPIONATELE DE BOX
PRIETENEASCA

fost, de asemenea, pre- 
ambasadorul R.P. Chi
la București, Li Tin-

: ÎNTÎLNIRE
TURNEE ZONALE DE SAH

Barajul directelor de stingă i-a adus victoria lui Aurel Dumi
trescu in semifinala cu Alexandru Dobăeș (dreapta)

Foto: Vasile BAGEAC

(Vrmare din vag. I)

Cozma (acum la Dinamo Bucu
rești) trebuiau să desemneze un 
finalist. De valori sensibil e- 
gale, între ei nu putea decide 
decît voința și combativitatea. 
In încrâncenarea rundului 2, 
Turei s-a dovedit mai decis și 
în min. 2 a reușit chiar să de
termine numărarea lui Cozma 
de către arbitru. în excelentă 
condiție fizică și cu o admi
rabilă insistență în atac, Turei 
și-a creat în ultima repriză o 
superioritate netă, care a im
pus din nou numărarea lui Coz
ma. Decizia firească : Alexan
dru Turei (Voința Cluj-Napoca) 
b.p. (5—0) Remus Cozma (Di
namo București).

CAT. COCOȘ. Stăpin pe lun
gimea brațelor sale, Aurel Du
mitrescu nu a făcut, de la în
ceput, decît să tempereze avîn- 
tul ofensiv al lui Alexandru 
Dobăeș, pe care l-a întîmpinat 
cu directe precise de stingă. 
Metalurgistul a fost permanent 
stopat de pistonul de stingă al 
fostului campion european. Di
ferența de clasă a hotărît re
zultatul : 
(Steaua) 
Dobăeș 
mână).

După o primă repriză în care 
se părea că meciul va decurge 
destul de liniștit, runda se
cundă debutează cu un sur
prinzător k.d. impus de Nicii 
Popa lui Ștefan Duminică. De 
aci înainte, partida ia alură de 
dîrză încrîncenare și peste nu
mai două minute este rîndul 
bucureșteanului să fie numă
rat. După un mare consum de 
energie, combatanții au făcut 
destul de grea sarcina jude
cătorilor în alegerea învingăto
rului. Pentru claritatea lovitu
rilor și ușorul avantaj acumu
lat în primul 
minieă (Box 
(3—2) Nicu 
București).

CAT. SEMIUȘOARA. Exage- 
rînd în fente, Virgil Sîrbu nu 
a putut evita atacurile cam
pionului categoriei, Constantin 
Ștefanovici. Atitudinea zefle- 
misitoare și adesea refuzul de 
luptă nu-1 puteau duce pe 
Sirbu la victorie. Ștefanovici a 
fost singurul în ring care a 
încercat să facă box. Constan
tin Ștefanovici (Dinamo Bucu
rești) b.p. (3—2) Virgil Sirbu 
(Metalul Bocșa Română).
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

Aurel Dumitrescu 
b.p. (5—0) Alexandru 
(Metalul Bocșa Ro-

rund : Ștefan Du- 
Club Galați) b.p.

Popa (Metalul

Mișcărilor înșelătoare și lo
viturilor prin surpriză ale fina- 
listului „Centurii de aur“ Gheor- 
ghe Vlad, tinărul Florian Li- 
vadaru le-a opus ambiția și cu
rajul său în acțiuni, ceea ce 
se pare că majoritatea judecă
torilor a supraapreciat : Flo
rian Livadaru (Steaua) b.p. 
(3—2) Gheorghe Vlad (Sport 
Club Muscel).

CAT. SEMIMIJLOCIE. După 
un meci care începuse frumos 
și echilibrat, musceleanul Va- 
sile Cicu ripostînd prompt la 
viguroasele atacuri ale lui Ca
rol Hajnal, ultima repriză a- 
duce o luptă de uzură, în care 
forța lui Hajnal își spune 
cuvîntul. Carol Hajnal (Steaua) 
b.p. (5—0) Vasile Cicu (Sport 
Club Muscel).

Mult mai dură a fost par
tida dintre puncheurii Cornel 
Hoduț și George Agapșa, în 
care a precumpănit forța lovi
turilor și incisivitatea atacurilor 
bucureșteanului. Cornel Hoduț 
(Rapid “ 
George 
stanța).

CAT.
secunde, unul din cei doi co
legi de sală a abandonat stra
tegic ! Sandu Tîrîlâ (Box CJub 
Galați) b.ab. 1 Costică Chiracu 
(Box Club Galati).

Neașteptată a fost replica 
dată de Marian Culineac vice- 
campionului lumii Alee Năstac, 
în prima repriză, dar a fost su
ficient ca acesta 'să treacă la 
atac cu serii de croșee pentru 
ca rapidistul să piardă orice 
șansă în min. 2:51 al rundului 
secund. Alee Năstac (Steaua) 
b.k.o. 2 Marian Culineac (Ra
pid București).

CAT. GREA. O dublă rănire 
în ultima repriză, după un meci 
fără istoric, duce la decizia : 
Ion Alexe (Dinamo București) 
b.ab. 3 Gică Axente (Steaua 
București).

Campionul Ilie Dascălu nu a 
rezistat asaltului tehnic al tînă- 
rului Mircea Simon. Loviturile 
acestuia, de o mare precizie, 
și-au atins ținta cu regularitate, 
în așa fel incit, după ce a fost 
numărat de două ori, constăn- 
țeanul a trebuit să se declare 
învins in chiar primul minut 
al rundului secund, cînd antre
norul său a aruncat prosopul. 
Mircea Simon (Dinamo Bucu
rești) b.ab. 2 Ilie Dascălu (Fa
rul Constanța).

București) b.p. 
Agapșa (Farul

MIJLOCIE. După

(4—1) 
Con-

20 de
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O delegație a Comisiei pen
tru cultură fizică și sport din 
Republica Populară Chineză, 
condusă de Cean Tze-tung, 
președinte, a făput o escală 
la București în drum spre 
R.S.F. Iugoslavia. La aero
portul Otopeni, delegația chi
neză a fost salutată de pre
ședintele Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și 
Sport, general It. Marin Drag-

zent 
neze 
ciuan.

Cu acest prilej a avut loc 
o convorbire prietenească.

în prima rundă a turneului 
zonal masculin de șah de la 
Vrața, Florin Gheorghiu a re
mizat cu Ermenkov (Bulgaria). 
Rezultatul de egalitate a fost 
consemnat și în partidele Bue- 
bbal (R. F. Germania) — Sigur- 
jonsson (Islanda) și Wirlhenson 
(Elveția) — Radulov (Bulgaria). 
Sax (Ungaria) a 
Letzelter (Franța), 
(Cehoslovacia) la 
(Polonia), Matanovici (Iugosla
via) la Vogg (R. D. Germană), 
iar Czerniak (Israel) l-a învins 
pe Stroebel (Austria). Partida 
Matulovici (Iugoslavia) — Ree 
(Olanda) s-a întrerupt.

Turneul feminin zonal de șah 
de la Pola (Iugoslavia) a conti
nuat cu runda a 13-a, în care 
Suzana Makai a remizat cu

cîștigat la 
C. Neckar 

Bcdnarski

AZI SE ÎNCHEIE C.E. DE VOLEI
Și în partidele disputate in 

ziua a treia a turneelor finale 
pentru locurile 1—6 ale cam
pionatelor europene de volei, 
care se desfășoară la Belgrad, 
s-au înregistrat cîteva surprize. 
Este vorba, în primul rînd, de 
victoria reprezentativei mascu
line a Iugoslaviei în fața echi
pei Cehoslovaciei cu 3—2 (6,
—11, —12, 9, 13), succes care o 
plasează printre fruntașele com
petiției. Destul de greu a în
vins campioana mondială, Po
lonia, în meciul cu Bulgaria î 
3—2 (—9, 5, 5, —9, 3). în parti
da cu U.R.S.S., echipa României 
a avut, din nou, o comportare 
submediocră, cedînd la un scor 
categoric i 0—3 (—2, —8, —10). 
rezultat care o situează pe lo
cul 6. Inregistrînd a treia vic
torie, voleibaliștii sovietici nu 
mai pot pierde primul loc și 
nici calificarea la J.O.

La feminin, problema cîștigă- 
toarei este — se pare — rezol
vată. Invingînd si pe Ungaria 
cu 3—0 (2, 8, 8), echipa U.R.S.S. 
conduce autoritar. Rămîne des
chisă lupta pentru locul secund, 
care dă drept de participare 
la Olimpiadă (reprezentativa

U.R.S.S. fiind deja calficată), 
șanse aproximativ egale a- 
vînd Cehoslovacia (3—0, la 9, 
11. 10 cu Bulgaria) și Ungaria. 
In celălalt meci al turneului i 
R.D.G. — Polonia 3—2 (6, —11, 
2, —9, 12).

Intr-un meci feminin din 
turneul 7—12: R.F.G. — Olan
da 3—1.

★
Pînă la închiderea ediției 

nu ne-a parvenit rezultatul 
meciului România — Bulgaria 
(masculin, turneul 1—6). Iată 
rezultatele primite :

MASCULIN : turneul 7—12: 
Franța — Italia 3—1 (14, —11, 
6, 11), Ungaria — Belgia 3—1 
(—6, 13, 4 ,11), R.D.G. — Olan
da 3—0 (9, 7, 13) ; turneul 1—6: 
U.R.S.S. — Iugoslavia 3—2 
(-13, -7, 0, 5, 8) !

FEMININ : turneul 7—12 :
România — Italia 3—0 (4, 7, 7), 
Iugoslavia — Olanda 3—0 (4, 
10, 9), R.F.G. — Belgia 3—1 
(12, —9, 16, 5).

Azi, campionatele europene 
se încheie, reprezentativele 
României întîlnind formațiile 
Polonei, la masculin, și Iugo
slaviei. la feminin.

JOCURILE SPORTIVI PANAMERICANE

I
I

CIUDAD DE MEXICO, 24 (A-
gerpres). — Finala turneului de 
fotbal din cadrul Jocurilor Pan
americane se va disputa între 
echipele Braziliei și Mexicului, în 
timp ce pentru locurile 3—I se ■ 
vor întîlni Argentina și Costa 
Rica. Rezultate din preliminarii: 
Brazilia — Trinidad Tobago 7—0 
(5—0), Argentina — Bolivia 4—0 
(3—0). La tenis s-au șl disputat 
primele finale : simplu femei : 
Lele Forood (S.U.A.) — Patricia 
Medrado (Brazilia) 6—0, 6—1; du
blu mixt : Lele Forood, Hank 
Pfister (S.U.A.) — Maria Anne, 
Freddy Jesus (Porto Rico) 2—6, 
6-3, 6—4.

In concursul de ciclism, proba 
de urmărire pe echipe a fost cîș- 
tigată de S.U.A. — 4 :29,030, care 
a întrecut formația Columbiei — 
4:31,359. In proba de viteză, me
dalia de aur a revenit pistardului 
american Steve Wolnik, secundat 
de argentinianul Octavio Dazzan.

Rezultate înregistrate în alte 
discipline sportive : NATAȚIE : 
200 m fluture femei : Camille

Wright (S.U.A.) — 2:18,55 ;
1 500 m liber bărbați : Bobby 
Hackett (S.U.A.) — 15:53,10 ; 100 
m fluture bărbați : Michael Car
rington (S.U.A.) — 56,09 ; BAS
CHET : Canada — Cuba (mas
culin) 70-65 (39—28) ; Brazilia—
Mexic (masculin) 64—63 (36—35) ; 
Mexic — Cuba (feminin) 72—70 
(39—34) ; VOLEI : Cuba — Peru 
(feminin) 3—0 (15—7, 15—12,
15—11) ; Brazilia — S.U.A. (femi
nin) 3—0 (15-4, 15—13, 15—4).

vest-germana Anni Lackmann, 
iar Margareta Teodorescu a în
trerupt partida cu lidera cla
samentului, maestra bulgară 
Tatiana Lemaciko.

în clasament continuă să 
conducă Lemaciko (Bulgaria), 
cu 10 puncte. Maestrele român
ce Suzana Makai și Margareta 
Teodorescu ocupă locurile cinci 
(cu 81/, p) și respectiv, șase icu 
7 p și o partidă întrerupta,.

După două runde, în turneul 
zonal masculin de la Reykja
vik conduce Hartston (Anglia), 
cu 2 p, urmat de Parma (Iugo
slavia), Timman (Olanda), 
Hamman (Danemarca) și Zwaig 
(Norvegia) — cu cite l'/s p.

NOI TITLURI INTERNAȚIONALE

La Oosterbeek, în Olanda, a 
avut loc reuniunea Comitetu
lui central al Federației inter
naționale de șah (F.I.D.E.). Pe 
agenda de lucru a figurat, prin
tre altele, atribuirea de titluri 
internaționale jucătorilor și ju
cătoarelor care au îndeplinit 
normele' cerute. Au fost confir
mați 12 noi mari maeștri și 30 
maeștri internaționali. Titlul de 
maestru internațional a fost a- 
tribuit jucătorilor noștri Carol 
Partoș, Mihai $ubă și Volodea 
Vaisman, iar acela de maestră 
internațională Margaretei Mu- 
reșan.

Adunarea generală
a C. N. O. E.

Zilele trecute s-au încheiat, 
la Lisabona, lucrările celei do 
a 6-a Adunări generale a Co
mitetelor naționale olimpice eu
ropene (CNOE), la care au 
participat delegați a 22 comitete 
de pe continent, printre care și 
Comitetul Olimpic Român 
(COR). Pe ordinea de zi a reu
niunii au figurat probleme pri
vind colaborarea între CNOE, 
definirea rolului CNO în selec
ția sportivilor pentru Jocurile 
Olimpice și altele. Cu același 
prilej a fost adoptat statutul 
Adunării geperale a CNOE. In 
cursul reuniunii, Lia Manoliu, 
vicepreședinte al C.O.R., mem
bră a Biroului executiv al 
CNOE, a prezentat o expunere 
pe tema „Femeia și sportul 
modern", foarte apreciată de 
participanți. Următoarea Adu
nare generală va avea loc la 
Istanbul în 1976.

în finala de la Hilton Head

ILIE NASTASE
PE ROD

ÎL ÎNVINGE 
LAVER

Expoziție fotografică
Spectatorii ultimelor 

campionate mondiale și 
europene de haltere, 
recent desfășurate la 
Moscova, în Palatul 
sporturilor de la Luj- 
niki, au putut asista ș! 
la vernisajul unei in
teresante expoziții de 
fotografii sportive. Au 
fost expuse numeroase 
imagini - fotografii, 
caricaturi, tăieturi din 
ziare — ilustrînd ac
tivitatea halterofilă. Au 
putut fi recunoscuțl 
astfel, cîțiva dintre ma
rii ridicători de greu
tăți ruși din secolul 
trecut, precum și ac
tualii halterofili de re
nume, campioni și re
cordmani ai Uniunii 
Sovietice.

în urmă, XV-le 
versității Harvard 
împotriva celei 
Montreal !

Prima asociație 
bystică s-a constituit 
în S.U.A. abia în 1934: 
Eastern Rugby Union, 
care avea 6 cluburi a- 
filiate și a ajuns as
tăzi la... 260 ! Intre
timp s-au mai alcătuit 
alte 4 asemenea uni
uni și se crede că sînt 
astăzi în S.U.A. peste 
25 000 
joacă rugby. Nu e de 
mirare, în aceste con
diții, că vara aceasta,

de tineri

Rugby-ul in S.U.A.
cei ce cu- 
filme sau 
doar fot-

uni- 
juca 
din

rug-

care

In întîlnirea decisivă, 
echipa ZKL Brno a în
trecut cu 5—0 (3—0) for
mația Traktor Zscher- 
ben din R. D. Ger
mană. Pe locul 3 s-a 
clasat echipa Start 
Plsen.

existente în Bulgaria, 
care sînt îndrumate de 
circa 280 de antrenori 
de specialitate.

impotriva tradiției

167 000 baschetbalist!

20 de ani» 
devenit u- 

sporturile 
tineretului 

La ora

In ultimii 
baschetul a 
nul dintre 
favorite ale
din Bulgaria, 
actuală, numărul spor
tivilor legitimați aflați

NEW YORK, 24 (Agerpres). 
— Tenismanul român Ilie Năs- 
tase a cîștigat proba de sim
plu a turneului de la Hilton 
Head (Carolina de Sud). In 
finală, Ilie Năstase l-a întrecut 
cu 5—7, 7—6, 6—4 pe Rod La-

ver. La dublu femei, perechea 
americană Chris Evert-Rose
mary Casals a dispus cu 7—5, 
6—1 de cuplul Evonne Goola- 
gong (Australia) — Virginia 
Wade (Anglia).

Pentru toți 
nosc —, din 
literatură - 
balul american (univer
sitar sau profesionist), 
variantă a rugby-ului, 
va fi o supriză să afle 
că și în Statele Unite 
se joacă adevăratul 
rugby, cunoscut nouă 
în Europa. Și încă de 
multă vreme. încă în 
1874, deci cu un secol

la Chicago, s-a con
stituit forul suprem a- 
merican, sub titulatura 
„Rugby Football Union 
of U.S.A.".

Cei doi Pospisil
O competiție Interna

țională de ciclo-ball, 
desfășurată la Praga, 
s-a încheiat cu victoria 
formației din Brno 
alcătuită din renumiții 
jucători, frații Jan șl 
Jindrich Pospisil, deți
nătorii titlului mondial.

în evidența federației 
de specialitate este de 
167 000. Cifra întrece cu 
mult pe cea existentă 
la fotbal (111 753), care 
deținea pînă nu de
mult supremația în ce 
privește numărul spor
tivilor legitimați. La 
dispoziția baschetbaliș- 
tllor stau 3 500 de tere
nuri, 25 de săli de 
sport. Viitoarele cadre 
ale loturilor republica
ne sînt recrutate din 
cele 8 școli sportive 
specializate în baschet

După atîta amar de 
vreme, mereu potriv
nic oricărui fel de 
competiție inter-clu- 
buri organizată, ac
ceptând doar întâlnirile 
amicale, forul britanic 
al rugby-ului s-a decis 
în sfîrșit — sub pre
siunea opiniei publice 
- să accepte, ba chiar 
să programeze un 
campionat eliminatoriu 
sau cum se numește în 
lumea anglo-saxonă : 
o „competiție knock
out". Dar Rugby Uni
on a fost nevoită să 
apeleze la o firmă co
mercială pentru a fi
nanța — 
publicitare
competiție. Este vorba 
de marca
„John Player Special". 
Astfel, Tarn Bainbrid
ge, președintele Iui 
Rugby Union, a trebuit 
să accepte ca viitoarea 
competiție să se nu
mească... „John Pla
yer Cup“.

cu scopuri 
— această

de țigarete

• PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • Continuindu-șl 

turneul în Polonia, echipa fe
minină Crișul Oradea a susținut 
o nouă partidă la Olsztyn in 
compania formației locale Stomil. 
Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 73—63 (39—24).

JUDO • In cadrul campionate
lor mondiale de judo de la Viena 
medalia de aur la categoria semi- 
mijlocie a fost cîștigată de Vladi
mir Nevzorov (U.R.S.S.), iar la ca
tegoria mijlocie pe primul loc s-a 
clasat Shozo Fuji (Japonia). Con
curentul român Loghin Lazăr, 
participant la categ. semimijlocle, 
l-a învins în primul tur pe Wang 
Rong, Iar în turul doi a pierdut în 
fața japonezului Kuramoto.

PATINAJ • La Edmonton (Ca
nada) se desfășoară în prezent 
un concurs internațional de pa
tinaj artistic, în care după exe
cutarea figurilor impuse, condu
ce patinatorul sovietic Igor Bo
brin, cu 30,96 p, urmat de ca
nadianul Toller Cranston — 
30,44 p șl maghiarul Laszlo Vaj- 
da — 30,36 p. La feminin, pe 
primul loc se află Kathy Malm- 
berg (S.U.A.) — 32,60 p, urmată 
de Susanna Driano (Italia) — 
30,36 p și Gerti Schanderl 
(R.F.G.) — 29.48 p.

ȘAH • A doua partidă a me
ciului pentru titlul mondial fe
minin disputat între maestrele 
sovietice Nona Gaprindașvill și 
Nana Aleksandria s-a întrerupt 
la mutarea 41-a. In prezent, sco
rul este 1—0 (o partidă întrerup
tă) în favoarea Nonei Gaprindaș- 
vlll, campioană mondială. • In 
„Memorialul Alehin" conducă 
Gheller, cu 6 p, urmat de Petro
sian — 5 p, Vaganian — 4i/, p 
(2), Tal — 4 p. Rezultate din 
runda a 8-a : Gheller — Korci- 
noi 1—0 ; Tal — Stean 1—0 ; Pe
trosian — Hort î/,—t/s. a Turne
ul de la Novi Sad s-a încheiat 
cu victoria maestrului sovietic 
Oleg Romanișin, cu 12 p (din 15). 
Pe locurile următoare : Garcia 
(Cuba), Mines (Anglia), Tarjan 
(S.U.A.) — 91/, p, Balașov
(U.R.S.S.) Matulovici (Iugoslavia) 
— 9 p, Ivkov (Iugoslavia) — 8 p.

TENIS 0 In turneul de la Te
heran, italianul C. Barazzutti l-a 
eliminat cu 6—3, 4—6, 6—2 pe
campionul francez Fr. Jauffret. 
Guillermo Vilas, principalul fa
vorit al concursului, a cîștigat 
cu 6—2, 6—2 partida susținută cu 
V. Peccl. In celelalte partide : 
Molina — McMillan 6—7. fi—4, 
6—4 ; Dibbs — Shafei 6—2. 7—5.
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