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CUPLAJUL BUCUREȘTEAN DOMINĂ ETAPA A Xll-a
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu s-au întors, vi
neri după-amiază, in Capitală, 
din vizita oficială de prietenie 
întreprinsă in Republica Por
tugheză, Ia invitafia președin
telui Francisco da Costa Go
mes și a doamnei Maria Estela 
da Costa Gomes.

La ora 17,20, aeronava prezi
dențială a aterizat pe aeropor
tul Otopeni, împodobit, în a- 
ceastă după-amiază, sărbăto
rește. Pe frontispiciul aerogării 
erau arborate drapelele partidu
lui și statului, care încadrau 
portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Pe mari pancarte 
erau înscrise urările : „Trăiască 
Partidul Comunist Român, in 
frunte cu secretarul său gene
ral", „Trăiască pacea și colabo
rarea între toate popoarele 
lumii".

La aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost salutați cu 
entuziasm de numeroși lo
cuitori ai Capitalei. Mulți
mea a ovaționat și scandat 
îndelung „Ceaușescu — P.C.R.", 
.Ceaușescu și poporul".

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu multă căldură ma
nifestărilor pline de simpatic 
ale miilor de bucureșteni.

in primirea însuflețită făcută 
de populația Capitalei și-a găsit 
o grăitoare expresie profunda 
mindrie patriotică a Întregii 
noastre națiuni pentru rezulta
tele deosebit de rodnice ale vi
zitei efectuate de președintele 
Nicolae Ceaușescu in Republica 
Portugheză, moment de mare 
însemnătate in istoria relațiilor 
dintre cele două țări, care pune 
cu pregnanță in evidență aspi
rația comună a popoarelor noas
tre prietene de a conlucra tot 
mai strins, in interesul dezvol
tării lor economice și sociale 
independente, pentru instaura
rea unei noi ordini politice și 
economice internaționale, pentru 
consolidarea cursului spre des
tindere, securitate și cooperare. 
Manifestîndu-și satisfacția de
plină față de noua solie de 
pace și prietenie, colaborare și 
înțelegere internațională, oame

nii muncii, toți cetățenii Româ
niei socialiste și-au reafirmat 
— și cu acest prilej — senti
mentele de dragoste și inaltă 
stimă față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru activitatea 
neobosită pe care o consacră 
înfloririi patriei, edificării unei 
lumi mai drepte și mai bune.

★
Vineri 31 octombrie, ultima 

zi a vizitei oficiale de priete
nie in Portugalia a președintelui 
Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu, a avut 
Ioc la palatul prezidențial Be
lem din Lisabona, intr-un cadru 
solemn, ceremonia semnării do
cumentelor oficiale româno- 
portugheze.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Francisco da Costa Gomes 
semnează Comunicatul comun 
cu privire la vizita oficială de 
prietenie a președintelui Repu
blicii Socialiste România in Re
publica Portugheză. In prezența 
celor doi șefi de stat sini 
semnate celelalte documente 
româno-portugheze.

După semnarea documentelor, 
cei doi șefi de stat iși string 
îndelung miinile, se felicită re
ciproc in aplauzele asistenței. 
Președintele Francisco da Costa 
Gomes și președintele Nicolae 
Ceaușescu rostesc scurte alocu
țiuni.

♦
Vineri dimineață, după ce

remonia semnării documente
lor oficiale româno-portugheze. 
președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a intilnit, la Palatul Queluz, 
în cadrul unei conferințe de 
presă, cu reprezentanți ai zia
relor, radioului și televiziunii 
portugheze, precum și cu tri
miși speciali și corespondenți ai 
presei străine acreditați in ca
pitala Portugaliei.

★
Vineri dimineața, președintele 

Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu, au părăsit Li
sabona, incheindu-și vizita ofi
cială de prietenie in Portugalia. 
Pe aeroportul internațional Por- 
tela sint prezenți președintele 
Republicii Portugheze, general 
Francisco da Costa Gomes, 
doamna Maria Estela da Costa 
Gomes, alte persoane oficiale 
portugheze.
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Derby-ul Dinamo—Steaua, așteptat cu mare interes
1. STEAUA
2. Dinamo
3. S.C. Bacău

11 7 3 1 25— 6 17
28—12 16
13—10 13

11 8 0 3
10 6 1 3

4— 5. A.S.A. 11 5 2 4 16—14 12
4— 5. Poli lași 11 5 2 4 20—18 12

6. F.C. Bihor 11 5 2 4 13—12 12
7. F.C. Argeș 11 4 4 3 11—11 12
8. Univ. Craiova 11 4 3 4 14— 9 11
9. Sp. stud. 10 5 1 4 13—11 11

10. Rapid 11 4 2 5 11—13 10
11. F.C. Olimpia 11 3 4 4 12—17 10
12. „Poli* Timiș. 11 4 2 5 14—21 10
13. FCM Reșița 11 4 2 5 11—18 10
14. F.C. C-ța 11 4 1 6 12—15
15. CFR Cj.-Nap. 11 3 3 5 8—14 9
16. „U" Cj.-Nap. 11 3 2 6 14—14 8
17. U.T.A. 11 3 2 6 13—20 8
18. Jiul 11 2 2 7 9—22 8

Fază din meciul Dinamo — Steaua, disputat in returul campiona
tului trecut. Atac dinamovist rezolvat de portarul Iordache, asaltat 

de Sătmăreanu II, Zamfir, G. Sandu și Dinu
în opt orașe din țară se 

dispută, mîine, partidele eta
pei a Xll-a a campionatului 
primei noastre divizii. O „run
dă" cu multe puncte de atrac
ție. în prim-plan aflîndu-se, 
desigur, derby-ul turului, meciul 
dintre formațiile bucureștene 
Dinamo și Steaua, ocupantele 
locurilor 2 și 1 ale clasamen
tului. Această partidă, aștep
tată cu un interes unanim, nu 
se înscrie doar pe coordona
tele unei confruntări de fru
moasă... tradiție și rivalitate 
sportivă. Ea constituie, într-o 
foarte mare măsură, și un ex
celent prilej de testare. în con
diții aparte, a tuturor posibi
lităților actuale ale celor mai

CITIȚI ÎN PAG. 4—5 :
• O prezentare a Ședin

ței comune lărgite a Biro
ului Executiv al C.N.E.F.S. 
și a F.R. Fotbal care a ana
lizat activitatea fotbalistică 
• Reportaje, știri, avancro
nici ale etapei de cam
pionat de mîine. 

mulți dintre jucătorii noștri 
„tricolori". „Uvertura" progra
mului de pe stadionul „23 
August" va fi semnată de ce-

PROGRAMUL ETAPEI I
I

F. C. Bihor 
Politehnica lași 
A.S.A. Tg. Mureș 
F. C. Constanța 
F.C.M. Reșița' 
Jiul Petroșani 
C.F.R. Cluj-Napoca — F. C. Argeș 
Rapid București — Sportul studențesc 
Dinamo București — Steaua

(Cuplajul interbucureștean se dispută pe stadionul 
.23 August")

Toate partidele vor începe la ora 14, cu excepția derby-ului 
Dinamo — Steaua, programat 
televizat.

— Politehnica Timișoara
— S. C. Bacău
— „U* Cluj-Napoca
— Universitatea Craiova
— F. C. Olimpia Satu Mare
— U. T. Arad

de la ora 16 și care va H

lelalte două divizionare A bucu
reștene, Sportul studențesc și 
Rapid, ambele formații în e

„CUPA TINERETULUI»
Mîine in întreaga farâ,

videntă ascensiune de formă.
Partide echilibrate și des

chise, credem, oricărui rezul
tat vor fl găzduite și de sta
dioanele din Iași (derby-ul 
Moldovei), Cluj-Napoca, Oradea 
și Constanța. Prima șansă o 
au, fără îndoială, formațiila 
locale. Pornesc favorite în a- 
ceastă etapă a 12-a Jiul Pe
troșani, A.S.A. Tg. Mureș șl 
F.C.M. Reșița, toate trei dor
nice de reabilitare după eșecu
rile severe din etapa precedentă.
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de la care așteptăm, 
toate, un fotbal da

O etapă 
înainte de 
bună calitate.

în primul meci al noii ediții a campionatului european de rugby

XV le ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE ECHIPA POLONIEI
start în cea de a lll-a edifie

Mîine, începînd de la ora 
11,30, rugbyștii români și cei 
polonezi se vor afla față-n față 
pentru a 9-a oară. De data 
aceasta, în cadrul Campionatu
lui european. cu care prilej

Gogu Nica, cel mai vechi inter
național român in activitate, din 
partea căruia așteptăm mîine o 

prestație superioară 

sportivii noștri debutează în 
noua ediție â competiției orga
nizate de FIRA. Anul trecut, 
se știe, victoria a surîs culori
lor române, reprezentanții noș
tri avînd o prestație bună, ei 
învingînd consecutiv echipele 
Franței, Cehoslovaciei și Spa
niei, realizînd în schimb o ega
litate (surprinzătoare) cu Italia, 
la București (3—3). In sezonul 
1975/76 lucrurile par ceva mai 
complicate. Pe de o parte, de

* *"«* ROMÂNIA - ITALIA
LA GIMNASTICĂ FEMININĂ

Astăzi și mîine (în ambele 
zile de la ora 17), în sala de 
sport din Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, se va desfășura întîl- 
nirea internațională dintre echi
pele feminine de gimnastică ale 
României și Italiei. Sportivele 
oaspete se află de două zile în 
țara noastră și s-au antrenat 
deja în sala în care va avea 
loc concursul. Din cele 9 spor
tive pe care le-au deplasat, an
trenorii italieni urmează a sta
bili abia sîmbătă dimineață 
echipa pe care o vor alinia. Iată

oarece grupa A europeană (de 
elită) este acum formată din 
șase țări : România, Franța,
italia și Spania (în ordinea ul
timului clasament), cărora li se 
adaugă Polonia și Olanda, pro
movate din seria B în locul 
Cehoslovaciei, retrogradată, 
ceea ce implică un număr spo-

D. CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 8-a) 

lotul : Rita Peri, căpitana for
mației, Ștefani» Bucci, Elisa- 
bctta Frossi, Elisabeta Masi, 
Frazia M. Macchetti, Carmen 
Basla, Patrizia Fratini, Valenti
na Spongia, Carla Wicser. An
trenorii români vor apela la 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu, Georgeta Gabor, Ma
riana Constantin, Gabriela Truș- 
că, Marilena Neafcșu.

întîlnirea, contînd ca meci de 
calificare la J.O. pentru forma
ția oaspe, prevede exerciții im
puse și liber alese.

Duminică începe in întreaga 
țară cea de a IH-a ediție, de 
iarnă, a „CUPEI TINERETU
LUI" — cea mai mare compe
tiție de masă cu caracter re
publican, organizată de către 
C.N.E.F.S. în colaborare cu cei
lalți factori cu atribuții, in baza 
Hotăririi Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spor
tului.

ETAPA I — DECISIVĂ PEN
TRU SUCCESUL COMPETI
ȚIEI !

• întrecerile se organizează 
la patinaj viteză, sanie, schi, 
șah, tenis de masă, gimnastică 
ritmică șl modernă, conform 
prevederilor regulamentului, dar 
ele pot fi extinse și la alte 
discipline în raport cu condi
țiile existente, tradiții sportive 
și popularitate.

SE RECOMANDA organiza
rea a cit mai multe concursuri 
în aer liber, folosind din plin 
condițiile materiale, profitînd 
de zilele frumoase din această 
perioadă.

• La întreceri pot participa 
copii și tineri între 6 și 30 de 
ani, nelegitimați sau legitimați 
la un club sau asociație spor
tivă, cu condiția să nu posede 
categorie de clasificare spor
tivă.

OBIECTIV PRINCIPAL ÎN 
TOATE ASOCIAȚIILE SPOR
TIVE : ATRAGEREA TUTU
ROR CATEGORIILOR DE TI

SUCCES DEPLIN
CELEI DE A III-A EDIȚII a .CUPEI TINERETULUI"

NERI — pionieri, elevi, stu- 
denți, muncitori, țărani, mili
tari — SPRE TERENURILE ȘI 
SĂLILE DE SPORT.

• „Cupa tineretului** — un 
bun prilej de trecere a norme
lor complexului „Sport și să
nătate".

„CUPA TINERETULUI* — 
un eficient mijloc de întărire 
a organismului, de dezvoltare 
armonioasă fizică, de ridicam 
a capacității de muncă . 7. .. 1

• Tineri, și tinere, participați
la cit mai s multe întreceri și j 
concursuri ale acestei mari com
petiții de masă 1



LA CAMPIONATELE MONDIALE DE JUDO 
SPORTIVII ROMÂNI AU LUPTAT SLAB

Initiative

CUPA „AGRICULTURA
SĂIĂJANĂ-

CARTEA DE SPORT Șl TURISAA-
PRINTRE PREFERINȚELE CONSTANTEI

ALE CITITORILOR
Recent, s-au desfășurat, la 

Viena, campionatele mondiale 
de judo. Pentru prima dată la 
această competiție de anvergu
ră au participat și trei spor
tivi români : Ștefan Pop (cat. 
ușoară), Loghin Lazăr și Cor
nel Roman (cat. semimijlocie). 
Fiind vorba de un debut, nu 
ne așteptam la rezultate spec
taculoase dar nici nu credeam 
că reprezentanții țării noastre 
aveau să fie eliminați în turuj 
întîi sau în al doilea. lata 
cîteva amănunte ce ne-au fost 
relatate de secretarul general 
al F.R.J., ANTON MURARU, 
prezent la C.M. de la Viena:

„Sportivii români s-au com
portat necorespunzător. Ei au 
abordat un stil de luptă evi
dent deficitar, au fost exagerat 
de prudenți și lipsiți de com
bativitate. Primul dintre ei, 
Ștefan Pop, pe lîngă faptul că 
a greșit de nenumărate ori în 
singurul său meci, cel cu bul
garul H. Hristov, a luptat și 
fără vitalitate, deși tocmai a- 
ceasta era „arma" sa principa
lă. Ar mai trebui subliniat fap
tul că Pop îl învinsese pe 
Hristov, anul acesta, de patru 
ori. Primind și un avertisment,

Șt. Pop a pierdut partida prin 
yusei-gachi (superioritate teh
nică). La categoria următoare, 
tinăr’ul Loghin Lazăr (20 de 
ani) l-a învins prin ippon (îna
inte de limită) pe Wang Bong 
Shi, clasat pe locul II la cam
pionatele Asiei. Apoi l-a în- 
tîlnit pe fostul campion mon
dial Sigeo Kuraniato (Japonia), 
de care a fost întrecut după 
un meci viu disputat. Lazăr a 
greșit, o singură dată, permițîn- 
du-i adversarului să obțină o 
priză favorabilă de uchi-mata 
(cosirea coapsei din interior), 
pe care japonezul a încercat-o 
doar pentru a-1 înșela pe spor
tivul român, finalizînd de fapt 
tai-otoshi (aruncare laterală), 
cu care a și obținut ippon-ul. 
Cornel Roman a fost de nere
cunoscut în meciul său cu spa
niolul Alberto Sans și a pier
dut prin yusei-gachi. Așadar, 
în 4 meciuri, judoka români au 
obținut singură victorie 1“

Credem că această compor
tare necorespunzătoare a spor
tivilor noștri va fi analizată în 
profunzime de biroul F.R.J. și 
se vor lua măsurile care se 
impun. (C. Ch.).

î

Azi și miine, la București, lași și Tg. Mureș:

ETAPA A DOUA A ÎNTRECERILOR
REPUBLICANE DE JUDO

Astăzi și mîine sînt progra
mate partidele din cadrul celei 
de-a doua etape a Diviziei A 
la judo. Ca și în etapa inaugu
rală, în Capitală vor lupta 6 
din cele 12 formații : Dinamo 
București — Agronomia Timi
șoara — Politehnica București 
și I.E.F.S. — Rapid Arad — 
Universitatea București. în 
primul triunghiular, dinamo- 
viștii bucureșteni sînt favoriți. 
Deosebit de interesantă se a- 
nunță însă lupta dintre cele 
două formații studențești. Al 
doilea triunghiular va fi, de 
asemenea, deschis oricăror re
zultate. La Iași, va avea loc 
un alt triunghiular extrem de 
echilibrat : Dinamo Brașov — 
Constructorul Miercurea Ciuc 
— Politehnica Iași. Atit echi
pa din Iași cit și cea din 
Miercurea Ciuc vor face, eu 
siguranță, totul pentru a ob
ține rezultate favorabile în fața 
campioanei, Dinamo Brașov. 
In sfîrșit, la Tg. Mureș se vor 
intilni A.S.A. — Universitatea

Cluj-Napoca — C.S.M. Borzești.
Iată și clasamentul înaintea 
acestei etape :

1. Dinamo Brașov 2200 10-0 2
2. Dinamo Buc. 2200 8-02
3. Constr. M. Ciuc 2200 5-22
4. I.E.F.S. Buc. 2101 6-31
5. C.S.M. Borzești 2101 4-21
6. Agronomia 2101 4-51
7. Politehnica Buc. 2101 3-71
8. Politehnica Iași 2101 2-61
9. A.S.A. Tg. M. 2002 3-50

10. „U" București 2002 2-70
11. „U" Cluj-Napoca 2002 2-80
12. Rapid Arad 2002 1-70

Instantaneu din proba de a- 
runcarea greutății din cadrul 
cupei „Agricultura sălăjană".

După o suită de întreceri _ de 
masă, cum au fo.st „Cupa Sălă- 
janca", „Cupa Barcăului", „Cro
sul fetelor", „Cupa Almașulul" și 
altele, recent la Șimleul Silvaniei 
(județul Sălaj) s-au desfășurat 
întrecerile celei de-a doua ediții 
a cupei „Agricultura sălăjană". 
Competiția — rezervata în ex
clusivitate tinerilor din comune 
și de la sate — a reunit la start 
pe cei 400 de finaliști, care au 
primit drept de participare după 
ce s-au întrecut în etapele de 
masă, unde s-au prezentat peste 
15 000 de concurență Au avut loc 
întreceri de atletism, trintă, oi
nă, handbal, volei și fotbal.

Cîștigătorii finalelor. Atletism : 
Rodica Podar (Someș — Odor- 
hei) și V. Pop (Hida) — 100 m; 
Rodica Oltean (Măierlște) — 
800 ; Elisabeta Ghiuruțan (Ro- 
mânași) și M. Scurtu (Ip) — 
lungime ; A. Bughe (Cosniciu de 
Jos) — 1 500 m ; Florica Chiș 
(Măieriște) și E. Blaj (Agrij) — 
greutate ; trintă : I. Pop, C. Bă- 
lănean, E. Vancea, R. Caraba ; 
oină : echipa ..Zorile" din co
muna Voivodeni ; handbal : e- 
chipele de băieți și fete din co
muna Bălan : volei ; echipa din 
comuna Barcăul Cosniciu, la 
masculin, și cea din Sâlăjeni, 
la feminin ; fotbal : echipa „So
meșul" din Somes-Odorhei.

DIVIZIA A LA TENIS DE MASĂ

Zilele Editurii sport-turism 
din cadrul „Decadei cărții ro
mânești", organizate la Bucu
rești și Brașov, au scos,' încă 
o dată, în evidență faptul că 
lucrările din domeniul spori
tului și turismului se bucură 
din ce în ce mai mult de 
interesul publicului cititor. De 
altfel, acest lucru a reieșit cu 
pregnanță și cu ocazia unui 
recent sondaj efectuat la trei 
mari librării din Capitală — 
„M. Eminescu", „M. Sadovea- 
nu“, „Dacia".

LUCRĂRILE DE TEHNICĂ 
SI METODICĂ 

IN CENTRUL ATENȚIEI
Aveam să ne convingem, 

stind de vorbă cu diverși ci
titori sau cu librarii, că în 
prezent, dat fiind „numărul 
mare de tineri dornici să se 
apropie de diferite sporturi, 
consultînd și lucrările teoreti
ce" (după cum ne spunea li
brarul George Popa de la 
„Dacia") acestea ■ sînt foarte 
des solicitate, pentru caracte
rul lor practic. In rîndul ce
lor interesați se înscriu atit 
studenții de la I.E.F.S., cit și 
profesorii de educație fizică, 
antrenorii, instructorii, dar și 
mulți alții, care vor să cu
noască regulamentul sau „a- 
becedarul" unor sporturi. A- 
șadar, în prim-plan lucrările, de 
tehnică și metodică. Cele mai 
cerute, dintr-o listă mai lungă, 
au fost „Culturismul pentru 
toți" de L. Baroga, „Pregătirea 
atletică a fotbaliștilor" de D. 
Girleanu, „Piramide" de Gh. 
Popa, „Gimnastica, atletismul și 
jocurile în școală" de D. Po- 
pițan, „Lecții de judo" de A. 
Muraru, „Pedagogie" de Geor- 
geta Chiriță, „Metodica pre
dării educației fizice" de Gh. 
Mitra și Al. Mogoș.

„Nu există în acest domeniu 
— ne mărturisea Maria Stan- 
ciu, șefă de unitate la „M. 
Eminescu", — lucrări, care să 
rămină în rafturi. Ele sînt mult 
cerute și așteptate cu interes".

BELETRISTICA SPORTIVĂ — 
UN DOMENIU AL TUTUROR 

VÎRSTELOR
Dacă lucrările de strictă spe

cialitate sînt solicitate de o a-

numită categorie de cititori, 
în special tineri, pentru cele 
din domeniul beletristicii spor
tive nu există limită de vîrstă 
și nici specializare profesiona
lă. Dorința de a cunoaște via
ța marilor performeri de ieri 
și de azi, a fenomenului spor
tiv, este unanimă, de la tineri 
la vîrstnici. „A fost odată un 
meci de handbal" de C. An
tonescu și H. Naum, „Cinci ani 
cu Belphegor" de Radu Cosașu, 
„Athlos" de R. Vilara, „Acei 
bărbați minunați și mănușile 
lor de box" de G. Mihalache 
sînt doar cîteva din ultimele 
apariții, care au stîrnit inte
resul cititorilor.

Dar, pentru a ajunge la pu
blic nu e suficient să fie ex
puse doar în vitrină. De acest 
lucru ne-am convins la libră
ria „M. Sadoveanu" : „Am în
cercat să venim în întimpinarea 
dorințelor iubitorilor de sport 
— ne-a spus șefa unității, Geor- 
geta Munteanu — nu numai 
printr-o simplă etalare în raft, 
ci și încercînd, de fiecare dată 
eu bune rezultate, cite o lan
sare. Este, spre exemplu, ca
zul volumului „Jocurile Olimpi
ce — participarea sportivilor 
români", care s-a bucurat de 
succes".

GHIDURILE TURISTICE — 
TOT MAI MULT SOLICITATE

Toți interlocutorii noștri au 
fost de acord că solicitările pri
vind lucrările din domeniul tu
rismului depășesc cu mult tira
jele. „Uneori — ne mărturisea 
Constantin Marinaș, de la „M. 
Sadoveanu" — nici noi nu mai
știm dacă le-am avut în raft
sau a fost doar o... iluzie, așa 
de repede se epuizează". Un
singur exemplu este 
tor : noua serie de 
„Munții noștri", bine 
tă, este cerută de o 
tegorie de cetățeni.

edifica- 
ghiduri 
realiza- 

largă ca-

Așadar, cartea de sport și tu
rism se bucură de o reală a- 
prcciere, găsindu-și un loc im
portant printre cerințele citi
torilor, o apreciere care mă
gulește, dar care și obligă.

Emanuel FÂNTANEANU

Etapa a IV-a la tenis de 
masă programează, astăzi și 
mîine, in cadrul returului divi
ziei A. interesante partide in 
țară și In Capitală. Progresul 
București întîlnește, duminică, 
de la ora 9, în sala din dr. 
Staicovici, formațiile Spartac 
(la feminin) și Locomotiva 
București (la masculin).

Celelalte meciuri : sîmbătă : 
Gloria Buzău — C.S. Arad I 
(f) ; duminică: C.S.M. Cluj-Na- 
poca — Comerțul Tg. Mureș 
(m), Universitatea Craiova — 
Gloria Buzău (m), Politehnica 
București — Voința București 
(m), Constructorul Hunedoara 
— C.S.M. Iași (m) și Gloria 
Buzău — C.S Arad II (f).

cărți noi TREI CAMPIONI Al BOXULUI

La Timișoara

★
Iii meci restanță : C.S.M. Iași

— C.S.M. Cluj-Napoca (m) 
6—11.

Parafrazînd titlul unui cu
noscut film, noul volum al 
lui George Mihalache, „Acei 
bărbați minunați și mănuși
le lor de box", aduce în 
prim-plan figurile a trei bo
xeri — Toma Aurel, Primo 
Camera, Gheorghe Negrea — 
cunoscuți pentru succesele lor 
In arena pugilatului. Mai pu
țin știute sint, însă, drumu

CLUB DE TENIS
Inițiativa a pornit din rîn

dul elevilor. îndrăgostiți de 
tenis, 200 de școlari timișo
reni au pus bazele unui club 
al sportului alb, pe care l-au 
numit „Țiriac — Năstase". „Prin 
muncă voluntară — ne spunea 
profesorul Cornel Oprescu — 
au fost amenajate două tere
nuri în curtea Liceului nr. 6 
din Timișoara. Acum activăm 
pe lingă asociația sportivă „O- 
limpia", reprezentanții noștri 
fiind prezenți la cîteva compe
tiții de amploare". I-am văzut, 
intr-adevăr, Ia campionatul na
țional al copiilor, apoi la „Cupa 
Scînteii tineretului". La această

,JIRIAC-NASTASE“
TURNEUL ECHIPEI 
DINAMO BRAȘOV

După un turneu de cîteva 
săptămîni în Belgia, echipa Di
namo Brașov (antrenor Ion Ra- 
coviță) a revenit acasă. „Ani 
participat Ia turnee în locali
tățile Bruxelles, Anvers, Brugge, 
Ostende — ne spunea antre
norul. Sportivii noștri s-au 
comportat bine, mulți dintre ci 
— I. Kerekeș, O. Vîlcioiu, D. 
Oprea, Camelia Chiriac, Ma
riana Nunweiller — obținind 
cîteva locuri I, II și III".

DIVIZIA B LA RUGBY
Rezultatele etapei a șasea a Di

viziei B la rugby : scria I : Petro
chimistul Pitești — Minerul Lu- 
pem 7—7, Constr. Alba Iulia — E- 
lectroputere Craiova 3—G, Rapid — 
I.O.B. Balș 34—0, I.P.G. Ploiești — 
Sp.Stud. A.S.E. 0—7 ; seria a II-a : 
Arhitectura — Ș.N-.O. 6—4, Rapid 
C.F.R. Galați — Cimentul Medgi
dia 3—17, Aeronautica — C.S.M. 
Suceava 0—20, U.R.A. Tecuci — 
„Poli" II Iași 4—0, Dunărea Giur
giu — Constr. Buzău G—10 ; seria a 
IlI-a (constănțeană) : Constr. — 
C.F.R. 14—0, Chimia Năvodari — 
Voința 12—4, Dacia — Portul 12—9. 
Farul II — Albatros Eforie Sud 
15—0.

rile — cel mai adesea pre
sărate cu obstacole dificile — 
spre consacrarea ca virtuozi 
ai acestui sport îndrăgit în 
toate colțurile lumii. Folosind 
cu dibăcie sumedenia de da- v 
te și fapte avute la dispo- i 
ziție, autorul a reușit să pre- J 
zinte nu numai trei portrete * 
viabile, ci, aducînd în avan- { 
scenă pe acești mari boxeri, { 
să închege și tabloul unor e- J 
poci fie dominate de „dia- i 
bolica mașinărie a boxului 
profesionist44, ca în cazul lui 
Toma Aurel, fie de asigura
rea unor depline posibilități 
de afirmare — Gheorghe Ne
grea. Numeroasele imagini fo- ’ 
tografiee, cu aspecte din via
ța și activitatea celor trei 
boxeri, completează în mod 
fericit cuvîntul scris, făcînd 
din ,,Acei bărbați minunați și 
mânușile lor de box“, un suc
ces de librărie.

ALTE APARIȚII
TURISM : In cadrul mult 

solicitatei colecții de ghiduri 
notăm apariția celui referitor 
la județul Timiș realizat de 
Theodor N. Trâpcea (135 pag; 
hartă ; ilustrații, 8,50 lei).

BELETRISTICA SPORTIVA: 
O culegere de eseuri despre 
sport : „Elogiul efemerei per
formanțe" de Dumitru Mano- 
ilcanu (174 pag. 6 lei).

ultimă întrecere, 5 din cei 6 
campioni județeni din Timiș e- 
rau reprezentanții clubului 0Ți- 
riac — Năstase".

Titi NICULESCU, eoresp.

„CUPA MUREȘUL"

La Tg. Mureș au luat sfîrșit 
întrecerile tradiționalei compe
tiții „Cupa Mureșul". Au fost 
prezenți tenismani din Cluj- 
Napoca, Brașov, Oradea, Deva, 
Gheorghieni și cei din muni
cipiul gazdă. Cîștigători în pro
bele de simplu (masculin) : Lu
cian Boldor (Politehnica Cluj- 
Napoca), l-a întrecut în finală 
cu 6—2, 6—4 pe colegul său 
de club Gh. Giurgiu ; feminin : 
Vera Dudaș (Mureșul), învingă
toare cu 6—3, 6—1 asupra An- 
gelei Piroș (Școala sportivă Tg. 
Mureș) ; dublu bărbați : Boldor, 
Giurgiu au învins cu 6—1, 6—1 
petecheâ Takacs (Mureșul) — 
Bukaresti (Dinamo Brașov). (C. 
ALBU — eoresp).

Pag, o 2ajSportul
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L N. STANILA, RM. VlLCEA. 
N-am înțeles sensul întrebării dv. 
față de un arbitraj care a în
trunit sufragiile tuturor celor care 
au urmărit, pe 6tadion aau la 
televizor, meciul Dinamo — Ra
pid. Deși spuneți că nu țineți 
cu nici una dintre cele două 
echipe, parcă tot țineți cu una 
din ele ! Dar, fiindcă mi-ați ce
rut părerea, iat-o : fostul inter
național Constantin Dinulescu, u- 
nul dintre cei mai corecți ar
bitri din fotbalul nostru, a con
dus excelent această partidă.

GHERASIM STOICA, BRAȘOV. 
Orice s-ar spune, „avantajul te
renului", la fotbal ca și la alte 
sporturi, are o mare pondere 
In obținerea unui rezultat fa
vorabil, acest lucru fiind ilus
trat chiar și de performanțele 
realizate de marile echipe acasă 
șl — dimpotrivă — în deplasa
re. Și asta, fiindcă „avantajul 
terenului*? se exprimă practic

prin ajutorul moral al publicu
lui, hotărîtor adesea într-o În
trecere sportivă. La aceasta n-ar 
trebui, dar se adaugă uneori de
ciziile arbitrilor, mai exigente 
față de oaspeți decît față de 
gazde. Ca să folosim un eufe
mism...

CORNEL CICORTAS, ZALAU. 
Fără îndoială. Dumitrache este 
în revenire de formă, deci are

toate șansele să redevină... Du
mitrache. Să vedem și evoluția 
lui din meciul de mîine.

RODICA NICOLAE, BUCUREȘTI. 
Excelenta noastră atletă Mariana 
Suman nu este o „descoperire- a

ultimilor ani. Ea a obținut remar
cabile succese și sub numele de 
Mariana... Filip, pe care l-a pur
tat înainte de a se căsători. Din 
totdeauna însă, ea n-a apărat de
cît culorile orașului Roman, ale 
clubului atletic din localitate.

IOAN BONDOR, ARAD. Cele 
mai mari scoruri înregistrate în 
campionatul Diviziei A la fot
bal ? Referindu-mă la partidele 
disputate după reluarea acestei 
competiții, în anul 1946—1947, re
cordul a fost stabilit în meciul 
U.T.A. — Jiul din ediția 1947— 
1948 : 12—0 ! In aceeași ediție : 
U.T.A. — F. C. Ploiești : 11—0. 
Dar și U.T.A. avea să piardă, 
cîțiva ani mai tîrzfu, tot la un 
scor astronomic : 9—0 (învingă
toare : Petrolul). Ar mai trebui 
vorbit și de acel 10—1 realizat 
de Dinamo în ediția 1964—1965, 
într-un meci cu Steagul roșu 
Brașov, după cum aș putea a- 
minti și de multe scoruri de 
8—0 și 7—0, dar acestea sînt prea 
„mici- în comparație cu cele ci
tate mai înainte.

ANDREI TECLU, ABRUD. Este 
mai mult decît probabil că va a- 
vea loc un meci revanșă între 
Cassius Clay și George Fore
man. Ceea ce este mai greu de 
spus, este data disputării aces
tui meci și. mai ales, rezultatul 
lui. Probabil, însă, că întîlnirea 
se va disputa în primăvara anu
lui 1976.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Nadia Comăneci a obținut pen
tru prima oară în istoria com
petițiilor interne de gimnastică 
nota 10 :
Printr-o muncă ne-ncetată, 
Nu ar fi deloc exclus 
S-auzim că, prima dată. 
I s-a dat si-un zece... plus !

ilustrații : N. CLAUDUJ
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Sarcină de răspundere incredintătă de partid

ii iui ii ii4cimî TIMERETUL PE l o

MARELE FORUM AL TINERETULUI
\ CONGRESUL AL X-LEA AL U.T.C.

CONFERINȚA A X-A A U.A.S.C.R.
CONFERINȚA A lll-A A ORGANIZATEI PIONIERILOR

va dezbate și contribuția adusă dezvoltării mișcării de educație fizică 
și sport în rîndurile tinerei generații

„...Școlile și întreaga rețea de învățămint, organizațiile de pionieri, organi- I 
zațiile de U.T.C., asociațiile studenților comuniști, sindicatele și cluburile sportive | 
trebuie să facă totul pentru a-și îndeplini în cele mai bune condițiuni sarcinile 
și atribuțiile ce le au în domeniul educației fizice și sportului*. fs

(Din Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUSESCU participant- Ș 
lor Ia Conferința pe țară a mișcării sportive) f;

sȘ 
'A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

nceputul săptăminii viitoare aduce în prim-plan evenimente de 
* o deosebită însemnătate în viața tinerei generații a țării :I Congresul al X-lea al U.T.C., Conferința a X-a a U.A.S.C.R. și

cea de-a lll-a Conferință națională a Organizației Pionierilor. 
La aceste importante evenimente politice, intîmpinate cu mult 
entuziasm, întregul nostru tineret se prezintă cu realizări remar

cabile pe multiple planuri — în activitatea productivă, politică, știin
țifică și culturală a țării, precum și în domeniul educației fizice și 
sportului.

In contextul multiplelor îndatoriri pe tărîm educativ care revin 
organizațiilor de tineret, studențești și pionierești, un loc de mare 
însemnătate îl ocupă crearea obișnuinței de practicare a exercițiului 
fizic și sportului, factor important în formarea unei generații vi
guroase, călite fizic și bine dezvoltate intelectual, aptă să facă față 
exigențelor sporite ale societății de mîine, educată și pe această 
cale în spiritul celor mai nobile principii de muncă și de viață, al 
eticii și echității socialiste. Ca urmare a indicațiilor și sarcinilor 
cuprinse în documentele de partid referitoare la activitatea sportivă 
— îndeosebi HOTĂRiREA PLENAREI C.C. AL P.C.R. din februarie- 
martie 1973 și MESAJUL adresat la începutul acestui an de către
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU participanților la Conferința pe 
țară a mișcării sportive — organele și organizațiile de tineret, ca 
factori investiți cu atribuții și răspunderi în acest domeniu, s-au 
angajat mai ferm în inițierea, popularizarea, organizarea și desfă
șurarea unor acțiuni și competiții menite să atragă pe terenurile de 
sport, la bazine, în aerul curat al munților tot mai mulți amatori 
de mișcare.

Secvență surprinsă zilele 
trecute cu prilejul etapei 
pe județ la cros organi
zată de Comitetul jude

țean Cluj al U.T.C.

Foto : Ioan LESPUC, 
Cluj-Napoca

TOT MAI MULTI UTECISTI 
ÎN ACTIVITATEA DE MASĂ
La cel de al X-lea Congres 

al U.T.C., .organizațiile de ti
neret se prezintă cu un bilanț 
pozitiv în îndeplinirea sarci
nilor de partid privitoare la 
dezvoltarea activității sportive 
de masă. Prin contribuția a- 
cestora la organizarea compe
tițiilor cu caracter republican - 
— îndeosebi „Cupa tineretu
lui", complexul „Sport și sănă
tate", „Crosul tineretului" — 
și la. mobilizarea tineretului 
din școli, întreprinderi, insti
tuții și din mediul sătesc, a 
crescut numărul participanților 
la întreceri, al practicanților 
exercițiului fizic și sportului. 
Sute de mii de tineri au fost 
angrenați în aceste competiții 
De asemenea, folosind astfel 
de prilejuri, au fost organizate 
numeroase și atractive mani
festări complexe, cultural-spor
tive. In acest sens, s-au făcut 
remarcate mai ales organizați
ile U.T.C. din județele Sucea
va, Hunedoara, Dolj, Ilfov, 
Arad, Teleorman ș.a. O am
ploare deosebită au luat în 
ultima vreme crosurile, care 
s-au dovedit deopotrivă mij
loace eficiente de întărire a 
sănătății și de depistare a unor 
elemente dotate pentru sportul 
de performanță.

Eforturi sporite au făcut or
ganizațiile U.T.C. pentru dez-

Competițiile cu caracter republican, prilej nentru 
diversificarea activităților ® Eforturi pentru dezvoltarea 
sportului la sate @ 5 400 de noi baze sportive 
ție sporită muncii de propagandă și educație
voltarea activității sportive și 
în mediul rural. O competiție 
de tradiție, " *!
<le ia
acum 
șoară 
avînd 
nă. A 
cilor 
trecerilor cicliste, al 
natelor sătești și al altor acți
uni organizate pe lingă cămi
nele culturale. Se bucură de 
o constantă adeziune „Con
cursul național sătesc de trîn
tă", „Cupa U.T.C. la oină" ș.a.

La competițiile dedicate ele
vilor, cum ar fi „Pentatlonul 
atletic școlar", „Săniuța de ar
gint", „Festivalul ansambluri
lor școlare de gimnastică rit
mică modernă" etc., organiza
țiile U.T.C. au un aport orga
nizatoric consistent.

în același timp, U.T.C. des
fășoară o vie și rodnică acti
vitate în direcția amenajărilor 
de baze sportive, acțiune sti
mulată prin concursul „Cea 
mai bună bază sportivă". în a- 
cest fel, numai în ultima vreme

„Cupa tineretului 
sate", care

„Cupa U.T.C." 
la 13 ramuri 
ediții de vară și de iar- 
crescut numărul dumini- 
cultural-sportive, al în- 

campio-

a devenit 
se desfă- 
sportive,

Aten-

de noi 
pentru 

fizic și 
îndeo-

au apărut aproape 5430 
baze și spații simple 
practicarea exercițiului 
sportului, remarcîndu-se 
sebi județele Constanța, Galați,
Mureș, Timiș, Maramureș.

Tot mai convingătoare, mai 
eficientă, se dovedește și pro
paganda în favoarea sportului, 
pe care U.T.C. o desfășoară 
prin mijloace variate : dezba
teri, colțuri sportive, 
broșuri, pliante, filme 
etc.

Pe planul muncii 
în rindul sportivilor 
formanță, organizația ... .... 
ret și-a adus o contribuție im
portantă în ultimul an, prin 
crearea de grupe U.T.C. în lo
turile naționale și olimpice.

afișe, 
în culori

educative 
de per- 
de tine-

COMPETIȚII OMAGIALE

INTRE AMFITEATRE
Șl ARENE SPORTIVE

' • Finala „Cupei satelor dolje- 
ne“ a reunit la Craiova peste 
250 de tineri sportivi, reprezen
tanții celor aproape 20 000 de iu
bitori ai sportului din mediul ru
ral care au luat parte Ia întreceri 
in prima etapă. Disciplinele de 
întrecere — atletism, volei, hand
bal și trîntă. Intr-o altă acțiune 
sportivă de amploare — „Crosul 
cel de-al X-lea Congres al U.T.C.

și a X-a Conferință a U.A.S.C.R." 
— au fost prezenți la start a- 
proape 3 090 de studenți și 
denie.

Tot în județul Dolj sînt In 
de organizare competiții de 
tism, baschet, handbal și volei, 
cu participarea elevilor din șco
lile generale, din școlile profe
sionale și din licee.

stu-

curs 
atle-

• Concursul de orientare turistică organizat în municipiul Oradea a 
fost dominat de tinerii sportivi de la Favorit (juniori și junioare II) și 
Voința (juniori și junioare I). Uteciștil din același oraș, elevi și tineri 
din instituții și întreprinderi, participă în prezent la competiții de fotbal 
și handbal, precum și la un concurs de tenis de masă. Este, de aseme
nea. in curs de programare un concurs de cros.

• Duminică, inaugurarea ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului" va 
fi marcată, în județul Teleorman, 
printr-o suită de întreceri sportive 
la atletism, ciclism, popice, șah, 
tenis de masă și volei. Iată citeva 
centre de comune în care pregăti
rile pentru deschiderea festivă a 
noii ediții a acestei populare com
petiții sînt încheiate : Siliștea 
nouă. Vîrtoape, Crîngeni, Salcia, 
Drăgănești-Vlașca, Olteni, Buzes-

• tn județul Galați, „Cupa Congresul al X-lea al U.T.C." s-a bucu
rat de o largă participare, îndeosebi la disciplinele atletism, baschet, 
handbal, oină.

In același timp, tineretul universitar gălățean a întîmplnat a X-a 
Conferință a U.A.S.C.R. printr-o ștafetă combinată (cros-ciclism-canotaj), 
o premieră In materie și care a fost urmărită cu un interes deosebit.

cu, Storobăneasa. De asemenea, se 
fac pregătiri intense pentru „Cupa 
tinerelului" și in orașe — Roșiori 
de Vede, Turnu Măgurele, Videle, 
Zimnlcea și Alexandria.

In aceeași zi, la Roșiori de Vede 
va avea loc un festival sportiv re
zervat elevilor din școlile generale 
șl din licee, organizat la atletism 
(cros), fotbal, șah și tenis de 
masă.

Studențimea noastră este le
gată prin puternice tradiții de 
activitatea sportivă de masă și 
performanță. Cele mai recente 
investigații recomandă, de altfel, 
între mijloacele de sporir a 
capacității de asimilare a unui 
volum mare de cunoștințe prac
ticarea consecvenlă de către ti
neretul studios a exercițiului 
fizic, a sportului.

Acordînd importanța cuvenită 
acestui domeniu, U.A.S.C.R., îm
preună cu M.E.I, desfășoară in 
ultimul timp o mai rodnică 
muncă de cuprindere a studen
ților în practicarea exercițiului 
fizic, de diversificare a formelor 
și mijloacelor de atragere a a- 
cestora pe terenurile de sport, 
în scopul fortificării organismu
lui și al întăririi potențialului 
lor intelectual. Alcătuirea pro
gramului unic al activităților 
sportive de masă, care cuprinde 
un bogat și variat mănunchi de 
acțiuni eșalonate riguros in 
funcție de structura anului uni
versitar, subliniază preocuparea 
organizației studenților pentru 
stabilirea unei legături mai 
strînse între activitatea de in
struire și cea sportivă Nume
roase sînt competițiile și acțiu
nile la care iau parte, în pro
porție din ce în ce mai mare, 
studenții țării ; Întreceri in ca-

• Numeroase competiții 
studențești • Aport la ac
tivitatea de performanță1 t 
drul „Cupei tineretului'* (la pri
ma ediție au fost prezenți 70 000 
de studenți), în campionatele 
universitare, în întreceri tradi
ționale ale diverselor institute, 
în cadrul complexului „Sport și 
Sănătate", în cunoscuta compe
tiție „Cupa anilor I“, m con
cursuri universitare de sală (a- 
tletism, tir), în competiții inter- 
institute de același profil (Tri
unghiularul facultăților de drept, 
Agronomiada. „Cupa luliu Ha- 
țieganu" etc.).

De asemenea, tn complexele 
studențești se desfășoară nume
roase concursuri dotate cu pre
mii, organizate de cătie comi
siile de specialitate cu sprijinul 
catedrelor de educație Iizică.

Asociațiile studenților comu
niști sprijină efectiv M.E.L în 
activitatea sportivă de perfor
manță și internațională univer
sitară, în care reprezentanții în- 
vățămîntului superior din țara 
noastră înregistrează frumoase 
succese. Importantelor eveni
mente din viața lineretului țării, 
studențimea le-a dedicat alte 
manifestări sportive organizare 
în toate centrele universitare.

SPORTUL, PRIETEN AL COPIILOR
• „Marșul Victoriei”, acțiunea celor un milion de 

pionieri și școlari # Peste 7 000 de km de marcaje 
turistice in lanțul Carpaților • De la competiția pe 
detașamente „Tot înainte”, la „Cupa tineretului” • In 
patru ediții — locul I la Tetratlonul atletic internațional

Sportul, exercițiul fizic, re
prezintă un prieten tot mai în
drăgit al celor mai mici cetă
țeni m patriei. De aici și exis
tența unei palete latgi de acti
vități care răspund gusturilor, 
aptitudinilor și spiritului teme
rar al purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor.

în prim-plan se situează 
„Marșul Victoriei", acțiune ini
țiată cu prilejul celei de a 25-a 
aniversări a Organizației pio
nierilor și dedicată celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R. Nu
mărul participanților a depășit 
cu mult cifra de un milion. La 
loc de onoare se înscrie și „A- 
saltul Carpațilot", cea mai im
portantă acțiune patriotică de 
educare prin muncă și pentru 
muncă, în spirit revoluționar, a 
pionierilor și școlarilor, dedica
tă, de asemenea, Congresului al 
XI-lea al Partidului. Rezultatul 
acțiunii l-a constituit realizarea 
a 7000 km de marcaje turistice !

Competiție sportivă de masă 
cu caracter republican, „Cupa 
tineretului" a angrenat mai bi
ne de două milioane de pionieri 
la fel ca și cupa sportivă „Tot 
înainte", a unității de pionieri, 
cu caracter permanent, la nive-

Iul grupelor și detașamentelor.
începute timid, cu 45 de echi

paje (1968), expedițiile „Cuteză
torii" au atins cifre impresio
nante : 2 800 de echipaje cu 
peste 30 000 de participanți. 
Expoziții anuale organizate Ia 
nivel republican scot în relief, 
prin jurnalele de expediție și 
obiectele ce sînt colecționate 
din trasee, deosebita valoare 
utilitar-educativă a acestei fru
moase acțiuni turistice.

în atenția organizațiilor de 
pionieri se află, de asemenea, 
alte concursuri și competiții 
care au căpătat, treptat, o tra
diție — „Cupa speranțelor* la 
minifotbal (70 000 de partici
panți), „Cupa speranțelor" ia 
oină (20 000), Festivalul sportu
rilor tehnico-aplicative (Ia mo- 
delism, carturi, orientare turisti
că și radiotransmisiuni). Festi
valul pionieresc de mimbaschet, 
Festivalul sporturilor de iarnă. 
Iar pe planul întrecerii cu copiii 
din alte țări, este de menționat 
că 4 ediții (din 19) ale Tetra- 
tlonuîui atletic internațional au 
fost cîștigate de micii sportivi 
români (București — 1971, Pre- 
șov — 1973, Berlin — 19T4 
Dunayvaros — 1375).

AZI Șl MÎINE, 
ÎN BUCUREȘTI

In această săptămînă, premer
gătoare desfășurării Congresului 
al X-lea ai U.T.C., Conferinței a 
X-a a U.A.S.C.R. și celei de ■ 
IIl-a Conferințe naționale a Orggh 
nixației Pionierilor, în întreaga 
țara au avut loc competiții spor* 
tive omagiale. In Capitală, de 
marți pină vineri s-au desfășurat 
întreceri in toate școlile, în în
treprinderi, instituții șl facuItăjL 

Astăzi este programată faza 
pe sectoare a competițiilor dedi
cate celor trei evenimente. Milner 
începînd de la ora 9.30, pe stadio
nul Tineretului este programați 
finala pe municipiu a cupei oma
giale instituită in cinstea impor
tantelor evenimente din viața ti
neretului țârii. Finalele au loe 
în cadrul unei ample serbări 
sportive caro marchează și des
chiderea popularei competiții cu 
caracter republican „Cupa tine
retului"

Tot duminică, pe stadionul „23 
August" din Capitală, In pauza 
meciului de fotbal Sportul stu
dențesc — Rapid, din cele 8 seo- 
toare vor sosi ștafete compuse din 
alergători de cros, motocicliști, bk 
cicliștl, călăreți și conducători 
auto, care vor aduce mesajul ti
neretului sportiv al sectoarelor Ca
pitalei adresat Congresului U.T.C, 
șl Conferințelor U.A.S.C.R. și Or
ganizației Pionierilor.
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După cum s-a anunțat, joi dimineața a avut loc ședința comună lărgită a Biroului Executiv al 
C.N.E.F.S. și F. R. Fotbal, care a analizat activitatea fotbalistică și a dezbătut un program de măsuri 
pentru îmbunătățirea activității in acest sport.

Publicăm azi unele materiale in legătură cu dezbaterile acestei ședințe, desfășurate sub semnul 
dorinței unanime de ridicare a fotbalului românesc pe o treaptă valorică superioară, în concordanță 
cu dorința justificată a iubitorilor sportului din țara noastră.

OFENSIVĂ PENTRU CANTI

8

!

DIRECȚII PRIORITARE
Reuniune

zentat 
efortuiReuniunea de lucru de joi a 
zentat o utilă acțiune în 
eforturilor care se fac pentru îm
bunătățirea activității fotbalistice. Ca 

o adevărată ședință de dezbatere, accentul 
a fost pus pe lipsuri și pe direcțiile în care 
trebuie să se acționeze.

Informarea prezentată cit și discuțiile au 
tratat punctul nevralgic al problemei, INSU
FICIENTA PREGĂTIRII GENERALE A FOTBA
LIȘTILOR NOȘTRI SI, CA URMARE, NECESI
TATEA ADOPTĂRII UNEI ATITUDINI RESPON
SABILE FAȚĂ DE CERINȚELE PREGĂTIRII 
MODERNE, la toate nivelele activității fot
balistice INTR-UN CLIMAT DE MUNCĂ, OR
DINE Șl DISCIPLINA.

In unanimitate, s-a constatat că MULȚI 
JUCĂTORI DIVIZIONARI NU ACORDĂ SU
FICIENT TIMP Șl INTERES PREGĂTIRII FIZICE 
Șl INSTRUIRII DE SPECIALITATE și, astfel, în 
jocurile de campionat REZISTENȚĂ ESTE NU
MAI PENTRU JUMĂTATE DE PARTIDA sau 
ceva mai mult iar aportul tehnic și tactic 
este de asemenea redus. Există la secțiile și 
cluburile de fotbal O ATITUDINE LEJERĂ 
FAȚA DE PREGĂTIRE, departe de volumul 
prestat de echipele cu fotbal avansat. De 
asemenea IN MULTE LOCURI S-A INSTAU
RAT SUPERFICIALITATEA cu care s-au obiș
nuit și unii antrenori și conducători.

De aceea, programul de antrenamente, în
cadrarea jucătorilor într-un volum de acti
vitate corespunzătoare, cu mijloace necesare 
și control susținut, devine O MĂSURĂ OBLI
GATORIE PENTRU TOTI JUCĂTORII, ANTRE
NORII Șl CONDUCĂTORII DE CLUBURI.

în mod special s-a atras atenția asupra 
îndatoririlor conducerilor de cluburi și aso
ciații care au dovedit numeroase carențe. 
Fie că a fost vorba de o necunoaștere apro
fundată a problemelor de delăsare sau tole
rare a lipsurilor, multe dintre neajunsurile 
care s-au înregistrat și se înregistrează în 
activitatea fotbalistică provin tocmai din in
suficiența dovedită de conducerile de cluburi 
șl de asociații.

La fel de adevărat este că, atît C.N.E.F.S. 
cit și F.R.F. au manifestat, uneori, multă 
îngăduință, o înțelegere greșit interpretată 
de cei care au beneficiat de ea. După cum, 
sprijinul organizațiilor de masă și obștești, 
al nnor departamente care sînt interesate 
tn desfășurarea activității fotbalistice, nu 
s-a arătat totdeauna suficient și prompt.

Proiectul programului de măsuri — care 
va trebui îmbunătățit și definitivat atît prin

repre- 
cadrul

includerea celor propuse in cadrul ședinței 
cit și prin completarea cu alte acțiuni ce 
trebuie întreprinse pentru viitorul imediat 
al fotbalului — trebuie să ducă la o radicală 
ridicare a nivelului celei mai răspindite ra
muri de sport de la noi.

în acest scop este necesar utilizarea cu 
eficiență a capacității, cunoștințelor și expe
rienței tehnicienilor, astfel ca întregul 
ces de muncă să cunoască o neîncetată 
dernizare, o perfecționare neîntreruptă.

O deosebită importanță o reprezintă 
în întreg ansamblul de măsuri și acțiuni, 
munca antrenorilor precum și atitudinea, 
comportarea sportivilor. Tehnicienii fotba
lului nostru trebuie să aducă o contribuție 
și mai simțită, și mai eficientă la perfec
ționarea procesului de instruire, la aduce
rea lui la nivelul pretins de fotbalul marii 
performanțe. Reținerile, atitudinea nenotă- 
rîtă. uneori chiar împotrivirea la preceptele 
antrenamentului modern, nu au ce căuta în 
rînduiile antrenorilor noștri și ele trebuie 
eliminate fără ezitare.

în fine, trebuie luptat cu toată decizia 
șl prin toate mijloacele pentru schimbarea 
mentalității jucătorilor privind comportarea 
lor în viață și în întrecere. Abaterile de ia 
ținuta pe care trebuie să o aibă sportivii 
de performanță sînt, din păcate, frecvente 
în rîndul fotbaliștilor fruntași. După cum, 
gravele și numeroasele lor deficiențe în 
activitatea sportivă se fac mereu văzute și 
simțite : comoditate și refractarism în pro
cesul de pregătire, delăsare în antrenamen
te, lipsă de combativitate în jocuri, ires
ponsabilitate față de îndatoririle de cinste 
care le revin în partidele de campionat și. 
mai ales, în cele în care reprezintă fotbalul 
nostru. Rezultatele 
nesatisfăcătoare 
recenta partidă 
echipa Turciei, 
respunzătoare 
monstrează că, 
asociațiilor, dar 
tive, munca politică, activitatea de educare, 
de îndrumare a sportivilor în spiritul eticii 
și echității socialiste se desfășoară foarte 
slab, la un nivel total neeficient.

ESTE DE AȘTEPTAT ȘI DE DORIT CA 
UN REZULTAT IMEDIAT AL ACESTEI 
DEZBATERI SA FIE MOBILIZAREA EXEM
PLARA A TUTUROR FORȚELOR DIN FOT 
BALUL NOSTRU PENTRU APROPIATELE 
CONFRUNTĂRI ALE ECHIPEI NAȚIO
NALE ÎN CUPA EUROPEI SI PRELIMINA
RIILE OLIMPICE.

pro
mo-

insă,

și comportările total 
din cupele europene, din 

a selecționatei in jocul cu 
alte și alte evoluții neco- 
ale fotbaliștilor noștri, de- 
atit in cadrul cluburilor și 
și al loturilor reprezenta-

De la plenara Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport din ianuarie 1974 și pînă 
în prezent, Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. și F. R. Fotbal au 
luat o serie de măsuri menite 
să determine îmbunătățirea ac
tivității fotbalistice. Cu toate 
acestea, se constată că eficaci
tatea scontată nu a fost reali
zată nici la nivelul secțiilor, 
nici la cel al echipelor repre
zentative, dezvoltarea și rezul
tatele fotbalului rămînînd neco
respunzătoare față de exigen
țele documentelor de partid și 
de cerințele justificate ale mi
lioanelor de iubitori ai sportu
lui.

Biroul Executiv al C.N.E.F.S. 
și Biroul F. R. Fotbal n-au 
acționat cu toată energia în a- 
plicarea operativă și integrală 
a măsurilor stabilite și în tra
gerea la răspundere a celor 
care au dovedit delăsare în pre
gătire, ceea ce a dus la netra- 
ducerea in viață a propriilor 
măsuri, în special în direcția 
ridicării calității și eficienței 
procesului de antrenament, in 
respectarea de către unii jucă
tori a regimului de viață cerut de 
sportul de performanță, in con
solidarea unor cluburi la nivel 
continental, in dirijarea jucăto
rilor valoroși corespunzător in
tereselor generale ale fotbalu
lui și in înlăturarea, cu toată 
hotărirca a unor practici stră
ine societății noastre socialiste.

Cauza principală a acestei 
stări nesatisfăcătoare o consti
tuie decalajul mare existent în
tre ceea ce se discută, se ho
tărăște și se aplică în practică 
în procesul de pregătire, în sec
ții, cluburi și chiar la loturile 
reprezentative.

în primul rînd, volumul de 
muncă este necorespunzător în 
procesul de pregătire. încă din 
Ianuarie 1974, s-a cerut secțiilor 
și cluburilor să intensifice pro
cesul de instruire, mărind volu
mul de muncă și exigența în 
antrenamente, dar aceste indi
cații n-au fost respectate. Pre
gătirea fizică, temelia pe care 
o construiește edificiul fotba
lului nostru încă din anii ju
nioratului, este nesatisfăcătoare, 
insuficientă pe plan intern și 
internațional. La antrenamente 
nu se lucrează cu jucătorii Ia 
nivelul parametrilor ceruți de 
evoluția fotbalului mondial. De 
asemenea, ordinea și disciplina 
nu se situează încă la nivelul 
cerințelor actuale, datorită în 
mare măsură și calității îndo

ielnice a pregătirii, competen
ței și în unele cazuri chiar a 
moralității unor antrenori și 
unor conducători de secții. Nu 
va fi posibilă înscrierea în or
bita marilor valori fotbalistice 
dacă se va continua să se efec
tueze numai 8—10 ore de antre
nament săptămînal, față de 
24—30, cît se prestează în alte 
țări cu fotbal avansat.

Fotbaliștii noștri divizionari 
dedică prea puține ore pregă
tirii complexe, in schimb iro
sesc timp cu activități dăună
toare performanței. Pe de altă 
parte ei se sustrag de la efor
turi maximale, fac antrenamen
tele superificial și monoton. 
Chiar unele obligații exprese 
stabilite de F. R. Fotbal și im
puse de necesitatea ridicării ca
pacității de efort la nivelul fot
balului modern, cum ar fi tes
tul de rezistență, normele tch- 
nico-fizice lunare, introducerea 
unor elemente moderne în me
todica de pregătire au întîm- 
pinat și intimpină rezistență din 
partea jucătorilor pentru că a- 
cestea cer muncă perseverentă, 
efort susținut și creativitate. 
Trebuie spus însă în mod foar
te deschis că sînt și antrenori 
divizionari care ignoră normele 
dc pregătire, ba chiar unii din
tre ei nu sînt convinși de ne
cesitatea acestui mod de pregă
tire și ii resping.

Această situație se perpetu
ează de mai mult timp, deoa
rece în cluburi se fac concesii, 
se cocoloșesc abaterile, chiar a- 
celea grave, de la rigorile an
trenamentelor și de la viața 
sportivă. Analizele și măsurile 
luate de secții sînt determinate 
aproape în exclusivitate de re
zultatele din campionat, de po
ziția în clasament și de jocurile 
ce urmează. Cînd echipa cîș- 
tigă se iartă totul „ca să nu se 
strice atmosfera". Asemenea 
slăbiciuni au existat chiar la 
nivelul Biroului Executiv și al 
F. R. Fotbal, față de echipa na
țională. De cele mai multe ori, 
măsurile de sancționare a ju
cătorilor și antrenorilor se iau 
atunci cînd este prea tîrziu și 
cînd aceste măsuri, după un 
șir de compromisuri, nu mai 
au nici o valoare educativă și 
nici o eficiență. De pildă, Cris- 
tache, Bartales, și alții, deși au 
fost sancționați de cluburile lor 
pentru beții și atitudini huli
ganice, continuă să joace în ca
drul unor echipe divizionare, 
iar unele sancțiuni acordate, 
în urma incidentelor de la me
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ORDINEA Șl DISCIPLINA, 
RESPONSABILITĂȚI 

SOCIALE
Cum era și firesc, latura e- 

ducativă a procesului de ins- 
truire-antrenament a format o- 
biectul a numeroase luări dc 
euvint, care au reliefat nece
sitatea de a se introna Ia toa
te echipele, indiferent de cate
goria în care activează, o de
plină ordine și disciplină.

S-au făcut referiri la o se
rie întreagă de carențe de or
din educativ, la numeroase a- 
bateri de la etica și echitatea 
socialistă ale jucătorilor, an
trenorilor, conducătorilor de 
secții și cluburi, ale unora din
tre arbitri. Toate acestea au 
avut drept efect negativ co
miterea unor acte de indiscipli
nă pe terenurile de joc și în 
afara lor, la vicierea unor re
zultate, cu efecte directe asupra 
stabilirii ierarhiilor în clasa
mentele respective și cu precă
dere în zonele retrogradării. 
Referitor la acest capitol au fost 
vizați mai mult jucătorii a că
ror comportare nesportivă — 
nu numai în timpul întreceri
lor de pe gazon, dar și în via
ța particulară — dovedește că 
acestei importante probleme de 
educație nu i se acordă aten
ția cuvenită din partea antreno
rilor, a conducătorilor de secții 
și cluburi. Au vorbit în acest 
sens antrenorul Ion Reinhardt, 
general maior Ovidiu Diacones- 
eu, Remus Cimpeanu, antreno
rul Titus Ozon, Mircea Popa, 
colonel Gh. Drăgănescu etc.

Dar pentru aceasta se impune 
ea și forul superior al fotbalu
lui nostru, F. R. Fotbal, să ur
mărească cu o mai mare aten- 
Uc, fermitate și intransigență 

traducerea în practică a indi
cațiilor sale, sancționind, de 
fiecare dată, exemplar și echi
tabil, abaterile săvîrșite.

Au mai fost abordate în luă
rile de cuvînt și alte probleme 
ale activității fotbalistice pri
vind : întărirea unor cluburi în 
vederea participărilor la com
petițiile internaționale ; institu
irea unui punctaj care să 
se acorde rezultatelor obținute 
de fotbaliști Ia trecerea teste
lor ; televizarea jocurilor ; pre
gătirea fotbaliștilor din loturile 
reprezentative ; viitorul sistem 
competițional ; vacanța jucători
lor etc.

CANTITATE SI CALITATE 
IN INSTRUIRE

Considerat drept premisă 
fundamentală a saltului valoric 
reclamat de fotbalul românesc, 
procesul de instruire și educa
ție a reprezentat una din te
mele centrale ale dezbaterilor. 
Remus Cimpeanu a pornit dis
cuția de la nivelul nesatisfăcă
tor al pregătirii multilaterale, 
volumul orelor de instruire si- 
tuîndu-se cu mult sub necesi
tățile fotbalului de performan
ță și de reprezentare demnă in 
arena internațională. Orele a- 
fectate într-o săptămînă pregă
tirii generale a fotbaliștilor tre
buie respectate întocmai, chiar 
dacă trecerea la un program 
de lucru mai intens va întîm- 
pina, la început, unele dificul
tăți de acomodare.

Nu trebuie, însă, înțeles că 
Programul dc măsuri stipulează 
doar un progres cantitativ. Se 
face apel, în special, Ia carac
terul intensiv al instruirii fot
baliștilor, subiect tratat și de 
colonelul Gh. Drăgănescu, co
mandantul clubului Steaua, care 

vede in indulgența unor antre
nori față de neangajarea tota
lă Ia solicitări maxime a fot
baliștilor drept o cauză a ca
rențelor manifestate in evolu
ția necorespunzătoare a unor 
jucători dotați. Acest important 
aspect al pregătirii implică în 
special tactul pedagogic al an
trenorului, care trebuie să di
ferențieze în cadrul echipei di
versitatea temperamentală și 
de structură fiziologică a ju
cătorilor, iar în raport de acest 
lucru să realizeze o pregătire

DIN CUVÎNTUL
PARTICIP ANTILOR 

a

specifică, individualizată, In 
care jucătorii să fie atrași la o 
participare afectivă în numă
rul sporit de ore dedicate in
struirii și educației. In acest 
sens, o contribuție va trebui să 
o aducă și medicina sportivă. 
Ea va fi necesar să efectueze 
testări concludente în funcție 
de solicitările maximale ale or
ganismului fotbaliștilor.

Vorbind despre volum și in
tensitate, antrenorul Angelo Ni- 
culescu a ținut să remarce că 
lacunele în realizarea cantității 
și calității pregătirii fotbaliști
lor constau în necunoașterea 
metodelor și mijloacelor celor 
mai adecvate.

Subliniind cu toată convinge
rea necesitatea măririi numă
rului de ore dedicate săptămî
nal pregătirii, general maior O- 
vidiu Diaconescu, președintele 

secției de fotbal a clubului Di
namo București, a întărit cele 
spuse, cu exemplul echipei din 
Șoseaua Ștefan cel Mare, ca- 
re-și datorează ascensiunea din 
ultima vreme în clasament în 
primul rînd măririi cantității 
de lucru.

SĂ PREGĂTIM TEMEINIC 
SCHIMBUL DE MÎINE

Problemă principală în pla
nul de măsuri, activitatea co- 

piilor și juniorilor a suscitat 
numeroase și vii discuții.

De pildă, antrenorul llie 
Oană, după ce a arătat că în
ființarea liceelor de fotbal tre
buia realizată cu multi ani în 
urmă, a precizat necesitatea și 
urgența reactivizării schimbu
lui de mîine din fotbalul nos
tru. Considerînd înființarea u- 
nei divizii naționale de juni
ori binevenită, insistind chiar 
pe necesitatea creării unei com
petiții și pentru juniori II, an
trenorul ieșean a precizat incă 
o condiție sine qua non a pro
gresului la acest nivel și anu
me, ridicarea ștachetei compe
tenței in procesul de pregătire 
a tinerelor cadre, pentru că u- 
nii tehnicieni din aceste unități 
se prezintă la un nivel necores
punzător, de unde — implicație 
firească — sărăcia valorică a 

promovărilor spre diviziile su
perioare. Continuînd ideea, Tra
ian Ionescu, antrenorul lui F. C. 
Olimpia Satu Mare, a conside
rat penuria jucătorilor de valoa
re drept efect logic al activității 
reduse Ia nivelul copiilor și ju
niorilor. îmbunătățirea activită
ții copiilor și juniorilor, în care 
Ministerul Educației și învă- 
țămîntului și F. R. Fotbal au 
responsabilități majore, reașe
zarea ei pe baze științifice (mai 
ales în ceea ce privește selec
ția), reprezintă o soluție prin
cipală a măririi fondului de va
lori în soccerul autohton. în a- 
cest context, înființarea lice
elor de fotbal, cuprinsă în pla
nul de măsuri, a fost reluată 
și de llie Savu, antrenorul e- 
chipei Corvinul Hunedoara, 
care a precizat însă că ar fi 
bine ca fiecare județ să aibă 
un liceu de specialitate, ceea 
ce ar face ca baza de masă a 
Diviziilor A, B și C să crească 
de Ia 10 000 de juniori la o ci
fră aproape dublă. în aceeași 
ordine de idei, Mircea Popa, 
președintele secției de fotbal a 
clubului Universitatea Craiova 
a arătat că o soluție pentru di
namizarea activității fotbalis
tice a elevilor ar constitui-o or
ganizarea campionatului școli
lor generale pe orașe sau pe 
județe.

SPIRITUL DE INIȚIATIVA, 
PÎRGHIE IN DEZVOLTAREA 

BAZEI MATERIALE
Pentru ca activitatea tineri

lor fotbaliști să se desfășoare 
în bune condițiuni va fi nece
sară utilizarea judicioasă, dar 
intensă a actualei baze mate
riale, îmbunătățiri ale terenu
rilor existente, ca și sporirea
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Sn ajunul cuplajului de pe stadionul „23 August"

ULTIMELE NOUTĂTI DIN TABERELE>
CELOR PATRU BUCURESTENE

IMPERATIVELE DEBBYULUI
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zeasta 
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cului,
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turile 
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fectate pe diverse planuri fot
balului, constituie elemente o- 
biective, reale, pe care se poa
te sprijini o largă acțiune de 
redresare a acestui sport, în 
viitorul apropiat. Cu eforturi 
sporite, cu mai multă sudoare, 
cu un climat de muncă și dis
ciplină, de devotament, chiar în 
această toamnă fotbalul româ
nesc poate să se afirme în ca
drul Campionatului european 
și in preliminariile olimpice.

Cu toate indicațiile date de 
C.N.E.F.S. federației și clubu
rilor^ cu privire la necesitatea 
desfășurării unei munci susți
nute, perseverente și competen
te, pentru o bună reprezentare 
a fotbalului nostru în Cupele 
europene, rezultatele sînt cu 
totul nesatisfăcătoare. In acest 
an, din cele 4 echipe partici
pante în Cupele europene, nici 
una nu s-a calificat pentru al 
doilea tur al competiției. Deși 
acest regres este cunoscut, clu
burile de fotbal, jucătorii, an
trenorii și federația au luat pu
ține măsuri eficiente (și aces
tea, de regulă, șovăielnice) pen
tru a instaura mai multă mun
că, ordine, disciplină, conștiin- 
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ciozitate, 
poată ajunge 
ale fotbalului

Iată acum 
stau la baza 
măsuri care 
dezbătut în 
tățit și, apoi, 
plicat :

a) dezvoltarea bazei de masă 
a fotbalului de performanță și 
creșterea calității procesului de 
instruire în rîndul elevilor și 
juniorilor, prin organizarea — 
printre alte măsuri — de către 
M.E.I. și F.R.F. a campiona
tului național al școlilor gene
rale, începînd cu 1976—77, pe 
două categorii de vîrstă, ca 
principală formă a activității 
de masă a elevilor ;

b) înființarea unui număr de 
școli generale, cu clase de foi- 
bal, și a unor unități liceale cu 
program de fotbal în județele 
care vor asigura condiții (cadre, 
bază materială, cămin, cantină 
etc.) pentru funcționarea aces
tor clase școlare ;

c) pentru îmbunătățirea pro
cesului instructiv-educativ, pînă 
la 1 ianuarie 1976, Colegiul cen
tral al antrenorilor va stabili 
intensitatea, structura și conți
nutul ciclului săptămînal din 
cadrul planului unic de antre
nament pentru Divizia A și B ;

d) pentru stabilirea capaci
tății de efort, verificarea stă
rii de antrenament și dezvolta
rea posibilităților fizice, se in
stituie un sistem de teste obli
gatorii pentru jucătorii divizio
nari A și B, care vor fi tre
cute obligatoriu de 4 ori în
tr-un an competițional ;

— instituirea unor controale 
riguroase de către F.R.F. pri
vind pregătirea multilaterală a 
fotbaliștilor ;

— sancționarea severă a 
turor acelora care se abat 
la normele de . conduită 
pregătirii, comportării, eticii și 
echității socialiste ;

— hotărîrea ca toți cei care 
vor fi chemați la Comisia de 
competiții și disciplină, la 
București, să suporte personal 
cheltuielile de transport și în
treținere.

e) restructurarea sistemului 
competițional. prin reducerea 
numărului echipelor participan
te la Diviziile A, B și C ;

f) asigurarea stabilității an
trenorilor la echipele divizio
nare, prin încheierea de con
tracte pe minimum 2 ani ;

g) o eficientă selecționare și 
creștere valorică a corpului de 
arbitri divizionari, asigurarea 
unui permanent proces de înti
nerire al acestuia, îndeosebi cu 
foști jucători divizionari ;

h) dreptul cluburilor divizi
onare A de a transfera jucători 
de categorie inferioară din ju
dețul respectiv fără dezlegare ;

i) analizarea, pînă la 30 ia
nuarie 1976, a competenței și 
capacității conducerilor secțiilor 
și cluburilor din Diviziile A 
și B.

tu- 
de 

ale

Din informarea prezentată de 
președintele C.N.E.F.S., general 
It. Marin Dragnea, la ședința 
comună lărgită a Biroului Exe
cutiv al C.N.E.FS. și a F.R. 
Fotbal din 30 octombrie 1975.

Poate că niciodată, in ultimii 
mi, acest Dinamo — Steaua, 
derbyul etapei a Xll-a, nu a 
fost așteptat cu atîta interes și 
nerăbdare. Acest interes e înso
țit de multe speranțe, pentru că 
Dinamo — Steaua este un test 
veritabil în legătură cu poten
țialul psihic și fizic al fotbaliș
tilor noștri fruntași, atunci cînd 
ceva deosebit îi animă pe par
cursul a 90 de minute.

Suporterii celor două echipe 
joacă de pe acum, în minte, 
derbyul de duminică. Ei speră, 
în tabăra -Stelei, să vadă două 
extreme mai rapide ca oricînd, 
angajate în cursă cu o dibăcie 
tactică superioară celei care a 
făcut ca scepticii ideii bazate pe 
extreme clasice să-și opună 
vetoul. Pe de altă parte, în ta
băra dinamovistă există speran
ța ca apărarea echipei naționa-

cescu — Nunweiller, ale cărei 
deplasări surprinzătoare reușesc 
deseori să modifice centrul' de 
greutate al jocului în favoarea 
echipei campioane.

3. Ei prevăd o frumoasă evo
luție a lui Iordănescu, veritabil 
inter-rătăcitor, ale cărui depla
sări greu previzibile reușesc de
seori să dizloce o apărare er
metică. .

4. Ei contează pe revenirea 
lui Dudu Georgescu în focul 
luptei, pe tot terenul, și mai 
ales în careul advers, unde due
lul lui aerian cu Sameș anunță 
o frumoasă dispută.

_ 5. Ei speră că Anghelini va 
cîștiga barajul valoric cu apă
rătorii din specialitatea sa.

6. Ei visează ca Dumitrache 
să-și regăsească forma din 1969 
sau (măcar) din minutele me
ciului cu Rapid, care au fost o 
mică sinteză a tot ceea ce a fă
cut cu ani în urmă acest jucă
tor de incontestabil talent.

7. Ei vor ca derbyul să ofere 
confirmarea unor tinere speran
țe ca Zahiu, Custov, T. Stoica, 
Lucuță și să asigure revanșa de 
prestigiu a lui Dobrău față de 
rezerva care s-a manifestat în 
legătură cu talentul și forța 
fostului stoper al naționalei.

Mai mult decît orice sîntem 
convinși că fotbaliștii din cele 
două echipe fruntașe ale fotba
lului nostru ne vor oferi un 
joc de foarte bună calitate, cu 
angajament, 
tor 
pei

48 de ore 
începere a

de 
de

STEAUA CU FORMAȚIA — 
STANDARD. Antrenamente 
susținute au avut loc și pe sta
dionul din b-dul Ghencea. în
treg Iotul militar (mai puțin 
Năstase, accidentat) a efectuat 
ședințe de pregătire zilnice, iar 
marți a jucat Ia 
două porți cu for
mația Sirena. Pen
tru întîlnirea 
Dinamo echipa 
re a evoluat 
bune rezultate 
ultimele etape 
fi menținută, 
conține interesanta 
actuală a liniei de 
Vigu pe partea t__ ________
Agiu titular pe postul de fun
daș central stingă.

ARBITRII
Ghiță 
și R. 
rești).

ICu mai puțin 
înaintea loviturii 
cuplajului de mîine, de pe sta
dionul „23 August", care va 

I prezenta — pentru prima (și 
ultima !) oară în acest sezon — 

' pe cela patru bucureștene în 
■ cadrul aceluiași program, am 

făcut un scurt tur de infor-
I mare în taberele echipelor, 

spre a afla ultimele știri pri
vind pregătirile efectuate în 

I aceste zile, situația efectivului 
de jucători etc.

ANTRENORUL MOTROC 
PRECONIZEAZĂ FORMULA 
LUI... 3—0. în Giulești. pregă
tirile au continuat cu asiduitate 
în zilele din urmă, 
vor încheia astăzi _  __
ultim antrenament. în privința 
„ll“-lui de începere a meciului, 
antrenorul Ion Motroc consi
deră, pe bună dreptate, că for
mația care a repurtat un suc
ces net în fața lui A.S.A. Tg. 
Mureș nu trebuie modificată, 
așa că „distribuția" din etapa 
trecută va fi menținută.

OPTIMISM ȘI LA SPORTUL 
STUDENȚESC. Și formația 
antrenată de Angelo Niculescu 
privește partida cu Rapid tot 
sub recomandările făcute de 
categorica victorie în fața 
Olimpiei. De altfel, conducă
torul tehnic al Sportului stu
dențesc ne și mărturisea că e 
cea mai echilibrată formulă 
de echipă pe care o poate al
cătui în momentul de față. îi 
vom revedea, prin urmare, 
pe .. _ '
cătuire ca 
cu noutățile 
utilizarea lui 
daș dreapta 
Tănăsescu pe 
apărării. Și 
reșteni încheie azi pregătirile.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Petriceanu — C. Niculescu și C. 
Petrea (toți din București).

LA DINAMO, REINTRAREA 
LUI LUCESCU. Dinamoviștii 
au efectut o suită de antre
namente la munte, disputînd 
un meci de verificare (miercuri) 
cu Carpați Sinaia. Cheran con
tinuă să fie indisponibil, în 
schimb Lucescu s-a restabilit 
și a participat Ia pregătiri, ast
fel că e aproape sigură rein
trarea lui în formație. Joi 
seara, lotul dinamovist a re
venit la București, iar ieri și azi 
a efectuat noi antrenamente.
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Ciugarin ca fun- 
și trecerea lui 
flancul stîng al 
studenții bucu-
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1. STEAUA
2. Dinamo
3. Sportul stud.
4. Rapid
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DIVIZIA A
ETAPA A Xll-a

le să neutralizeze 
raidurile lui Troi 
și Zamfir, atit de 
productive în ulti
ma vreme.

Duelul Dinamo 
— Steaua antici
pează multe punc
te de atracție :

„23 Au-
k\\\\\\\\\\\\\^

1. Spectatorii de pe ..... __
gust" speră să-l vadă pe Dumi
tru forțînd intrarea în careul 
advers, după ce, în ultima vre
me, el a renunțat la acest joc 
ofensiv, pedalînd mai mult pe 
rolul de dispecer și de execu
tor al loviturilor libere.

2. Ei vor să revadă, pe de 
altă parte, refacerea ștafetei Lu-

alcătuire 
fundași, cu 

stingă și cu

PARTIDEI : C. 
(Brașov) — C. Dinulescu 

Stincan (ambii din Bucu-

VEȘTI DE
• F.C. BIHOR. „Cu toate 

că miercuri am învins cu 4—2 
reprezentativa de juniori II a 
țării noastre, randamentul echi
pei nu a fost mulțumitor", ne-a 
relatat, telefonic, antrenorul 
secund Gheorghe Staicu. Nu 
sînt indisponibilități în lot 
• „POLI" TIMIȘOARA. A dis
putat, joi, un meci de verificare 
cu C.F.R. Timișoara, (scor 5—1). 
Se fac eforturi pentru recupe
rarea Iui Crîngașu, accidentat 
în etapa a X-a, în partida cu 
F.C.M. Reșița.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Teodorescu — I. Kosuth (ambii 
din Buzău) și Gh. Ionescu 
(Brașov).
• POLITEHNICA IAȘI. Re- 

întorși luni de la Arad, studen
ții au efectuat antrenamente zil
nice. Joi, în două reprize a 60 
de minute, ,,Poli“ a avut doi 
adversari : divizionara C, Spi
cul Tigănaș și Metalurgistul 
Iași din campionatul județean. 
Nu se anunță indisponibilități 
• S.C. BACAU. Pentru întîl- 
nirea de 
derby-ul 
băcăuani 
deosebită 
au susținut un 
Unirea Focșani.
(fractură de falangă la mînă) 
este indisponibil.

ARBITRII PARTIDEI : 
Topan (Cluj-Napoca) 
Honig (Arad) și V. Gligorescu 
(Ploiești).

la Iași, considerată 
Moldovei, jucătorii 

au acordat o atenție 
pregătirilor. Miercuri 

„amical11 cu 
Sinăuceanu

V. 
I.

DE JOC SI CHID UNIVERSAL
UZUL ARBITRILOR DL FOTBAL"

De cîteva zile 
ediție a lucrării 
și ghid universal pentru 
arbitrilor de fotbal", îndrumar 
prețios atît pentru conducăto
rii partidelor cît și pentru a- 
matorii sportului cu balonul 
rotund. în această ediție sînt 
redate cele 17 reguli de joc, cu 
modificările aduse de Interna
tional Board la 21 iunie 1975.

a apărut noua 
„Reguli de joc 

uzul

De asemenea, într-un capitol 
special, sînt redate întrebările 
federațiilor naționale adresate 
F.I.F.A. și răspunsurile apro
bate de International Board. Un 
ajutor prețios îl constituie și 
fotografiile în care sînt arătate 
semnalizările arbitrului de cen
tru și ale celui de linie. Lucra
rea a apărut sub îngrijirea ar
bitrului Chiriac Manușaride.

SANCȚIUNI EXEMPLARE DUPĂ INCIDENTELE
DE LA ORAVITA

sportiv, promiță- 
pentru confruntările cchi- 
naționale.

LA CELELALTE ECHIPE
• A.S.A. 

trenamente
Miercuri după-amiază, joc în... 
familie, cu formația de tineret- 
speranțe. Mîine, va reapare în 
centrul liniei de atac Mureșan, 
golgeterul echipei • „U“ CLUJ 
-NAPOCA. în această săptă- 
mînă, „șepcile roșii" n-au sus
ținut nici un joc de verificare. 
Antrenorul Paul Popescu are 
dificultăți în alcătuirea ,,ll“-ului 
pe care îl va alinia la Tg. 
Mureș, deoarece Anca și Uifă- 
leanu, doi dintre experimen- 
tații titulari ai echipei, sînt 
accidentați.

ARBITRII PARTIDEI : Gh. 
Vasilescu I—G. Dragomir (ambii 
din București) și I. Chilibar 
(Pitești).

TG. MUREȘ. An- 
zilnice, marți și joi.

• F.C. OLIMPIA SATU MARE, 
învinsa de miercuri a Sportu
lui studențesc, a rămas în Ca
pitală unde a făcut citeva an
trenamente. Ea a plecat vineri 
după-amiază spre Reșița. Este 
incertă folosirea lui V. Mure
șan, indisponibil încă.

ARBITRII PARTIDEI : M.
Fediuc (Suceava) — V. Iacob 
(Oradea) și Fr. Coloși (Bucu
rești).

• JIUL a efectuat zilnic 
ședințe de instruire (marți și 
miercuri, cite două) și un joc 
de 
la. 
îȘi

verificare cu Minerul Petri- 
în compartimentul ofensiv 

va face reintrarea Mulțescu 
U.T. ARAD. Luni, program 
refacere ; marți și mie ’urî 

joi,

în ultima sa ședință. Comisia cen
trală de competiții și disciplină a 
F.R.F. a luat în discuție faptele re
probabile petrecute pe terenul de joc 
și în cabina arbitrilor, la meciul de 
Divizia C Minerul Oravița — Con
structorul Timișoara. După ce au fost 
ascultați cei trei arbitri, precum și 
reprezentanții echipei din Oravita, Co
misia de disciplină, față de cele re
ieșite din aceste depoziții, ca și din 
actele aflate la dosar, a pronunțai 
următoarele sancțiuni :

• Echipa Minerul Oravița a fost 
exclusă din campionat pentru multi
plele abateri grave de care s-a fă* 
cut vinovată Ia acest meci și despre 
care am vorbit pe larg in numărul 
nostru de simbătă 25 octombrie.

• Viorel Vesa și Ion Jeteanu, din 
conducerea asociației sportive Mine
rul Oravița, au fost excluși pe viată 
din activitatea sportivă pentru seches-

trorea arbitrului, supunerea lui la a- 
menințări pentru a scrie un raport 
favorabil șl tentativă de mituire.

• Antrenorului formației Minerul, 
Vasife Chetreanu, i se interzice să mai 
antreneze o echipă de fotbal, timp 
de doi ani, pentru faptul că n-a in
tervenit pentru a împiedica lovirea ar
bitrilor de către jucători șl public.

• Jucătorii Gaber, lovan și Săn- 
dulescu (Minerul Oravita) au fost sus
pendați pe doi ani pentru compor
tare huliganică față de arbitri.
• Ceilalți jucători ai Minerului 

Oravița. trecuti pe foaia de arbitraj,— pe ivuiu ue uiouraj,
au fost suspendați pînă la 1 iulie 

..Pentru faptul că n-au protejat 
-2, înlesnind astfel molestarea

w«, r ' ' ' . 
arbitrii, înlesnind 
lor.

Aceste sancțiuni 
ratificare Biroului 
rea sa ședință.

vor fi supuse spre 
federal, la viitoa-

• F.C. CONSTANȚA. în a- 
ceastă săptămînă’ s-au efectuat 
antrenamente asidue, urmărio- 
du-se, în mod special, aprofun
darea unor scheme tactice în 
zona de finalizare. Antrenorul 
P. Comăniță va trimite în te
ren formația care a obținut, în 
etapa precedentă, un punct în 
deplasare. • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. Antrenamente zil
nice cu conținut fizic, tehnic, 
tactic și un joc-școală la mijlo
cul săptămînii cu formația de 
tineret, acesta a fost progra
mul de pregătire al craioveni- 
lor pentru partida cu F.C. 
Constanța.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Moraru — N. Moroianu (ambii 
din Ploiești) și I. Ciolan (Iași).

de ...
antrenamente complexe ; joi, 
un amical cu Constructorul 
Arad ; vineri, o nouă ședință 
de instruire. în dimineața zilei 
de azi, plecarea cu autocarul 
spre Petroșani. Tot lotul este 
apt de joc, mai puțin Axente, 
nerefăcut de cîteva etape.

ARBITRII PARTIDEI : M. 
Popescu — Gh. Anghcluță 
(ambii din București) și O. 
Anderco (Satu Mare).

• F.C.M. REȘIȚA, a avut 
în săptămîna aceasta un ciclu 
normal de antrenamente, în 
care însă accentul s-a. pus pe 
îmbunătățirea jocului liniei de 
atac care în ultimele cinci eta
pe a înscris doar două goluri. 
Continuă dificultățile de alcă
tuire a formației datorită lip
sei din echipă a lui Beldeanu, 
Pușcaș, Munteanu și Atodiresei

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
s-a antrenat cu asiduitate, zil
nic ; miercuri a susținut un 
joc-școală cu formația de ti- 
neret-speranțe. în atenția an
trenorilor a stat sporirea ran
damentului compartimentului 
ofensiv. • F.C. ARGEȘ a 
parcurs, de asemenea, un pro
gram judicios, în care s-a in
tercalat și un meci de verifi
care, la Rm. Vilcea (miercuri) 
cu divizionara B din localitate. 
Scor : 1—2 golul argeșenilor
fiind realizat de Radu II. 
piteșteni este posibilă o 
riție : Dobrin.

ARBITRII PARTIDEI 
Dinescu — F. Nasutto 
din Rm. Vilcea) și I. Rus (Tg. 
Mureș).

Corespondență din Italia

La 
reapa-

N.
(ambii

CAMPIONATUL REINTRA IN DREPTURI
Cel mai recent eveniment al 

actualității fotbalistice l-a re
prezentat perioada de transfe
rări care se acordă în octom
brie. Trecerea cea mai impor
tantă a efectuat-o internaționa
lul Zecchini (A. C. Milan), le
gitimat pentru Sampdoria. Zia
rele au subliniat că motivul 
cedării acestuia l-a reprezen
tat conflictul său cu nou] con
ducător al clubului din Milano 
care nu e altul decît interna
ționalul Gianni Rivera ; acesta 
și-a anunțat, pe curînd, și re
intrarea în activitatea compe- 
tițională, așa că va prezenta 
curiosul caz de cumulare a 
două calități, de conducător și 
jucător.

Pînă la următoarea apariție 
a echipei reprezentative (com
portarea de la Varșovia a fost 
considerată singura onorabilă 
după cele — dezolante — de 
pînă acum) care se va pro
duce la 26 noiembrie, la Roma, 
în compania echipei Olandei

— anunțată fără Cruyff 
Neeskens în formație 
pionatul revine la

Etapa de mîine 
tea programului, 
ari — Juventus, 
vor prezenta fără 
echipă. Niccolai, 
pe trei etape pentru atitudine 
incorectă față de arbitru. In 
schimb Riva anunță că va face 
o partidă mare și că „alb- 
negrii" vor pleca învinși din 
Sardinia. Campioana îl va avea 
în formație pe Gori, care a 
jucat șase ani la Cagliari, dar 
nu - -■
pe 
O 
lui 
ția 
reggi se va duce la Neapole 
fără unul dintre cei mai buni 
oameni ai săi, ceea ce ușu
rează misiunea_ principalei con
curente, 
titlu.

Șl 
cam- 

ordinea zilei, 
are, în frun- 
jocul Cagli- 

Gazdele se 
căpitanul de 

suspendat

e sigură că îl va putea alinia 
Cappello, operat de menise, 
altă suspendare e aceea â 
Mascetti (Verona) ; forma- 
antrenată acum de Valea-

a Juventusului, la

CESARE TRENTINI



EXPERIENȚA DIN 1975, LA BAZA PREGĂTIRII
ATLETILOR NOȘTRI PENTRU OLIMPIADĂ

>A\\\\\\\\\\\\\\\\
3

I ocurile Olimpice de la Montreal sint programate între 
17 iulie și 1 august, dată foarte timpurie pentru această 
competiție, ceea ce, de la bun început a impus ca 
pregătirea sportivilor să se facă în ideea de bază a 
asigurării unui singur vîrf de formă. Tehnicienii sportu
lui nostru, care dețin o bună experiență în pregătirea

sportivilor pentru sezoanele cu două vîrfuri de formă, cum a 
fost cazul, între altele, pentru Jocurile Olimpice de la Tokio 
și de la Ciudad de Mexico, vor trebui să-și arate acum pri
ceperea în a îndruma pregătirile din 1976 in așa fel incit 
punctul maxim al formei sportive să se afle în perioada în 
care vor avea loc întrecerile de la Montreal, adică în jumă
tatea a doua a lunii iulie.

In această idee de bază, foarte importantă, anul 1975 a 
căpătat, prin forța împrejurărilor, o însemnătate aparte, el 
fiind considerat ca o adevărată „repetiție generală" pentru 
J.O. de anul viitor. 1975 a fost anul concluzionării experienței 
acumulate în ultimele sezoane competiționale, în sensul defi
nitivării modelului de pregătire, etapizarea 
vizind asigurarea vîrfului de formă sportivă 
Jocurilor.
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Perioada marilor concursuri
In mod firesc, obectivul a- 

cesta a stat și la baza pregătirii 
din acest an a atleților noștri 
fruntași. In orientarea metodi
că pentru anul 1975 s-a 6tabilit, 
de la bun început, ca obținerea 
formei sportive să se facă în 
perioada 12 iulie — 17 august, 
realizarea rezultatului sportiv 
maxim fiind propusă pentru 
Jocurile Balcanice de la Bucu- 
rCgti, la 8—10 august. Evident, 

de la sine înțeles că rezul- 

MARIANA SUMAN

talele au fost planificate la va
lori superioare celor din anii 
trecuți, competitive pe plan in
ternațional, mondial.

în cele cinci săptămîni stabi
lite a reprezenta perioada de 
vîrf a formei sportive din acest 
an preolimpic, atleții noștri 
fruntași au fost solicitați să 
participe la o serie de con
cursuri de mare amploare cum 
au fost: • 12—13 iulie, semifi
nala „Cupei Europei — Bruno 
Zauli" la Torino (bărbați), 12 
iulie, idem, la Budapesta (fe
mei) • 19—20 iulie, semifinale
le „Cupei Europei" Ia probe 
combinate, la Poiana Brașov. 
• 26—27 iulie, concurs preolim- 
pio, la Montreal • 31 iulie — 
1 august, finalele campionatelor 
naționale de seniori, la Bucu
rești • 8—10 august, Jocurile 
Balcanice de seniori, la Bucu
rești • 16—17 august, finala 
„Cupei Europei" la Nisa (fe
mei).

Balcaniada 1975, momentul 
de vîrf a! formei sportive
Dintre atleții vizați a face 

parte din lotul nostru olimpic 
pentru Jocurile de la Montreal, 
în perioada 8—10 august, cînd 
s-a desfășurat principalul exa
men al acestui an, Jocurile 
Balcanice, au înregistrat cele 
mai bune performanțe — con
form cerințelor — următorii : 
Argentina Mcnis 67,88 m (re
cord) la disc, Virginia Ioan 1,87 
m la înălțime, Carol Corbu 
16,82 m la triplu, Carol Raduly 
79,76 m la suliță, Tudor Stan 
69,40 m (record) la ciocan etc. 
Foarte aproape de performanța 
maximă din 1975 s-au aflat: 
Alina Gheorghiu 6,51 m la lun
gime (la „naționale", cu o săp- 

ra

Sportul

antrenamentelor 
pentru perioada

tămînă mai înainte, ea obținuse 
cel mai bun rezultat al său — 
6,53 m), Dorina Cătineanu 6,43 
m la lungime (tot cît la cam
pionatele țării, dar cu 2 cm 
mai puțin decît performanța 
cea mai bună), Valentina Ciol- 
tan 18,73 m la greutate (exact 
tot atît cît realizase cu cîteva 
zile mai înainte, la campionate
le naționale, cînd stabilise un 
nou record al țării). Rezultate 
remarcabile au mai realizat 
Ioana Pecec 59,38 m la suliță și 
Mihaela Eoghin 18,83 m la 
greutate. Ambele performanțe 
au fost, ulterior, îmbunătățite. 
In meciul R.F. Germania — 
România, de la Heidenheim (30 
august), Pecec a stabilit un nou 
record republican la aruncarea 
suliței (60,96 m) iar Mihaela 
Eoghin a înregistrat și ea un 
nou record la aruncarea greutății 
(19,15 m). Amîndouă aceste
atlete au avut în decursul anu
lui 1975 o evoluție ascendentă, 
probînd că au calitățile nece
sare pentru a înregistra, în 
viitorul an, performanțe și mai 
bune, care să le facă capabile 
să lupte pentru un loc in fina
la olimpică la suliță și. respec
tiv, la greutate.

Montreal!, o experiență 
pozitivă

O situație specială au avut 
în perioada de timp la care ne 
referim cei cîțiva atleți și atlete 
care au luat startul în con
cursul preolimpic de la Mont
real și care în decurs de nici 
patru săptămîni au participat la 
patru competiții (toate foarte 
importante), la mari diferențe 
nu numai de kilometri, ci și de 
fuse orare, ceea ce, evident, a 
pus serioase probleme de acli
matizare, de evoluție generală. 
Dar, fiecare dintre cei cinci 
(Mariana Suman, Natalia An
drei, Argentina Menis, Hie Flo- 
roiu și Gheorghe Ccfan) au 
concurat bine sau foarte bine la 
Montreal. Astfel, Suman a 
cîștigat 800 m cu 1:59,73 cel mai 
bun rezultat al el din acest se
zon și a doua performanță mon
dială a sezonului, Andrei a ob
ținut și ea victoria la 1500 m 
(4:10,69) ca și Ccfan la 3000 m 
obstacole. Rezultatul acestuia — 
8:17,64 — reprezintă nu numai 
un nou record republican, ci și 
o excelentă performanță, a pa
tra din acest an și a cincea din 
istoria atletismului. Menis a fost 
a doua la aruncarea discului 
(62,60 m), iar Floroiu, de două 
ori pe locul trei, la 5000 m — 
13:36,92 și la 10 000 m — 28:10,65 
(nou record național).

La puține zile după competi
ția preolimpică din Canada, cei 
cinci atleți au luat startul în 
cadrul campionatelor republica
ne de la București. Cu acest 
prilej fiecare dintre ei a reali
zat recorduri ale campionate
lor, ceea ce demonstrează o 
formă sportivă mulțumitoare. 
După alte cîteva zile — numai 
o săptămînă — au avut loc, pe 
stadionul Republicii, Jocurile 
Balcanice. în mod cu totul sur
prinzător Suman, Andrei și Flo
roiu au comis elementare gre
șeli de ordin tactic și n-au pu
tut deveni campioni balcanici, 
fiind întrecuți la 800 m și 1 500 
m de atleta bulgară Stereva și, 
respectiv, la 5000 m de grecul 
Kontosoros, alergători pe care-i 
întrecuseră de mai multe ori în 
acest an.

„Lecția" de la Balcaniadă a 
fost bine însușită, mai cu sea
mă de către cele două atlete, 
pentru că la jumătatea lunii 
august, la Nisa, ele au avut o 

evoluție cu totul remarcabilă în 
finala Cupei Europei — Bruno 
Zauli. Cu acest prilej Mariana 
Suman a cîștigat cursa de 800 
m (2:00,6), printre învinsele sale 
aflîndu-se și semifondista so
vietică Morgunova, care deține 
cu 1:59,4 cel mai bun rezultat 
mondial al anului. La 1500 m 
Natalia Andrei s-a clasat pe lo
cul secund (4:08,4), ia capătul 
unei curse remarcabile. în care 
a avut satisfacția unui nou re
cord republican. A urmat, pen
tru Mariana Suman, o suită de 
concursuri în care a obținut 4 
victorii consecutive, iar pentru 
Andrei, în septembrie, campio
natele mondiale universitare, la 
Roma. Cu acest prilej, pe sta
dionul de la Foro Italico, alcr- 
gătoarea craioveancă a devenit 
campioană în cursa de 3000 m 
(8:54,09 — nou record republi
can), fiind întrecută doar pe 
linia de sosire la 1500 m 
(4:08,84)- de vest-gcrmanca Wel- 
lmann (4:08,62).

Apreciem că, în general, ex
periența participării la compe
tiția preolimpică de la Montreal 
a fost plină de învățăminte 
pentru atleții noștri și nutrim 
convingerea că ei vor ști să le 
folosească în pregătirea pentru 
J.O., împărtășindu-le și altor 
sportivi români.

Performanțe in scădere
La Balcaniada de la Bucu

rești, alți cîțiva atleți au avut 
prestații mulțumitoare. între a

UN PRIM PAS SPRE J.O.
Participarea atletilor la întrecerile olimpice de la Montreal este con- 

diționatâ de îndeplinirea anumitor performanțe standard, în perioada 
31 mai 1975 - 5 iulie 1976. Este vorba de standardurile fixate de forul 
atletic internațional. La încheierea sezonului oficial de concursuri în țara 
noastră, constatăm că standardurile I.AA.F. au fost îndeplinite de: 
100 m (10,2) - Claudiu Sușeîescu, Toma Petrescu ; 200 m (20,8) - Pe
trescu, Sușeîescu ; 800 m (1:47,4) — Gheorghe Ghipu ; 1500 m (3:40,6) — 
Ghipu ; 5000 m (13:40,0) - llie Floroiu ; 10 000 m (28:40,0) - Floroiu ; 
3000 m obst. (8:32,0) - Gheorghe Cefan, Paul Copu ; 110 mg (13,8) - 
Erwin Sebestyen ; lungime (7,80 m) - Ștefan Lâzârescu, Dumitru Icrda- 
che ; triplu (16,40 m) - Carol Corbu ; disc (60,00 m) - losif Naghi, Ion 
Zamfirache ; suliță (80,00 m) - Gheorghe Megelea, C-tin Grigoraș ; 
ciocan (69,00 m) - Tudor Stan ; decatlon (7650 p) - Vasile Bogdan.

FEMEI : 100 m (11,4) - Viorica Enescu ; 400 m (53,5) - Mariana Su
man, Lăcrămioara Diaconiuc ; 800 m (2:04,0) — Mariana Suman ; 1500 m 
(4:15,0) - Natalia Andrei, Maria Puică, Rafira Lovin ; 100 mg (13,4) - 
Enescu ; lungime (6,35 m) - Alina Gheorghiu, Dorina Cătineanu, Maria 
lonescu, Cina Panait ; înălțime (1,82 m) — Virginia loan, Cristina Gosler; 
greutate (16,60 m) - Mihaela Loghin, Valentina Cioltan ; disc (56,00 m) 
- Argentina Menis, Florența lonescu. Lucia Fotache ; suliță (55,00 m) - 
Ioana Pecec, Eva Zorgo.

Realizarea haremurilor amintite nu înseamnă că obligațiile atleților 
respectivi s-au încheiat. De altfel, trebuie să reținem că standardurile 
I.A.A.F., deși superioare celor de la Miinchen, n-au totuși o asemenea 
valoare îneît să ofere garanția unei clasări corespunzătoare a atletilor.

In bilanțul mondial ’975 (stabilit după criteriul olimpic, adică maxi
mum trei sportivi dintr-o țară la fiecare probă), între primii zece cla
sați figurează și următorii atleți români : locul II — Mariana Suman la 
800 m și Argentina Menis la disc, locul IV — Natalia Andrei la 1500 m 
și Gheorghe Cefan la 3000 m obst., locul IX - Mihaela Loghin la greu
tate și Carol Corbu la triplu, locul X - Virginia loan la înălțime, Ioana 
Pecec la suliță și echipa Ibolya Slavic, Doina Bâdescu, Lâcramioara 
Diaconiuc și Mariana Suman la 4x400 m.

ceștia, Vasile Bogdan care, cu 
acest prilej, a cucerit pentru a 
cincea oară consecutiv titlul de 
campion balcanic la decatlon. 
El a totalizat 7699 p, cu aproa
pe 300 de puncte mai puțin decît 
obținuse în luna iunie, la Pa
ris, la triunghiularul Franța — 
Italia — România. Scăderea a- 
ceasta de puncte nu se explică 
numai prin condițiile grele de 
concurs din timpul J.B.A., ci și 
printr-un traumatism mai vechi 
care a necesitat, ulterior, o in
tervenție chirurgicală.

Ștefan Lăzărcscu a cîștigat la 
J.B.A. primul său titlu de cam
pion balcanic la săritura în lun
gime, dar rezultatul (7,88 m) 
s-a aflat sub nivelul prestați -
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■ șa cum arătam, majoritatea competiții- 
' ■ lor importante ale atleților noștri în 
II 1975 s-au intins pe intervalul a o lună 

de zile, de la jumătatea lui iulie pînâ 
■ ■ la jumătatea lui august. Trecerea in 

revistă a performanțelor obținute arată 
că majoritatea fruntașilor noștri, și dintre ei 
in mod deosebit cei pe care vom conta, pro
babil, la Montreal, au atins, intr-adevăr, vir- 
ful de formă in perioada amintită, in inter
valul dorit. Excepțiile in cele două sensuri 
trebuie privite in mod diferit Dacă in cazul 
Mihaelei Loghin sau al Ioanei Pecec, de 
pildă, cifrele superioare dinspre sfirșitul se
zonului se cer privite ca rezultate ale progre
sului valoric, mai mult decit o creștere a 
formei sportive a unei personalități stabili
zată la limita superioară a posibilităților — 
și acest aspect este, desigur, îmbucurător I 
— cazurile opuse (Sebestyen sau Lâzârescu) 
necesită analize amănunțite ale planurilor

„ ♦

ilor anterioare. La începutul 
sezonului părea că 8 metri nu 
constituie pentru el decit o 
chestiune de zi, dar după 7,95 
m de la Concursul de primă
vară, de la Poiana Brașov, Lă- 
zărestu n-a mai amenințat, cum 
se anticipa, recordul de 8,01 m 
al lui Mihai Zaharia, actualul 
său antrenor. Mai mult chiar, la 
cîteva concursuri importante, 
între care și la semifinala „Cu
pei Europei", el a avut o evo
luție slabă. Ne amintim că în 
urmă cu doi ani, Ștefan Lăză- 
rescu a debutat la fel de pro
mițător în sezonul in aer liber 
(7,95 m la începutul lunii mai) 
pentru ca, mai apoi, rezultatele 
să coboare. Este o chestiune de 
pregătire care trebuie să stea 
în atenția lui și a antrenorului 
său.

Situația este identică și in 
cazul alergătorului peste gar
duri Erwin Sebestycn. Și el a 
pășit cu dreptul în sezonul de 
concursuri al anului 1975. In 
prima etapă a „Cupei Români
ei", la București (17 mai), pe o 
pistă moale de zgură, Sebestyen 
a realizat timpul de 13,7 s. 
După o săptâmînă, la Poiana 
Brașov, pe ploaie, dar pe o 
pistă din material sintetic, el a 
egalat recordul republican cu 
13,5 secunde în seriile cursei 
de 110 mg, iar în finală a fost 
cronometrat cu 13,6. Așteptam, 
în continuare, de la hurdlerul 
bucureștean nu neapărat să-și 
mai șorecteze aceste performan
țe, cît, mai ales, să le repete.

Dar, în concursurile următoare 
rezultatele lui Sebestyen au fost 
departe de aceste valori.

După închiderea „controlului"
Gheorghe Ghipu, una dintre 

marile speranțe ale semifondu- 
lui nostru, care n-a demonstrat 
încă în mari competiții adevă- 
ratele-i resurse, a obținut, in 
iulie, la Torino, un frumos suc
ces, cîștigînd cursa de 1500 m 
(3:48,30) în fața vest-germanu- 
lui Wessinghage, creditat cu 
3:36,4 în acest an și a unguru
lui Zemen (3:38,9 în 1975). A 
fost o victorie frumoasă, spec
taculoasă, dar de la alergătorul 
metalurgist s-a așteptat și un

de pregătire, corectarea lor. In linii generale, 
insă, și referindu-ne la virfurile atletismului 
românesc — Suman, Andrei, Cefan, Menis, 
Corbu, Floroiu — .modelul" sezonului 1975 
poate fi aplicat anului olimpic, bineînțeles 
cu nuanțările impuse acum de obiectivul 
unic, maximal, cu dată precisă. Oricum, an
trenorii acestor atleți au făcut o dovadă evi
dentă a măiestriei lor. Corecturile trebuie re
zolvate in pregătire, printr-o muncă mai in
tensă, mai angajantâ, mai plină de respon
sabilitate, folosindu-se cu mai multă fermi
tate ajutorul științei. De asemenea, unele 
corecturi mai pot fi făcute și in perioada de 
concursuri dinaintea Montrealului, astfel ca 
la J.O. atleții noștri să ajungă in cea mai 
bună formă a lor și să obțină cele mai bune 
performanțe, astfel incit să aspire, cu succes, 
la locuri fruntașe in ierarhia olimpică a pro
belor respective.

Pagină redactată de Romeo VILARA și Vladimir MORARU

GHEORGHE GHIPU

rezultat pe măsura posibilități
lor sale, a acelui 3:39,0 realiza» 
de el în 1973, ca junior. Dar re
zultatele n-au venit tind erau 
așteptate ! Abia tirziu, la în
ceput de octombrie, în ultima 
etapă a „Cupei României", Ghi
pu a fost intr-adevăr cel aștep
tat. Deși lipsit de adversari 
puternici, Ghipu a acoperit dis
tanța în timpul record de 3:38,4. 
In același context se înscriu 
performanța de 80,06 la suliță a 
lui Constantin Grigoraș, ca și 
recordurile de 10,1 s și 11,3 s 
realizate, tot în luna octombrie 
pe 100 m de Claudiu Șușeles- 
cu și, respectiv, Viorica Enescu. 
Bune ca performanțe, bune 
pentru bilanțul anului 1975, a- 
ceste rezultate n-au totuși „va
loare" ca răspuns la obiectivul 
principal al sezonului preolim
pic, cel vizind atingerea formei 
sportive la momentul oportun.

Iosif Naghi este de mai 
mulți ani cel mai bun aruncă
tor de disc din țara noastră. 
In 1975 el a aruncat de mai 
multe ori peste 60 de metri, cel 
mai bun rezultat măsurind 62,90 
m (a fost obținut intr-un con
curs de verificare la Predeal). 
Următorul rezultat (62,16 m) i-a 
adus locul trei, în septembrie, 
la Budapesta, la concursul ar
matelor prietene. Ca și în cazu
rile anterioare, rezultatul a ve
nit după... încheierea contro
lului.

★
Bine a evoluat în acest sezon 

sulițașul Gheorghe Megelea 
care și-a înscris în palmares 
două prestigioase victorii, una 
în iulie, la Torino, în „Cupa 
Europei", cînd a și stabilit un 
nou record cu 83,64 m, a doua, 
în septembrie, Ia Roma, cind a 
devenit campion mondial uni
versitar (81,30 m). In mod spe
cial reține atenția prima dintre 
aceste victorii, deoarece ea s-a 
produs în compania unor repu- 
tați specialiști ai probei, record
manul mondial Wolfermann și 
ungurul Nemeth (91,38 m in a- 
cest an).

Accidentată o bună perioadă 
din sezon, aruncătoarea de su
liță Eva Zorgo n-a fost în mă
sură să obțină rezultatele do
rite. La 20 septembrie, ia „mon
dialele" universitare, la Roma, 
Zorgo a obținut cu 59,50 m cel 
mai bun rezultat din activitatea 
sa. împreună cu Ioana Pecec 
— și ea în net progres — vom 
conta anul viitor pe un cuplu 
redutabil de sulițașe, capabile 
de performanțe cu mult peste 
60 de metri.

♦

♦



A
SEZONUL TURISTIC Șl SPORTIV 

DE IARNA, ÎNTIMPINAT
INTENSĂ ACTIVITATE HOCHEISTICĂ ÎN CAPITALĂ

CU PREGĂTIRI INTENSE

Centrul de greutate a activi
tății hocheistice se mută, pentru 
zilele următoare, in Capitală cu 
o agendă deosebit de bogată.

Se știe că succesul unui se
zon turistic și sportiv de iarnă 
la munte depinde, aproape in
tegral. de posibilitățile de agre
ment și sportive pe care le 
oferă localitățile montane. Cu- 
noscînd ofensiva turismului de 
iarnă din ultimii ani. concre
tizată prin afluența, mereu în 
creștere, a .turiștilor amatori de 
sporturi de iarnă — români și 
străini — am încercat să aflăm 
noutăți privind pregătirea a- 
propiatului sezon. Ce mijloace 
mecanice de urcare vor intra 
în funcțiune în iarna care vi
ne și unde ? Care este situația 
celor vechi ? Dacă s-a făcut 
ceva — și unde — pentru mo
dernizarea și întreținerea pîrti- 
îlor de schi ? Iată o parte dintre 
întrebările pe care le-am pus 
organelor de resort ale Ministe
rului Turismului, respectiv tov, 
loan Furtună, șeful secției de 
transporturi turistice pe cablu 
din întreprinderea de agrement 
și produse industriale pentru 
turism.

Astfel, după cum ne-a spus 
interlocutorul nostru, in acest 
sezon vor intra în funcțiune 
următoarele instalații : la Si
naia, pe Valea Dorului, un te
lescaun cu lungime de 1100 m 
(capacitate orară de 
soane) și un teleschi 
goșa (Baia Mare), un 
cir o lungime de 2 100 
citate orară de 150 persoane) ; 
Ia Muntele. Mic. un telescaun 
în lungime de 3000 m (capaci
tate orară de 200 persoane) ; la 
Bîlea. telecabina cu o capaci
tate de 360 nerso^ne^oră sau 
21 persoane/cabină. în alte sta-

O Vor fi puse în func
țiune noi telescoune și 
teleschiuri O întregul parc 
de mijloace de transport 
pe cablu se va prezenta 
reparat și revizuit O Mij
loacele de transport și 
pîrtiile, într-o administra
re unică, funcțională și 
competentă

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

SE REUNEȘTE LOTUL 
NAȚIONAL

gronomia Cluj-Napoca, Liceul 
nr. 1 Miercurea Ciuc și Tracto
rul Brașov) încep luni întrece
rile turului doi, ce vor fi găz
duite de patinoarul „23 August" 
din Capitală.

400 per- 
; la Mo- 
telescaun 
m (capa-

DE PATRU!
Ștefan Tudor și Petre Ceapu- 

ra, foști campioni ai lumii în 
proba de 2+1, medaliați cu 
bronz la J.O. de ia Miinchen 
și la C.E. de la Moscova, vor 
concura de-acum înainte într-o 
probă de 4 ! Iată o noutate de 
ultimă oră în canotajul nostru 
masculin, noutate asupra căreia 
am socotit interesant să ne o- 
prim astăzi.

Este cunoscut faplul că acești 
doi schifiști care ne-au adus 
deosebite satisfacții, n-au mai 
reușit în ultimii doi ani să se 
mențină 
ierarhiei 
pe locul 
cerna și 
de Ia Nottingham. Și iată că 
specialiștii noștri se decid aCum 
să-i „transfere" pe cei doi dina- 
moviști bucureșteni intr-o am- 
barcație de 4. E bine sau nu ?

După părerea noastră, ideea 
folosirii lui Tudor și a lui Cea
pura într-o barcă de 4 este bu
nă și ar putea avea drept con
secință o medalie la Montreal. 
Deși Tudor are 32 de ani, iar 
Ceapura 33, potențialul lor fizic 
și, mai ales, experiența 
pe care 
lungul a peste zece ani de 
petiții creează premisele 
performanțe bune la Montreal. 
Indiferent că vor face parte din 
echipajul de 4 f.c. sau din cel 
de 4+1 rame, cei doi canotori 
au capacitatea de a contribui 
decisiv la ridicarea valorică a 
team-ului respectiv. Și, să nu 
uităm, Tudor și Ceapura revin 
— de fapt. — în proba de 4, 
de care se leagă începuturile 
lor, ei avînd Ia activ, ia „euro
penele" din 1967 (Vichy), o me
dalie de bronz (4+1 r.).

în canotajul internațional e- 
xistă exemplele similare ale al
tor cupluri celebre ; sovieticii 
VI. Eschinov și N. Ivanov, cam
pioni europeni la 2+1, au cu
cerit titlul mondial la Notting
ham în proba de 4+1 rame, iar 
valoroșii campioni olimpici de 
la Munchen, în proba de 2 f.c., 
S. Brietzkc și VV. Mager 
(R.D.G.), au cîștigat în. ultimii 
doi ani titlul mondial la 4 f.c.

3 drept, aceste super-vedete 
ale schitului mondial au bene
ficiat, în ambarcațiile de 4, de 
coechipieri foarte valoroși, dar 
să nu uităm că printre colegii 
de lot ai lui Tudor și Ceapura, 
vizați pentru cooptarea în echi
pajele reprezentative de 4, se 
numără canotori consacrați ca 
Nicolae Simion, Cristian Geor
gescu, Ernest Gal), Constantin 
Nistoroiu, Pavel Zagoni, Andrei 
Kaporniay etc.

în plutonul fruntaș al 
mondiale, clasindu-se 

VI la C.M. de la Lu
pe locul IX la C.M.

au acumulat-o
vastă 
de-a 
com
unei

țiuni, de tradiție sportivă și tu
ristică, întreg parcul mijloace
lor de transport pe cablu a fost 
revizuit, reparat capital sau 
modernizat. Astfel, la Predeal 
au fost reparate ambele tele- 
scaune, s-au montat noi baterii 
cu role, grupurile de antrenare 
au fost modificate. Aceeași este 
situația și la cele două tele- 
schiuri care au fost total revi
zuite, schimbindu-li-se cabluri
le, casetele, bateriile de agăța
re : la Poiana Brașov, tele- 
schiurile din Kanzel și Ruia au 
fost de asemenea reparate și 
li s-a mărit capacitatea orară 
prin creșterea vitezei de circu
lație. La teleșchiul Bradul, s-a 
realizat o nouă platformă de 
îmbarcare, iar celui de la pîrtia 
de slalom i s-au completat ba
teriile în așa fel Incit să func
ționeze ireproșabil. Telecabinei 
din Poiana i s-au terminat re
viziile anuale și apropierea 
iernii îi găsește pe harnicii gos
podari ai acestor instalații pre
gătiți. Marea noutate o consti
tuie și începerea — de cîteva 
zile — a lucrărilor de moderni
zare la vechiul telescaun. Prin 
această importantă investiție se 
va repune in funcțiune, pentru 
public, o instalație complet în
noită și cu o capacitate cres
cută de la 120 la 400 persoa- 
ne’oră prin creșterea vitezei, 
redueîndu-se durata de trans
port de la 28 la 12 minute. 
Lungimea traseului va rămîne 
aceeași, dar vehiculul de trans
port (scaunul) va fi semiînchis, 
cu dispunerea turiștilor (cite 
doi) așezați față in față. In plus, 
se vor folosi role de cauciuc, ast
fel că traseul va deveni silen
țios. în schimb, difuzoare dis
puse pe toată instalația vor 
putea informa permanent pe 
turiștii care urcă despre starea 
și grosimea stratului de zăpa
dă, despre aglomerația de pe 
pîrtii etc., oferind soluții de 
fluidizare a traficului sportiv 
pe schiuri. începute de cîteva 
zile, lucrările de modernizare 
ale vechiului telescaun, vor fi 
gata în toamna viitoare ; la 
Păltiniș, atît telescaunul cît și 
teleșchiul au fost revizuite (s-a 
schimbat și cablul), și vor func
ționa în acest sezon din plin, 
mai ales că și la pîrtii s-au 
efectuat importante lucrări de 
amenajare.

în al doilea rînd. am con
statat îmbucurătoarea situație 
potrivit cărei întreprinderea tu
ristică care se ocupă de mij
loacele mecanice de urcare, se 
ocupă și de amenajarea pîrtiilor 
de schi pe care aceste instalații 
le deservesc. în acest an — 
peste vară — au fost întreprin
se lucrări de nivelare, tasare, 
terasare și gazonare la pîrtiile 
din Poiana Brașov, Predeal șl 
Sinaia. Numai pentru gazonare 
s-au consumat peste 10 tone de 
sămînță,

E un început bun. O promi
siune și o 
care atestă 
competenta 
date aceste

După disputarea a două tu
ruri, în grupa I campionatul 
național se întrerupe pînă în 
luna decembrie, răstimpul aces
ta fiind consacrat pregătirilor 
echipei naționale. Lotul repre
zentativ se reunește luni in ur
mătoarea alcătuire :

PORTARI — V. Neieclu 
(Steaua), Gh. Hutan (Dunărea).

FUNDAȘI — i. Ioniță, Gh. 
Iustinian (Steaua), FI. Gheorghe, 
E. Țonc (Dinamo), E. Antal, S. 
Gall (S.C. Miercurea Ciuc).

ÎNAINTAȘI — E. Pană, D. 
Tureanu, D. Axinte, M. Cosiea, 
C. Dumitru, N. Vișan, M. Pisa- 
ru (Dinamo), L Gheorghiu, C. 
Nistor, T. Mikloș, Gh. Herghe
legiu, A. Hălăueă (Steaua), D. 
Moroșan, A. Olcnici (Dunărea).

Pregătirea va fi condusă de 
antrenorul principal, prof. Ște
fan Xonescu. secondat de I. Ti- 
ron și dr. V. Ignat.

Primele jocuri internaționale 
— la 25 și 26 noiembrie, 
Iugoslavia, la Ljubljana.

MECIURI INTERNAȚIONALE 
DE COPII

Formația suedeză de copii 
Ytterby H.K., după două jocuri 
susținute la Miercurea Ciuc, va 
evolua sîmbătă și duminică pe 
patinoarul artificial „23 August" 
din Capitală. în primul meci ea 
va întîlni echipa Școlii sportive 
nr. 2 din Galați, iar în cel de al 
doilea, pe „Școlarul" București, 
întîlnirile încep la ora 15.

Este de urmărit, in continuare, 
duelul dintre Unirea și Sportul 
studențesc A.S.E. (in care, de 
data aceasta, favoriți par să fie 
bucureștenii), după cum se aș
teaptă revenirea în formă a 
echipei Liceului, ceea 
complica și va face mai 
sântă lupta.

Iată clasamentul de la 
pornește în cursă :

1

PROGRAMUL TURNEULUI

ce va 
intere-

care se

VA FI 0 ETAPĂ CALMĂ
IN CAMPIONATUL

DE BASCHET?

UNIREA 
Sp. stud. ASE 
Tirnava 
Agronomia 
Liceul nr. 
Tractorul

5
5
5
5
5
5

4 
l
3
3
O
0

1
1
2
2
4
4

27-15 
33-17 
32-29 
27-28 
18-29 
15-34

8
8
6
6
1
1

Luni : Agronomia — Tirnava, 
>. stud. A.S.E. — Tractorul, 

Liceul nr. 1 — Unirea ; marți : 
Liceul nr. 1 — Tractorul, Agro
nomia ■— Unirea, Sp. stud. 
A.S.E. — Tirnava ; joi : Unirea 
— Tractorul, Liceul nr. 1 — Tîr- 
nava, Sp. stud. A.S.E. — Agro
nomia ; vineri : Agronomia — 
Tractorul, Unirea — Tirnava, 
Sp. stud. A.S.E. — Liceul nr. 1 ; 
duminică : Tirnava — Tractorul, 
Liceul nr. 1 — Agronomia, Sp. 
stud. A.S.E. — Unirea.

Meciurile au loc de la orele 
12,30, 15 și 17,30. Miercuri și 
sîmbătă sînt zile libere. (V. CH.)

Horia ALEXANDRESCU

DE 
IN 
A

LUNI, TURUL DOI 
SERIA SECUNDA 

CAMPIONATULUI

șase echipe din seriaCele 
valorică secundă a campionatu
lui național (Unirea Sf. Gheor- 
ghe, Sportul studențesc A.S.E. 
București, Tirnava Odorhei, A-

Dinamovistul Eduard Pană, unul 
dintre cei mai in formă jucători 

ai sezonului

Competiția se anunță deosebit 
de atractivă. Primul tur, dispu
tat la Miercurea Ciuc, s-a ca
racterizat printr-o luptă echili
brată, de bună valoare tehnică.

ACTUALITĂȚI DIN HANDBAL
■1

concepție modernă 
responsabilitatea și 
cu care slnt abor- 
probleme.

Mihai BARĂ

• Duminică după-amiază. 
cu prilejul aniversării a 50 de 
ani de existență a sălii West
falen din Dortmund, se 
desfășura mult-așteptatul 
de handbal masculin 
reprezentativa R.F. Germania 
și Selecționata lumii. Reamin
tim că în selecționata mondia
lă vor evolua și jucătorii ro
mâni Penu, Gațu, 
Licu.

• în competiția
nală pentru echipe 
de tineret care se _ ____
ra în orașul cehoslovac Trinec, 
România aliniază o formație 
puternică, în rîndurile căreia 
vor evolua mulți jucători de 
perspectivă, ca Deaeu, Vasi- 
lache, Boroș și Cheli. Repre
zentativa noastră va juca, de 
luni și pînă joi, în ordine, cu 
următoarele formații : Polonia, 
Bulgaria, Suedia și 
vacia.

® Conducerea 
noii divizionare ________
Constructorul Baia Mare a fost 
preluată, în urmă, cu cîtva 
timp, de tînărul antrenor
Gheorghe Ionescu. După ce a 
activat — cu succes — la centrul 
de juniori al H.C. Minaur Baia 
Mare, profesorului Ionescu i se 
Încredințează acum o sarcină 
și mai grea — echipa se află 
pe locul 10 după 8 etape.

• Turul celei de a IlI-a
ediții a Concursului republican 
rezervat echipelor de juniori. 
II (15—16 ani) se va desfășura 
în zilele de 21, 22 și 23

va 
joc 

dintre

Kicsid și

internsrțio- 
masculine 

va desfășu-

Cehoslo-

tehnică a 
feminine A,
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COMPLETAREA ȘI 
BULETINELOR LA 
PRONOSPORT DE

ZI PENTRU 
DEPUNEREA 
CONCURSUL 

DUMINICA 
2 NOIEMBRIE 1975.

Vă reamintim intîlnirile pro
gramate :

I. Dinamo — Steaua
II. Rapid — Sportul studențesc 

in. F. C. C-ța — Univ. Craiova 
A.S.A. Tg. M. — „U« Cj-Np. 
F. c. Bihor — Poli. Timiș. 
Poli, iași — S. C. Bacău 
F.C.M. Reșița — Olimpia 
Jiul — U. T. Arad 
C.F.R. — F. C. Argeș 
Cagliari — Juventus 
Cesena — Sampdoria 
Torino — Internazionale 
Verona — Napoli

IV. 
V.

VI. 
vn. 
vm.
ix. 
x.

XI. 
XII. 

XIII.

NU UITAȚI ! LA 5 NOIEMBRIE 
A. C. UN INTERESANT CON
CURS PRONOSPORT.

decembrie în următoarele cen
tre : Iași, Bacău, București. 
Brașov, Pitești, Reșița, Baia 
Mare și Tg. Mureș.

© Reprezentativa feminină 
de tineret a țării noastre va 
întîlni, în ziua de 16 noiem
brie, formația similară a Ceho
slovaciei. Meciul se va desfă
șura în Sala sporturilor din 
Brașov și va fi arbitrat de cu
plul maghiar G. Fiilop 
Marki,

Evaluînd etapa a III-a a 
campionatului republican de 
baschet masculin după poziția 
celor 12 echipe în clasament, 
constatăm că doar meciul din
tre Universitatea Timișoara 
(locul 4) și I.C.E.D. (întreprin
dere de construcții edilitare și 
poduri) București (locul 5) a- 
pare ca echilibrat, celelalte dis- 
putîndu-se între formații dis
tanțate simțitor în actuala ie
rarhie t Dinamo (1) — Politeh
nica Buc. (9), Steaua (2)—Poli
tehnica Iași (8), Rapid (6)—A.S. 
Armata (12), C.S.U. Brașov (10) 
— Universitatea Cluj-Napoca 
(3) și Farul (11) — I.E.F.S. (7). 
Dar, ținînd seama că ordinea 
în clasament este stabilită după 
numai două etape, precum și 
de surprizele (nelipsite în eta
pele precedente) posibile prin 
desfășurarea partidelor duble, 
apreciem că jocurile poț deveni 
totuși interesante. Cu condiția, 
esențială, ca fiecare echipă, 
fiecare jucător, să abordezetîn- 
trecerile cu deplină încredere 
în victorie, într-o comportare 
onorabilă.

SÎMBĂTĂ

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN

Concursul programează meciuri 
din campionatul național A de 
fotbal și cele mai interesante în- 
tllniri din cea de a doua manșă 
a cupelor europene la fotbal.

31 OCTOMBRIE 1975
FOND GENERAL DE Cî$-

TIGURI : 979.975 lei din care
255.282 Ici report.

EXTRAGEREA I : 19 29 33
49 52 36 18 79 68

EXTRAGEREA a II -a : 73 81
13 60 25 47 80 87 43

Plata cîștigurilor va începe 
în Capitală de la 10 noiembrie 
pînă la 31 decembrie ; în țară 
de la 13 noiembrie pînă la 31 
decembrie 1975 inclusiv. Prin 
mandate poștale de la 13 no
iembrie 1975.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 16 : Dinamo — Politeh
nica București (m. A), Steaua 
— Politehnica Iași (m. A), A.S. 
Armata — Rapid (m. A) ; sala 
Giulești, ora 16.45 : Rapid II — 
Medicina (I. B) ; sala Progre
sul, ora 15.30 : P.T.T. — Olim
pia II (f. B), ora 18 : Automa
tica — P.T.T. (m. B) ; sala Ar
hitectura, de la ora 16 : Univer
sitatea — Politehnica II (I. B), 
Arhitectura — A.S.E. (f. B) ; 
sala „I.L. Caragiale", de la ora 
18 : Universitatea — Ipromet 
(m. B), UREM — L1C. 35 (m. B).

FOTBAL. Stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo^— Steaua (ti- 
neret-speranțe); stadionul Giu
lești. ora 14 : Rapid — Sportul 
studențesc (tineret-speranțe).

POPICE. Arena de la Clubul 
Intrep. Republica, ora 15 : Glo
ria București — Rapid Bucu
rești ; arena Laromet, ora 14 : 
Laromet București — 
Giurgiu (Div. A, I).

VOLEI. Sala Giulești, 
Rapid — I.E.F.S. 
F.R.V.'

Cetatea

ora 18: 
(„Cupa 

___  ', m), ora 19 : C.F.R. — 
Gr. Roșie (B, m) ; sala Flacăra 
Roșie, ora 17.30 : Spartac — 
Universitatea Buc. (B, f) ; ora 
18.30 : Flacăra Roșie — C. P. 
București (B, f).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 9 : Dinamo — Politehni
ca București (m. A), Steaua — 
Politehnica Iași <m. A), A. S. 
Armata — Rapid (m. A) ; sala 
„LL. Caragiale44, ora 11 : Mine- 
Energie — Arhitectura-<m. B).

FOTBAL. Stadionul „23 Au
gust44, ora 14 : Rapid — Sportul 
studențesc (Div. A) ; ora 16 t 
Dinamo — Steaua (Div. A) ; te
renul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — Automatica Alexan
dria (Div. B) ; terenul Voința,

ora 11 : Voința — F.C.M. Giun- , 
giu (Div. B) ; terenul T.M.B.* ' 
ora 11 : T.M.B. — Azotul Slo
bozia (Div. C) ; terenul Laro
met, ora 11 : Tehnometal — 
IPRECA Călărași (Div. C) s 
terenul Sirena, ora 11 : Sirena 
— ICSIM (Div. C) ; stadionul 
Republicii, ora 11 : Unirea Tri
color — Automatica Buc. (Div. 
C) ; terenul Electronica, ora 11: 
Electronica — Flacăra roșie 
Buc. (Div. C).

JUDO. Sala Dinamo, ora 10 
Dinamo București — Agrono. 
mia Timișoara — .. ...............
București, ora 12 
Rapid Arad — 
Buc. (Div.

POPICE.
8 : Voința 
(Div, A,

:■

A).

Arena

Politehnlca
: I.E.F.S. — 
Universitatea

Voința,
— Gloria 
m).

ora
București

TENIS DE MASA, 
greșul, de la ora 9 : 
Buc. — Spartac Buc. . . . 
greșul Buc. — Locomotiva Buc. 
(m) ; sala de la Stadionul Re
publicii, ora 9 : Politehnica 
Buc. — Voința Buc. (m.).

Sala Pro- 
Progresul 
(t) și Pro-

RUGBY. Terenul Parcul copi
lului, ora 11.30 : România — 
Polonia (C.E.) ; stadionul Olim
pia, ora 9 : Olimpia — Grivlța 
Roșie ; stadionul Steaua, ora 
10 : Steaua — Politehnica lași ; 
terenul Gloria* ora 10 : Gloria 
— Farul („Cupa F.R.R.") ; sta
dionul Tineretului, ora 10.30 : 
Sp. st Ud. A.S.E. — Dacii I.P.A. 
Sibiu (D1V. BL

VOLEI. Sala Constructorul, 
»ra 9.30I Olimpia — Știința 
Bacău (Jcupa F.R.V.", i) -, sala 
Giulești* ora 9.30 : Electra — 
(Dinamo Brăila (H, m) ț sala 
Flacăra roșie, ora 9.30 : Voință! 
-- Ceahlăul B. Neamț (B, I),
5.T.B. — penicilina n lași 
(B. O.

Sportul PogoT-o



Rugbyștî din Nona Zeelandă pentru prima oară in România

Clif fSft WÂITEMATA-AUCKIAND?
La scurt timp după turneul 

pe care rugbyștii români l-au 
susținut in Noua Zeelandă, iată 
că una dintre echipele dtn a- 
ceastă frumoasă țară, situată la 
Antipozi, va poposi pe melea
gurile României.

Este vorba de XV-le lui 
Waitcmata, campioana provin
ciei Auckland, care va susține 
două jocuri în țara noastră — 
miercuri, la Constanța, cu cam
pioana României, Farul, și du
minică, la București, cu o se
lecționată divizionară.

Cine sint apropiații adversari 
ai rugbyștilor noștri ? Waite- 
mata reprezintă una dintre cele 
mai puternice echipe de club 
din Noua Zeelandă, neînvinsă 
în ultimele 13 meciuri oficiale. 
Ea a cucerit primul loc în cam
pionatul unei provincii în care 
rugbyul se situează — în ge
neral — la un înalt nivel va
loric. într-adevăr, Auckland se 
află printre fiefurile sportului 
cu balonul oval din Noua Zee- 
landă, alături de provinciile 
Canterbury, Hawke’s Bay, Otago 
ș.a. Clubul Waitemata dispune 
de zeci de jucători de valoare 
sensibil apropiată, astfel că n-a 
fost prea simplu pentru antre
nori să selecționeze pe cei 26 
de sportivi care participă la a- 
propiatul turneu în România.

Iubitorii rugbyului de la noi 
vor avea prilejul să urmărească 
jucători posedînd o tehnică

desăvîrșită, dar și o extraordi
nară forță și rezistență. în ge
neral, rugbyștii de la Waite
mata sint tineri, depășind rar 
vîrsta de 25 de ani. în linia I 
sint selecționați B. Allen, Weat- 
herall, I. Allen, Moros și Dal- 
ziel, jucători de peste 1,85 m 
și cu o greutate care depășește 
90 kg. Oxenham, Baker, J. Je- 
licich, Bulog și T. Jclicich de 
asemenea rugbyști cu un ga
barit și o greutate impresio
nante, vor asigura sarcinile ce 
revin liniei a Il-a. Quedley, 
Hart, Posa, Rastovich și Wood
gate figurează ca jucători în li
nia a IlI-a, dar și ca rugbyști 

putea la fel de bine 
față unor posturi din 

treisferturi, ceea ce tră- 
mare capacitate de de- 

Mijlocași : G. Allen,

care ar 
să facă 
linia de 
dează o 
plasare. . .
Beresdorf și Hart II, în timp 
ce în linia de treisferturi propnu- 
zisă vor fi aleși dintre Henley 
— Smith, Carrington, Harris, 
Vuksich, Thompson și Wins- 
Iowe. In fine, pentru postul do 
fundaș concurează Richards și 
Robbie. Calitățile multiple ale 
jucătorilor (identice aproape tu
turor posturilor) nu exclud, 
însă, utilizarea lor, fără o spe
cializare strictă, ca în cazul 
rugbyului european, ceea ce va 
constitui o noutate și evident 
un mare punct de atracție. 
(T. ST.).

XV-le ROMÂNIEI INTILNEȘTE ECHIPA POLONIEI
(Urmare din pag. I)

rit de meciuri cu formații în 
plin proces de creștere. Pe de 
altă parte, fiindcă jocul decisiv 
din grupa, cel cu redutabilul 
XV al Franței, se va juca pe 
teren advers (23 noiembrie, la 
Bordeaux).

Dar pînă atunci să ne în
toarcem privirile asupra acestui 
al 104-lea joc din palmaresul 
tricolorilor, important pentru 
că reprezintă primul contact al 
echipei noastre naționale cu 
publicul românesc după exce
lentul turneu întreprins în 
Noua Zeelandă, astă-vară. Bă
nuim că băieții noștri vor de
buta mîine cu deplin succes 
pentru a continua sezonul de 
toamnă tot atît de frumos pe 
cît l-au terminat pe cel de 
vară. De altfel, bilanțul întîl- 
nirilor româno-poloneze ne este

net favorabil, noi cîștigînd toate 
cele 8 partide (inaugurate 
1959). cu scorul general 
201—38 I Oaspeții — care 
ieri au sosit îrr Capitală 
sint însă în creștere. Au dove
dit-o recenț prin acel astro
nomic 73—0 de la Varșovia (cu 
R.D.G.) sau prin onorabilul 
13—28 cu Italia, la Trevisio, in 
C. E.

Antrenorii români vor trimite 
în teren cel 
adică i Durbac
Nica, 
Bucos, Paraschiv — Stoica, Du
mitru, Pop (căpitanul echipei) 
— Dărăban, Postolachi — 
Mușat, Munteanu, Țurlea. Re
zerve, pentru liniile dinapoi i 
Nicolcscu și Burghclea, pen
tru înaintare : Cioarec. Ortele- 
can, Borș, Boroi, Murariu.

Partida, din Parcul Copilu
lui, va fi condusă de Gian- 
paulo Celon (Italia).

în 
de 
de

mai bun XV,
— Gb. Dinu, 

Motrescu, Constantin —

LUPTĂ STRÎNSÂ ÎN TURNEELE
ZONALE DE SAHa

REPREZENTATIVA QE HANDBAL 
A ROMÂNIEI. ÎNVINGĂTOARE 

IN R. F. GERMANIA

Cele 3 turnee zonale europe
ne, din cadrul campionatului 
mondial de șah (ciclul 1975 — 
1978), se desfășoară sub semnul 
unei întreceri foarte 
Iată situația la zi :

La Vrața, după 
partidelor întrerupte 
cinci jucători (!) se află în frun
tea clasamentului : Gheorghiu, 
Matanovici, Matulovici, Ermen- 
kov și Sigurjonsson au acumu
lat cite 4 puncte. Urmează Ra
dulov și Ree cu 3*/2 p.

La Pola, tot după 
lider este Hazai cu 4 
la o jumătate de 
Baric, Csom, Hug și 
Șahistul român A. Urzică (remi-

echilibrate.

disputarea 
(6 runde),

6 runde, 
p, urmat 
punct de 
Augustin.

p din 5

8 runde :
Parma și

a meciu-

Aseară s-a disputat în loca
litatea Neuhausen (R.F.G.) par
tida internațională de handbal 
între selecționatele feminine 
ale României și R.F. Germa
nia. La capătul unui joc atrac
tiv, victoria a revenit echipei 
României cu scorul de 16—12 
(12—8). Revanșa va avea loc 
mîine la Eislingen.

ză cu Hug) are l*/3 
partide.

La Reykjavik, după 
Ribli și Liberzon 6 p, 
Olafsson 4*/2 p.

• PARTIDA A 5-a
lui dintre Nona Gaprindașvili și 
Nana Aleksandria, pentru cam
pionatul mondial feminin, s-a 
întrerupt la mutarea 42-a. Deți
nătoarea titlului, Nona Gaprin
dașvili, conduce cu 3—1.

• NOUA CAMPIOANA DE 
ȘAH a U.R.S.S. este maestra 
Liudmila Belaveneț, care în tur
neul desfășurat la Frunze a acu
mulat 10 p din 16 posibile. Ea 
a fost urmată, la o jumătate de 
punct, de tinerele T. Fomina și 
L. Șccrbina.

PE SCURT

Surprize în turneele de tenis

VILAS - ELIMINAT LA PARIS, RAMIREZ,
ORANTES Si NEWCOMBE

în sala „Pierre de Coubertin" 
din Paris au continuat întrece
rile turneului internațional do
tat eu trofeul „Jean Becker". In 
primul tur al probei de dublu, 
cuplul Ilie Năstase-Tom Okker 
a întrecut în 3 seturi, cu 7—9, 
6—4, 6—2, perechea Roscoe 
Tanner-Charles Pasarell. Alte 
rezultate : McNair, Stewart — 
Fillol, Molina 6—3, 9—8 ; Fibak, 
Meiler — Bertolucci, Panatta 
6—1, 6—8, 6—3.

Ultimele partide din turul 2 
al probei de simplu s-au înche
iat cu următoarele rezultate : 
Ashe — Taroczy 6—2, 6—3 ;
Moore —Vilas 4—6, 7—5, 6—3(1), 
Dibbs — Goven 6—4, 5—7, 6—0 ; 
Onny Parun — Meiler 6—4, 
0—6, 6—1.

In „sferturi", Ilie Năstase

FINALA „CUPEI DAVIS',
IN DECEMBRIE, 

LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 31 (Agerpres). 

— După cum transmit agențiile 
internaționale de presă, finala 
competiției de tenis „Cupa Da- 
vis“, dintre echipele Cehoslova
ciei și Suediei, se va disputa 
în zilele de 19, 20 și 21 decem
brie la Stockholm.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. D. Germană

REZERVORUL SPORTULUI DE PERFORMANTĂ 
în mod organizat cel puțin 
disciplină sportivă, fiecare 
8-lea cetățean este membru 
unei asociații sportive.

Printre competițiile de masă 
cele mai populare un loc de 
frunte îl dețin Spartachiadele 
de vară și de iarnă, care reu
nesc în fiecare an milioane de 
participanți. Etapa de bază a 
întrecerilor o constituie cea or
ganizată pe școli. Urmează apoi 
fazele orășenești, raionale și 
județene. Campionii județeni se 
califică în faza finală, care are 
loc/în anul următor, dar para
lel, în același an, începe o nouă 
ediție a Spartachiadei.

Sarcinile organizării compe
tiției nu revin doar forurilor 
sportive (asociații, cluburi, fe
derații), ci tuturor organizațiilor 
de masă, forurilor politice și 
administrative locale, care își 
dau concursul pentru reușita 
lor deplină.

O recentă statistică ilustrează 
amploarea sportului de masă 
în R. D. Germană : fiecare al 
3-lea cetățean al tării practică

R.S.F. Iugoslavia

CROSUL ZIARULUI
„POLITIKA1*

Datînd încă din 1922, crosul 
organizat anual de ziarul „Po
litika" din Belgrad reprezintă 
o adevărată sărbătoare a spor
tului iugoslav. Manifestare 
sportivă la care au drept de 
participare toți cetățenii între 
7 și 70 de ani, ea reunește la 
fiecare ediție mii de partici
panți din toate colțurile țării, 
dornici să se întreacă la una 
din cele 27 de categorii ale 
competiției.

Crosul „Politika" a lansat sau 
confirmat multe valori sportive. 
Dane Korița a fost cîștigătorul 
a cinci ediții, din 1968 pînă în 
1972. Anul trecut, crosul a cu
noscut un record de partici
panți : 4448 din 159 localități 
ale Iugoslaviei. Cîștigătorul ca? 
tegoriei rezervată atleților de 
performanță a fost Milan V-u- 
lovici din Kosovo-Polje.

în acest an, tradiționalul cros 
se 'va desfășura Ta hipodromul 
„Cdpri.ia" . și în păduricea ceH 
înconjoară (la 13 km de Bef- 
grad), în ziua de 2 noiembrie. 
Judecind după numărul de ce
reri care au sosit la redacția 
ziarului „Politika", actuală e- 
diție va întrece toate recordu
rile de participanți.

Cuba

LA MANILA
1-a întrecut pe Dibbs cu 6—3,
3— 6, 6—3 și-l va avea ca ad
versar in semifinale pe Ashe.

In optimile de finală ale tur
neului de la Manila, jucătorul 
vest-german Hans Pohmann l-a 
eliminat în două seturi, eu 6—4, 
6—0 pe mexicanul Raul Rami
rez, unul dintre favoriții con
cursului. Alte rezultate : Ba- 
razzutti — Gardiner 6—1, 6—4 ; 
Higueras — Vijay Amritraj 7—6,
4— 6, 7—5 ; Crealy — Lutz 6—2, 
3—6, 7—6 ; Rosewall — Carmi
chael 6—3, 6—2 ; Orantes — 
Gorman 4—6, 6—1, 6—2 ; Case 
— Gottfried 6—4, 5—7, 6—3.

în sferturile de finală Ca
se l-a eliminat cu 4—6, 6—3, 
6—2 pe Manuel Orantes, iar 
Higueras a cîștigat cu 6—3, 6—4 
în fața lui John Newcombe. 
Alte rezultate : Rosewall — 
Pohmann 6—2, 6—4 ; Bara-
zutti — Crealy 6—3, 6—0.

BASCHET • La Istanbul s-a 
disputat primul meci dintre ue^ik- 
taș și B.C. Lugano, contînd pentru 
turul I al Cupei campionilor euro
peni. Gazdele au obținut victoria 
cu 90—70 (44—34). In cadrul acele
iași competiții, echipa Alvik Stoc
kholm a întrecut pe teren propriu 
cu 76—67 (36—40), formația Turku 
(Finlanda).

CICLISM • După primele 24 de 
ore în cursa de 6 zile de la Grenoble 
conduce perechea belgiană Eddy 
Merckx — Patrick Sercu, cu 91 p, 
urmată de cuplurile Van Lancker
— Cluzaud (Franța) — 89 p și Pij- 
nen (Olanda) — Maertens (Belgia) 
76 p.

GIMNASTICA • Orașul Suhl a 
găzduit întîlnirea dintre echipele 
masculine ale R.D. Germane și El
veției. Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 543,90—532,40. La indi
vidual compus, pe primul loc s-a 
clasat Lutz Mack (R.D. Germană)
— 110,75 p.

HOCHEI • Din cele 180 de me
ciuri ale campionatului sovietic 
s-au disputat pînă în prezent 72. 
Lidera clasamentului este formația 
Dinamo Moscova — 25 p, urmată 
de Spartak Moscova — 23 p și 
Ț.S.K.A. Moscova — 20 p. în cla
samentul golgeterilor conduce 
Aleksandr Malțev (Dinamo Mosco
va), cu 31 p (21 de goluri și 10 
pase decisive). Ultimele rezultate : 
Spartak Moscova — Dinamo Riga 
4—6 ; Torpedo Gorki — T-S.K.A. 
Moscova 3—2 ; Himik Voskrcsensk
— Aripile Sovietelor Moscova 1—7 3 
Dinamo Moscova — S.K.A. Lenin
grad 5—3.

FOTBAL • Pe stadionul Pa- 
nathinaikos s-a desfășurat întîlni
rea dintre selecționatele orașelor 
Atena și Pekin. Fotbaliștii greci au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(2—0) • La Ludenscheid (R.F.G.) 
s-a disputat partida dintre selec
ționatele de tineret ale R.F. Ger
mania șl irlandei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 2—1 (2—1).’
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Și

la

toate

deosebit au stirnit 
seriile consacrate 
Jocurilor Olimpice, 
care trebuiau să albă 
loc în anii 1940 și 
1944 la Tokio și Lon
dra, dar care nu 
s-au ținut din cauza 
războiului. O secție 
mare a expoziției a 
fost consacrată cos- 
monauților sovietici.
„CEL MAI MARE"

La 13 ani, Frank Kuhnel. din 
Dresda, face primii pași spre 

performanță

Amănunt important, 
nii Spartachiadei sint 
nati în mod automat 
rile reprezentative ale

campio- 
selecțio- 
în lotu- 
țării.

UN NUME NOU ÎN ȘAH
Pe lista noilor maeștri inter

naționali 
recent de F.I.D.E., 
numele tînărului jucător cuba
nez Amador Rodriguez. La nu
mai 18 ani abia împliniți, ulti
mul campion de juniori al Cu
bei intră în posesia unui titlu 
pentru care alți șahiști trebuie 
să aștepte apogeul carierei.

Prima. apariție în concurs a 
lui Rodriguez datează abia din 
1971, ca peste alți doi ani să 
figureze pe podiumul campiona-

de șah, comunicată
— se află și

tului de seniori al țării, pe lo
cul 3. Prima normă de maes
tru a obținut-o la al XI-lea 
„Memorial Capablanca", iar cea 
de-a doua îi revine tot în ca
drul tradiționalului turneu cu
banez, la următoarea ediție.

Rodriguez se dovedește un 
specialist al șahului pozițional, 
de mare acuratețe, al aceluia 
care a adus cîndva glorie Cu
bei în „sportul minții" prin 
celebrul Jos<5 Râul Capablanca.

PLANOARE 
RENUMITE
a dintre cele 

mal mari fabrici de
planoare sportive se 
află în localitatea 
Uherske Hradiște din 
Cehoslovacia. Aici, 
în acest orășel din 
Moravia, fabrica de 
planoare, înființată 
în 1959, produce în 
mari serii renumitele 
planoare sportive 
,_Blanik“. Pînă acum 
âu fost exportate 
peste 40 000 de pla
noare de acest tip în 
40 de țări, printre 
care și în România.

PREGĂTIRI 
OLIMPICE

70 de antrenori
15 studenți de la A- 
cademia de antre
nori sportivi din 
Kdln definitivează 
programul de pregă
tire a sportivilor 
vest-germani în ve
derea participării la 
Jocurile Olimpice de 
la Montreal. Lotul 
candldațllor olimpici 
cuprinde 300 de spor
tivi și sportive. In 
pregătirea loturilor 
olimpice se va ține 
seama de trei fac
tori principali : an
trenamentul propriu- 
zis, alimentația și 
modul de viață. De 
asemenea, vor fi 
stabilite~baremurl de 
selecție la 
sporturile.

Campionul mon
dial de box la cate
goria grea, Cassius 
Clay, se află la 
Frankfurt pe Main, 
unde prezintă, în ca
drul Tîrgului inter
național al cărții, 
volumul autobiogra
fic intitulat „Cel mai 
mare". Clay a măr
turisit ziariștilor că 
a fost ajutat de un 
,colaborator", publi
cistul Richard Dur
ham, cu care a lu
crat timp de 6 ani 
redactarea cărții.

ARBITRĂ 
DE RUGBY

ENCICLOPEDIE 
FILATELICĂ

La Moscova s-a 
bucurat de succes 
expoziția de filatelie 
sportivă organizată 
sub lozinca „In în
tâmpinarea Olimpia
dei — 80“. Pe baza 
mărcilor, ilustratelor, 
plicurilor din colec
țiile sovietice și 
vest-germane a pu
tut fi reconstituită 
istoria mișcării olim
pice mondiale. Vizi
tatorii au putut ve
dea mărci din peri
oada primei Olim
piade, care a avut 
loc la Atena în anul 
1896, miniaturi poș
tale dedicate Jocu
rilor Olimpice urmă

toare. Un interes

Pentru prima oară 
în istoria rugbyulul 
britanic, o femeie 
Hillary Bradshaw, în 
vîrstă de 25 de ani, 
a arbitrat un meci 
oficial, între două e- 
chipe din orașul 
Berkshire. După un 
stagiu de perfecțio
nare de cîteva luni, 
Hillary Bradshaw va 
putea conduce me
ciuri de orice cate
gorie. Ziarul ,,Sun“ 
notează cu satisfac
ție apariția femeilor 
intr-un domeniu re
zervat pînă acum 
numai bărbaților.

ANNEMARIE PROLL 
REVINE I

Schioara austriacă 
Annemarie Proll, de 
cinci ori clștigătoare 
a ,,Cupei Mondiale", 
are intenția să revi
nă asupra hotărîril 
sale de a abandona 
activitatea competi- 
țională — scrie coti
dianul vienez 
rier". Pînă în 
zent, 
Proll a 
semneze 
tract de „ 
comentatorii înțele-

,Ku- 
pre- 

Annemarie 
refuzat să 
orice con- 
publicltate,

gînd prin aceasta că 
renumita schioară ar 
dori sâ participe la 
Jocurile Olimpice de 
iarnă, ce vor avea 
loc în luna februarie 
la Innsbruck. Antre
norul echipei aus
triece, Toni Sailer, a 
declarat că privește 
cu multă speranță 
această eventualitate.

SLĂBIRE 
SAU SĂNĂTATE?

După cum infor
mează „Trybuna Lu- 
du“, cercetările efec
tuate în Polonia asu
pra unui numeros 
grup de femei și 
bărbați au infirmat 
părerea că gimnasti
ca ar contribui la 
slăbire. Timp, de 
zece săptămîni, acest 
grup a fost supus 
unor exerciții fizice 
intense. Nu s-a înre
gistrat vreo modifi
care notabilă a greu
tății, în schimb a 
scăzut într-o măsură 
însemnată conținutul 
de grăsimi din țesu
turi, s-a îmbunătățit 
oxigenarea acestora ; 
a scăzut de aseme
nea numărul bătăi
lor de inimă pe mi
nut. După exerciții 
persoanele, deși nu 
au pierdut din greu
tate, au cîștigat în 
sănătate !
CURSĂ CICLISTĂ 

NEW YORK — 
WASHINGTON
La Paris s-au des

fășurat lucrările reu
niunii anuale a Aso
ciației organizatori
lor de curse cicliste. 
Delegații au stabilit 
calendarul interna
țional pe anul 1976. 
Totodată, s-a 
țat 
luna 
curse cicliste inedite 
pe
York — Washington, 
cursă de trei etape, 
înscrisă în progra
mul serbărilor prile
juite de bicentenarul 
independenței S.U.A. 
La cursă vor lua 
parte unii dintre cei 
mai valoroși cicliști 
din lume. Ultima e- 
tapă se va disputa 
contracronometru, la 
Washington, în Par
cul Casei Albe.

anun-
organizarea în 

mai a unei

traseul New
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