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Miine, o partidă de rugby de mare atraefie

SELECȚIONATA DIVIZIONARA - WAITEMATA
La sfîrșitul meciului de 

rugby susținut miercuri Ia 
Constanța, în compania echipei 
noastre campioane. Farul, an
trenorul și căpitanul formației 
neo-zeelandeze Waitemata, Jo
hn Hart, declara : „Am rămas 
plăcut impresionat de valoarea 
rugbyștilor români, despre care 
știu multe lucruri încă de la 
turneul întreprins de ci, cu cî- 
teva luni în urmă, în Noua Ze- 
elandă. Acum, m-au convins, 
încă o dată, tn ceea ce ne pri
vește, sperăm ca, duminică, la 
București să avem o evoluție 
și mai bună, care să satisfacă 
exigențele cunoscătorului dum
neavoastră public".

Așadar, miine, pe 
Parcul Copilului, care 
tat în acest sezon o 
plăcută înfățișare.

stadionul 
a căpă- 

nouă și 
rugbyștii

neo-zeelandezi vor întîlni o 
Selecționată divizionară.

Partida se înscrie, din mai 
multe considerente, pe linia e- 
venimentelor de marcă în lu
mea sportului cu balonul oval 
de la noi.

Mai întîi, fiindcă pentru pri
ma oară, în istoria de șase de
cenii a rugbyului românesc, o 
echipă de la Antipozi — zonă 
unde acest sport are o recu
noscută valoare — va juca în 
Capitală. Iar Waitemata se 
bucură în prezent de o bună 
carte de vizită : campioană a 
provinciei Auckland și cea mai 
in formă echipă a sezonului.

Apoi, meciul interesează și 
prin aceea că majoritatea rug
byștilor români, care vor juca 
duminică, sînt susceptibili de a 
face parte din reprezentativa 

națională, care va 
întîlni, la 23 no
iembrie, la Bor
deaux, XV-le „co
coșului galic", în 
cea mai importan
tă confruntare 
campionatului 
ropean. 
menea, 
se vor 
sportivi 
participat la 
neul din Noua 
elandă, ceea ce o- 
feră încă un argu
ment pentru un 
spectacol de calita
te. Antrenorii 
Irimescu

Și 
au 

tur- 
Ze-

— jucă- 
multiple 
ofensive 

secund,

a 
eu- 

De ase- 
printre ei 

afla
care

Cosmănescu vor apela, proba
bil, la Alexandru Pop — căpi
tanul formației, la Gheorghe 
Nica — unul dintre cei mai 
buni jucători in recenta întîl- 
nire cu Polonia, la Mircea Pa- 
raschiv și Mircea Munteanu — 
doi tineri in plină 
Nicolae Postolachi, 
Daraban, Gheorghe
Radu Durbac, Ion Constantin, 
Mihai Nicolescu. Dumitru Mu- 
șat — recunoscuți pentru cali
tățile lor, Mihai Bucos — care 
miercuri a făcut un joc de zile 
mari. De altfel, de la ei și de 
la toți ceilalți se așteaptă o 
comportare cit mai bună.

De cealaltă parte, antrenorul 
J. Hart va utiliza aceiași rug- 
byști ca și în meciul precedent, 
dintre care îi menționăm pe 
fundașul Richards, centrul 
Vuksich, aripa H. Smith — au
torii punctelor in partida de 
la Constanța, talonerul Moros 
și linia a II-a Bulog.

Partida va fi condusă de ar
bitrul internațional Th. Witting.

Deci, miine, pc stadionul 
Parcul Copilului, de Ia ora 
14,30, Selecționata divizionară 
— Waitemata.

GIMNAȘTII

INTR-0

consacrare,
Gheorghe 
Dumitru,

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL
Sl-A ÎNCEPUT IERI PREGĂTIRILE

acțiune, Mircea 
Munteanu 
tor cu 
calități 
In planul 
Nicolae Postolachi 
(cu bandă albă) a- 
flat printre rug
byștii de bază ai 

formației.

REFACEREA Șl RECUPERAREA
Două fafete de mare insemnătate 

in pregătirea sportivilor
Două elemente pătrunse a- 

dinc in procesul de antrena
ment, care rezervă mari resur
se în performanța sportivă, re
facerea organismului după e- 
fortul antrenamentului și al 
competiției („recondiționarea-', 
„reechilibrarea biologică") și 
recuperarea (sau „reabilitarea") 
după traumatisme sau îmbol
năviri, sînt astăzi de mare ac
tualitate în pregătirea sporti
vilor.

Se cuvine să facem, în pri
mul rînd, o scurtă precizare a 
noțiunilor.

— RECONDIȚIONAREA bio
logică (refacerea) se adresează 
organismelor afectate pe plan 
psiho-fizic și funcțional ca ur
mare a efortului sportiv (an
trenamente, competiții), in 
timp ce

— RECUPERAREA, reabili
tarea, se adresează unor or
ganisme afectate morfologic, 
sau funcțional, în urma efor
tului sportiv (de exemplu : o 
leziune musculară, o entorsă, 
o gripă; un sindrom de supra
solicitare etc.).

în al doilea rînd, există și o

deosebire de fond : în timp ce 
în cazul refacerii abordăm de 
cele mai multe ori problema 
de pe poziția depășirii plafonu
lui funcțional premergător e- 
fortului, în cazul recuperării 
nu putem în nici un caz să spe
răm că vom reconstitui un 
mușchi, un ligament sau o ar
ticulație etc. în condiții struc
turale și funcționale superioare 
acelora existente înaintea unui 
accident acut.

Ar mai fi de elucidat aici 
problema „susținătoarelor de 
efort", exprimată într-un ter
men mai larg și — probabil — 
mai corect ca o „pregătire bio
logică de concurs" (ceea ce in
clude și susținătoare farmaco
logice), de asemenea o compo
nentă a antrenamentului spor
tiv cuprinzînd un ansamblu de 
mijloace (fizice, farmacologice, 
dietetice, psihologice etc.) ca-

dr. IOAN DRAGAN 
directorul Centrului de medi

cină sportivă

(Continuare in pag. 4—5)

ÎN ACEST NUMĂR
gimnasticii

NUMĂR
Potențialul 
românești înaintea Jocu
rilor Olimpice (pag. 6)

Raid-anchetă pe „ram
pa de lansare" a Divi
ziei A la fotbal (pag. 4—5) 
Acțiuni practice, eficiente, pentru dezvoltarea spor
tului în județele Vrancea și Tulcea (pag, 3)

Ieri, la sediul F.R.F., s-au 
reunit componenții iotului re
prezentativ A de fotbal al țârii 
noastre. în vederea începerii 
pregătirilor pentru jocul de ' 
16 noiembrie, cu Spania, 
cadrul grupei preliminare 
Campionatului european.

La convocare au fost pre- 
zenți. cu punctualitate, cei 20 
de jucători și anume i Rădu
canu. Moraru, Anghelini, Săt- 
măreanu II, G. Sandu, llajnal. 
Sameș Dobrău, Mateescu, Di
nu. Dumitru, Dudu Gcorgcscu 
lordănescu. Dobrin, Boloni, 
Troi, Lucescu, M. Sandu, Kun. 
Zamfir.

Antrenorii echipei reprezen
tative, Valentin Stănescu și se
cunzii săi. D. Nieolae-Nicușor și 
Emerit Jenei, au prezentat pla
nul de lucru pentru zilele ur
mătoare, pregătirile fiind di
vizate în două etape princi
pale i de ieri după amiază și 
pînă luni la Poiana Brașov, 
iar de luni 10 noiembrie pînă 
în ziua meciului cu Spania, la 
Snagov.

Tot ieri, înainte de ora prîn- 
zului, a avut loc o întîlnire 
a lotului cu conducerea F.R.F., 
în cadrul căreia au fost dez
bătute o serie de probleme ale 
pregătirii în vederea meciului 
de la 16 noiembrie, 
celorlalte 
amicale și oficiale, pe care e- 
chipa noastră le are progra
mate pînă la sfîrșitul acestui 
an.

Luînd cuvîntul la această în
tîlnire tov. Vasile Tudor, prim- 
vicepreședinte al F.R.F., a sub
liniat, între alte aspecte de 
care s-a ocupat, necesitatea u- 
nei perfecte atmosfere de cola
borare intre jucători, a res
pectării depline a programului 
complex de pregătire aprobat 
de Colegiul central al antreno
rilor și de Biroul federal, a 
participării conștiente, active a 
tuturor componenților lotului

La 
în
a

dar și a
întîlniri interțări,

la ședințele de antrenament și 
la jocurile de verificare. S-au 
arătat, de asemenea, în mod 
critic și autocritic, o serie de 
lipsuri menifestate In activita
tea lotului național (și a echi
pelor de club) în ultimele luni, 
indieîndu-se și căi pentru eli
minarea lor.

In continuare, tov. Mircea 
Angelescu, vicepreședinte al 
F.R11., s-a adresat jucătorilor 
arătînd că dificultățile progra
mului pe care-1 au în față în 
următoarele 40 de zile (meciu
rile cu Spania, U.R.S.S., Fran
ța — olimpică și Scoția) soli
cită componenților iotului dis
ciplină fermă, maximă seriozi
tate in pregătire, autoexigență, 
spirit sincer de colaborare, a- 
port personal în soluționarea 
tuturor problemelor care se 
ivesc in legătură cu viața in
ternă a lotului. S-a subliniat 
că acest sfîrșit de an competi- 
ționai oferă jucătorilor noștri 
fruntași posibilitatea ca —- 
prin rezultate bune, pe măsura 
posibilităților lor reale și a 
pretențiilor justificate ale iu
bitorilor fotbalului, în cele 4 
meciuri — să contribuie la îm
bunătățirea bilanțului general 
al fotbalului nostru în acest an.

Au luat cuvîntul, apoi, unii 
component! ai lotului, printre 
care : Troi, Dudu Georgescu, 
Răducanu, Hajnal, lordănescu. 
Dinu, care au arătat hotărîrea 
lor și a întregului lot repre
zentativ de a se pregăti intens 
și a se dărui obținerii unor re
zultate favorabile în meciul cu 
Spania și celelalte partide din 
finalul sezonului internațional.

în cursul după amiezii, lotul 
a plecat cu autobuzul la Poiana 
Brașov.

DC

UN
luni, in Copitulâ

ROMANI SI CEHOSLOVACI
>

INTERESANTA INTILNIRE
miine, inAșadar, astăzi 

sala Dinamo din 
torii de gimnastică vor 
prilejul să urmărească două din 
posibilele competitoare la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, 
echipele masculine ale Români
ei și Cehoslovaciei. în timp ce 
reprezentativa României, clasa
tă pe locul VI la campionatele 
mondiale de la Varna, are asi
gurată calificarea, gimnaștii 
cehoslovaci, situați pe locul IX 
la C.M. din 1974. urmează a 
susține, conform regulamentu
lui F.I.G., un meci de califica
re. Este chiar întîlnirea cu 
echipa țării noastre, de astăzi 
și miine, în ambele zile de la 
ora 17.

Și
Capitală, lubi- 

avea

în cele două formații vor e- 
volua multi dintre sportivii care 
au participat și la precedentele 
campionate mondiale. Dar. iată 
echipele ce vor fi aliniate: RO
MANIA — Dan Grecu, Nicolae 
Oprescu, Ștefan Gali, Sorin Co
poi, Ion Checicheș, Radu Bra- 
nea; CEHOSLOVACIA — Mi
roslav Netusil, Vladislav Neha- 
sil, Gustav Tannenberger, Janu- 
lidis Dimitrios, Pavel Janicek, 
Jiri Netusil. Ca rezerve 
rează: Gheorghe Păunescu 
mânia), respectiv Ladislav 
rava.

Cele două selecționate
prezenta sîmbătă programul 
impus, iar duminică exercițiile 
liber alese.

J,

tigu- 
iRo- 
Mo-

vor

IURNEU INTERNATIONAL 
DE TENIS PENTRU
TINERELE RACHETE

tot sezonul înaintat, iubitoriiCu 
de sport din Capitală vor avea pri
lejul să urmărească noi întreceri 
de tenis. în aceste zile frumoase de 
toamnă tîrzle. Se dispută un inte
resant concurs internațional de ju
niori, începînd de lunea viitoare și 
pînă duminică 16 noiembrie. Și-au 
anunțat participarea jucători șl ju
cătoare din patru țări : Ungaria, 
Cehoslovacia, Bulgaria și România.

La această interesantă competi
ție țara noastră va fi reprezenta
tă de cele mai bune tinere rache
te, printre care : M. Mîrza, J. Bîr- 
cu, S. Orășanu, A. Dîrzu. E. Pană 
— la băieți ; Lucia și Marla Ro
manov, Elena Popescu, 
Dinu, Lunela Orășanu — la 
Se vor disputa cîte trei ' 
dividuale (pe categorii 
șl probe de dublu.

întrecerile încep luni (de la ora 
8.30 șl în continuare) pe terenu
rile de la Progresul și Școala spor
tivă nr. 3.

Gabriela 
fete, 

turnee În
de vîrstă)

„Cupa României1' la floretâ (feminin)

ANA PASCU (Steaua) ÎN SPECTACULOASĂ REVENIRE!
La floretă (feminin) luptă 

mult mai ascuțită în urma nou
lui sistem de desfășurare. Ast
fel, după disputarea asalturilor 
din grupe (cînd au rămas în 
concurs 16 floretiste) au ajuns 
față în față, in primele tururi 
ale eliminărilor, asemenea pe
rechi ca Ardelcanu — Moldovan, 
Pascu — Pricop și, apoi, Arde
lcanu — Szabo și Crișu — Pri
cop ! Iar în recalificări, Bartoș 
— care pierduse în turul doi 
al eliminărilor în fața fostei 
sale colege de club, Draga cu 
5—8 (în eliminări la proba fe
minină sînt necesare 8 tușe 
pentru victorie) — a reușit să 
refacă, de două ori, un han
dicap ce părea insurmontabil, 
mai ales ținînd cont de adver
sare : de la 3—7 la Moldovan 
și de la 1—6 la Pricop 1 Arde- 
leanu a fost condusă tot timpul 
de Szabo, smulgînd victoria pe 
linia de sosire (8—7), iar asal
tul Crișu — Pricop a fost parcă 
tras la indigo, prima cîștigîn- 
du-și locul în finală. Doar cam
pioana mondială Stahl n-a a- 
vut problemă pentru calificarea 
în ultima fază, trecînd ușor de 
Barbu și Pataki. Și un paradox 
datorat sistemului actual : 
Pascu, deși a fost învinsă de 
Pricop, a reușit să ajungă în 
finală (trecînd în recalificări de 
Pataki și Priscorniță), în timp 
ce învingătoarea sa nu.

Turneul final a debutat cu 
trei rezultate surpriză, Pascu,

Ana Pascu (dreapta), in asalt cu coechipiera sa Suzana Ardeleanu 
Foto : D NEAGU

Bartoș și Crișu impunîndu-se 
in fața lui Ardeleanu, Stahl și 
Draga. Apoi, în timp ce Stahl 
nu reușea să se regăsească, 
Pascu a demonstrat o revenire 
spectaculoasă printre cele mai 
bune 'scrimere, obținînd 4 vic
torii consecutiv. Singura care a 
ținut pasul cu ea a fost Au
rora Crișu care, cîștlgînd în 
fața trăgătoarei de la Steaua, 
părea că s-a desprins în cîști- 
gătoare. Iată însă că Suzana 
Ardeleanu, coechipiera lui Pascu, 
o învinge net pe Crișu (5—0, 
întrucît după noile prevederi 
ale F.I.E. și în turneele femi
nine victoria se obține după

5 tușe), dîndu-i posibilitate A- 
nișoarei Pascu să susțină un 
meci de baraj cu Aurora Crișu. 
Această ultimă întîlnire a fost 
peste cota spectaculară a fina
lei (care a trenat) încheindu-se 
cu victoria floretistei Ana 
Pascu (5—4), care cîștigă ast
fel „Cupa României".

Iată clasamentul final : 1.
Ana Pascu (Steaua) 4 v d.b., 
2. Aurora Crișu (Dinamo) 4 v 
d.b., 3. Suzana Ardeleanu
(Steaua) 3 v, 4. Magda Bartoș 
(Steaua) 2 v, 5. Viorica Draga- 
Țurcan (Farul) 1 v, 6. Ecate- 
Pascu (5—4).

Paul SLAVESCU
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DUPĂ PRIMA EDIȚIE A JOCURILOR 

BALCANICE DE AVIAȚIE

CUM ȘI-AU FĂURIT SUCCESELE 
PILOȚII ACROBAȚI M. ALBU Șl C. RUSU

Prima ediție a Jocurilor bal
canice de aviație, desfășurată 
la sfîrșitul verii, în Iugoslavia, 
a furnizat o mare surpriză : 
probele de acrobație aeriană cu 
avionul au fost cîștigate de un 
tinerel blond, pe nume Mihai 
Albu, urmat, pe locul secund, 
de bunul său amic. Cezar Rusu. 
Doi necunoscuti pînă la acea 
oră, aplaudați chiar și de ad
versari pentru înalta lor măies
trie în arta pilotajului. Cum 
au ajuns Mihai Albu și Cezar 
Rusu la acest succes de ores- 
tigiu ?

Pentru a afla răspuns la a- 
ceastă întrebare, a dezvălui re
sursele ce au alimentat voința 
și tenacitatea celor doi piloți 
de-a lungul antrenamentelor, și 
mai ales în competiția la care 
erau angajați alături de o sea
mă de aviatori de notorietate, 
ne-am adresat mai întîi antre
norului lor Bănică Enciulescu, 
unul din așii de pînă mai ieri 
ai aviației noastre.

„Cind am primit sarcina să-i 
antrenez — ne spune dînsul — 
le-am vorbit ca de la părinte la 
fiu. Și le-am arătat că au o mi
siune de cinste și de marc răs
pundere. Vor avea de apărat 
intr-o importantă competiție 
sportivă culorile țării, tricolorul 
ce-1 poartă pc aripi".

Cei doi tineri ascultau tăcuți. 
In seara aceea s-au culcat tîr- 
ziu. Urmau, deci, să se pregă
tească pentru prima lor mare 
competiție internațională. Vor 
reuși să fie la înălțimea încre
derii acordate ? Vor putea face 
față acestei încercări ?

A doua zi erau pe cîmp mai 
devreme ca de obicei. „Am în
țeles alunei — ne mărturisește

Automobilism

raliul balcanic
Incepînd de azi (ora 15,01) 

și pînă mîine (ora 9) în Turcia 
se desfășoară Raliul balcanic 
la startul căruia se vor afla și 
automobiliștii noștri : Șt. lan- 
covici — Petre Vezcanu, Dorin 
Motoc — Cornel Motoc, Horst 
Graef — Doru Gîndu, Ion Dră- 
goi — Darie Gologan, Dumitru 
Telescu — Matei Simionescu 
(primele trei echipaje vor pilota 
mașini R.8. Gordini, iar cele
lalte două — Dacia 1300). Ra
liul balcanic, ce se va desfă
șura pe o distanță de 1021 km, 
se anunță de o dificultate deo
sebită : 27 de etape (dintre care 
unele foarte grele — de numai 
14 sau 20 km ! — pe drumuri 
de munte), 14 probe speciale pe 
116 km (serpentine, viteză în 
coastă), majoritatea traseului 
fiind pe drumuri de munte sau 
neasfaltate).

RECORDURI MONDIALE
ÎN FAZĂ DE

LA RACHETOM ODELE 
OMOLOGARE

• Biroul federației 
de modelism a omo
logat, în ultima sa 
ședință, recordurile 
naționale stabilite de 
modeliști în cursul a- 
cestui an. Numărul a- 
cestora este de 23, 
dintre care 7 la aero- 
modelism, 2 la auto- 
modelism, 5 la navo- 
modelism și 9 la ra- 
chetomodelism. La a- 
cestea se adaugă 4 
performanțe de mare 
valoare la rachetomo- 
delism, stabilite de 
I. N. Radu, Gh. I. Ra
du, V. Stroescu și M. 
Pietriș, comunicate la 
F.A.I. pentru a fi o- 
mologate ca recor
duri mondiale.

• In cadrul unor 

SportulI

în continuare Bănică Enciules
cu — că băieții erau hotăriti 
să facă totul pentru o pregăti
re ireproșabilă, să dea asculta
re, întocmai, indicațiilor mele".

Au urmat lungi ore de stu
diu, antrenamente riguroase, 
tot mai grele, dar mai ales o 
viață sportivă ordonată, după 
programul stabilit de antrenor. 
Este interesant de spus că cei 
doi piloți antrenau, la rîndul 
lor, în calitate de instructori, 
cite o grupă de elevi, cărora 
le-au imprimat același regim 
de muncă și disciplină.

A venit și ziua marelui exa
men. „înainte de start — ne 
spune Mihai Albu — antreno
rul ne-a întrebat dacă ne mai 
aducem aminte de prima noas
tră discuție. Atît. Dacă ne a- 
ducem — zicea — vom merge 
bine. Cum am fi putut uita ? 
Și, intr-adevăr, avionul m-a 
ascultat atunci parcă mai bine 
ca oricind. Formam amindoi o 
singură ființă, care dorea suc
cesul aripilor românești".

Succesul celor doi piloți nu 
a fost întîmplător. Ei au dove
dit acest lucru la recentele în
treceri din cadrul campionate
lor republicane, în cursul că
rora titlul de campion absolut 
a revenit, de astă-dată, lui 
Cezar Rusu, urmat de Mihai 
Albu. în prezent, cei doi spor
tivi se antrenează cu aceeași 
seriozitate pentru campionatele 
mondiale de anul viitor, con- 
știenți de răspunderea care le 
revine.

Viorel TONCEANU

Performanțele

28 DIPLOME PENTRU Y07KAJ
Un indicativ binecunoscut în lumea radioamatorilor este YO7KAJ 

— radioclubul județean Craiova. Aceasta pentru că YO7KAJ zboa
ră în eter zi de zi, peste paralelele și meridianele globului, ca un 
mesaj de prietenie între sportivii de pretutindeni Grupul de radio
amatori din Craiova are un bogat palmares în competițiile interne 
și internaționale la care au participat în ultima vreme, în legături 
radio de mare distanță și cercetări științifice. Cu ceea ce se min- 
dresc însă mai mult sînt colecțiile de QSL-uri (cărți ilustrate de 
confirmare a legăturilor efectuate) și diplome de radioamatori.

Pe adresa radioclubului au sosit, în acest an, peste 6 000 de 
ilustrate și nu mai puțin de 28 de diplome. Dintre acestea amintim 
„Memorialul Tesla", pentru locul I pe țară în concursul organizat 
de radioclubul cehoslovac; „Polnîi Deni”, locul I în concursul de 
unde ultra-scurte, organizat de radioamatorii din R.D. Germană; 
Diploma Torino; Diploma „Massa Carrara" nr. 35. dar prima din 
tara noastră; trofeul „Floarea de mină” și altele.

Pentru multe din acestea, radioamatorii craioveni s-au deplasat 
cu stațiile pe vîrfuri de munte, în căutarea unor cit mai bune con
diții de propagare în gama undelor ultra scurte. Șeful radioclubului, 
Nicolae Oveza, un veteran al acestui sport, ne înșiră cele mai ac
tive indicative: YO7DL (AI. Săvuiescu, 44 006 legături realizate), 
YO7VJ (Em. Nistorescu), YO7ARZ și YO7ARY (frații Constantin 
și Marcel Vasile), YO7NĂ (Marcel Cristea) și altele.

V. T. MUREȘ

tentative de recorduri, 
organizate de către 
federația de speciali
tate pe aerodromul 
Ciinceni, au fost re
alizate trei perfor
manțe de valoare

BREVIAR
mondială la racheto- 
modelism. în catego
ria machete, echipa
te cu motor de 2,5 
N.s., Eugen Egri 
(A, S. Explorări De
va) a realizat un zbor 
de 214,50 m altitudi
ne, Vasile Șomoghi 
(Politehnica Buc.) a 
efectuat un zbor de 
durată — rachetomo- 
dele cu stramer, 10

N.s. — de 1:31, iar 
Silvestru Morariu 
(C.S.M. Suceava) un 
zbor de durată — ra- 
chetomodele cu para
șută 20 N.s. — de 
31:0. Cele trei perfor-

MODELISTIC
mante au fost comu
nicate la F.A.I. pen
tru omologare ca re
corduri mondiale. Tot 
cu acest prilej, Ma
rian Coșoveanu (Po
litehnica Buc.) a sta
bilit un nou record 
național în proba de 
rachetomodele cu 
stramer, 2,5 N.s. — 
41 sec.

• La panta de la 
Călugăreni s-a desfă
șurat un deosebit de 
disputat concurs de 
aeromodele radio-co- 
mandate, la care au 
participat sportivi din

Antrenor fi sportiv activ, Otto Stephani (Steagul roșu Brașov) a 
reușit, pe C.Z.-ul din fotografie, recondiționat după o concepție 
proprie, să-și mențină și în acest an titlul de campion la clasa 

500 cmc.

în motociclismul de viteza

TALENTUL SE

PRIN MUNCA
în campionatul de viteză pe 

circuit, care în acest an a atras 
la startul celor șase clase un nu
măr record de participant mo- 
tocicliștij noștri au concurat pe 
mașini mai vechi, recondiționate 
de ei, dovedind multă pasiune 
pentru sportul îndrăgit. Cum se 
transmite această dragoste față 
de mașini la viitorii performeri? 
Răspunsul ni l-a dat fostul mul
tiplu campion național Werner 
Hirschvogel, actualmente antre
nor la C.S.M. Reșița, secția cu 
cei mai numeroși laureați în 
campionatul pe anul 1975 : „La 
sediu) secției noastre vin foarte 
mulți tineri, dornici să practi
ce motociclismul. Noi, insă, II 
reținem doar pe cei care U iu" 
besc cu adevărat, dovedind hăr
nicie In munca de pregătire ș> 
întreținere a mașinilor. Am re
nunțat la băieți talentați, pen
tru că nu puneau umărul la 
muncă. în motociclism, poate 
mai pregnant decît în alte dis
cipline, este nevoie de multă 
muncă în atelier. Cine nu dă 
totul la bancul de lucru, cine 
au-și îmbogățește continuu h»

radioamatorilor:

județele Bihor, Sucea
va, Vîlcea și munici
piul București. Pe 
primele locuri s-au 
situat: Ariton Casian 
(„AVIA" Buc.), Al. 
Mitache (Semănătoa
rea Buc.), Al. Maio- 
rescu (C.S.M. Sucea
va), Anton Nagy 
(Plastica Oradea) și 
Mircea Păucă (Grivi- 
ța Roșie Buc). Cu a- 
cest prilej au fost sta
bilite : un record na
țional la motomodele 
R/C, de către George 
Craioveanu (29,500 km 
distanță în circuit), 
record corectat apoi 
de către Mircea Pău
că (34,500 km distanță 
în circuit) și un re
cord în categoria pro
pulsoare R/C, de că
tre Crîngu Popa 
(„AVIA" Buc.) — 25 
m altitudine.

Împlinește

de atelier
gajul de cunoștințe mecanice 
pentru a putea sesiza chiar și 
cea mai fină defecțiune pe par
curs, nu poate aspira la rezul
tate superioare M.

Sînt adevăruri simple, cunos
cute, dar repetate de un om care 
știe bine ce este munca, ce este 
talentul și ce este succesul, ele 
au o putere mai mare de con
vingere în procesul de instruire 
a cadrelor de perspectivă. La a- 
cest exemplu am mai putea a- 
dăuga pe cele ale antrenorilor 
sau instructorilor voluntari Otto 
Stephani (Steagul roșu Brașov), 
Ionel Pascotă (Progresul Timi
șoara), Paul Miilner (Torpedo Zăr- 
nești), sportivii-antrenori ion 
Comănescu (Energia Cîmpina), 
Bela Barabaș (I.R.A. Tg. Mu
reș), Gheorghe Stancu (Oțelul 
Galați), Ladislau Ferenczi, Petre 
Rakoși (Plastica Oradea), Ion 
Ștefan (Locomotiva Ploiești). 
Constantin Carabulea (Voința 
Sibiu), Gheorghe Frimer (Motor 
Baia Mare), Gh. Manolescu (Pro
gresul Pitești), Ioan Boacă (CSM 
Borzești) și alții... Acești teh
nicieni și elevii lor lucrează 
cu tragere de Inimă, acum, în 
pauza dintre campionate, la pre
gătirea motocicletelor pentru 
concursurile viitorului sezon.

Traian IOANITESCU
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MARIN STANCA, LUGOJ. 1. 

Beldeanu s-a restabilit după acci
dentul de automobil pe care l-a 
suferit acum două luni, astfel cS 
va reapare în curînd în formația 
din Reșița. 2. Penaltyurile, ca și 
celelalte lovituri libere acordate 
gazdelor, nu sînt numai conse
cința presiunii pe care publicul o 
exercită asupra arbitrului. In mod 
obiectiv, o echipă venită să se 
apere recurge si la iregularități 
pentru a putea rezista asaltului 
gazdelor.. Dar. nu e mai 
puțin adevărat că. uneori, ar
bitrii aplică regulamentul, ca să 
spunem așa. la limitele lui maxi
me pentru oaspeți șl la limitele iul 
minime pentru gazde. Cum rolu
rile se schimbă însă mereu, aces
te avantaje și dezavantaje *e e- 
chilibrează I

ȘTEFAN DUMITRESCU, PI
TEȘTI. Era vorba de un meci de 
baraj pentru Cupa României la 
atletism. Dar, în fuga condeiului 
s-a comis o greșeală, pe care, pro
babil. a reparat-o pe loc orice lu- 

bitor al atletismului. Vă mulțu
mim, în orice caz, pentru sesi
zare.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. 
Apropo de...

In campionat, oricine
Vrea să iasă cît mai bine, 
Dar cind ești prea agresiv. 
Poți ieși... definitiv !

VASILE MURGULEȚ, BUCU
REȘTI. „îmi place fotbalul și ași 
vrea să devin arbitru de Divizia 
B sau Aw. Eu v-aș propune să în
cepeți cu... începutul, fiindcă nici 
în școală n-ați început-o cu clasa 
a ... XH-a. Dacă aveți 18 ani îm
pliniți, adresați-vă Consiliului mu
nicipal București pentru educație 
fizică și sport, care organizează — 
din cînd în cînd — cursuri de ar
bitri. .

TUDORICA CIOCAN, COMUNA 
VALEA SĂRII. Probabil că Ashe 
va fi desemnat cel mai bun jucă
tor dc tenis al anului, datorită, în 
primul rînd, victoriilor obținute 
la campionatul mondial indoor de 
la Dallas și la turneul de la Wim
bledon. Rezultatele sale, însă, ca 
șl ale celorlalți mari tenismani

• LA LICEUL DE CONSTRUCȚII 
INDUSTRIALE din Tîrgoviște t-o 

I dat în folosință duminică, cu o- 
i cazio deschiderii radiționalei 
[ competiții de masă, «Cupa tinere

tului**, o Frumoasă sală de sport, 
în care se pot dispute și jocuri 
de handbal, voie» $1 baschet.
• ASOCIAȚIA SPORTIVA VICTO
RIA M.T.Tc din Botoșani a împli
nit două decenii de activitate. Cu 
acest prilej s-au organizat o se
rie de întreceri jubiliare la atle-

j tism, tir, șah, popice, baschet, 
tenis de masă și tenis de cîmp. 
Deosebit de reușită a (ost cursa 

' poștașilor Io cros. în core a îeșit 
'învingător factorul Teodor Zam- 

firache. • DUPĂ DISPUTAREA 
a cîteva sute de meciuri în ca
drul campionatului de fotbal or
ganizat de C.S. Tractorul Brașov 
la care au participat 26 de echi
pe din întreprinderea constructo
rilor de tractoare (s-a jucat sistem 
divizie, tur-retur, în două terii), 
în finală s-au întîlnit formoțlile 
secțiilor Presă și Șasiu T 45. Vic
toria a revenit primei echipe cu 
4-0. • IN PARCUL PIONIERILOR 
Șl ȘCOLARILOR din Giurgiu s-a 
desfășurat o interesantă cursă de 
karturi. Dintre cei 36 de mici 
piloți, pe primele tocuri s-au si
tuat pionierii V. Dincă. E. Cucu, 
A. Rădan șl Carmen Chituc.
• LA SINTANA DE MUREȘ, 
A.S. Progresul a organizat o fru
moasă duminică sportivă la 
care, pe lingă localnici, au par
ticipat și sportivi din Tg. Mureș. 
Au avut loc confruntări amicale 
la fotbal (a cîștigat Rapid Sîn- 
tana), tenis de masă (înainte Tg. 
Mureș) și cros (L. Szekely — 
Progresul Sîntano). • LA CON
STRUCTORUL I.C.A.Z GALAȚI, 
antrenorul Teodor Felea are la 
dispoziție acum o sală de box 
excelent echipată, sală care In 
urmă cu doi ani a fost un dor
mitor abandonat. In acești ani, 
tinerii pugiliști de la Construc
torul au avut o frumoasă com
portare în campionat, ocupînd 
două locuri trei la iuniori • ZI
LELE TRECUTE, peste 500 de elevi 
din Sighișoara, îndeplinind nor
mele complexului «Sport și sănă
tate* au primit insignele respec
tive, în cadrul unei festivități ce 
a avut loc la Școala generală nr. 
1. • APROAPE 100 DE MICI ÎNO
TĂTORI din Timișoara s-au în
trecut în competiția dotată cu 
„Cupa de toamnă*. Printre cei 
remarcați s-au numărat Andrei 
Toth, Carmen Alexandru, Ladis
lau Gross (Școala sportivă), Mi- 
haelo Atanasiu și Lourentiu Co
vaci (A. S. Industria linii).
• DINTRE CELE OPT FORMAȚII 
participante la campionatul sătesc 
de fotbal ol județului Maramu
reș, pe primele locuri s-au situat 
echipele din Groșii Fiblesului. Ul- 
meni și Sarasău.

CORESPONDENȚI : M. Avonu, 
T. Ungureanu, C. Gruia, Tr. Bar- 
bălatâ, I. Pâuș, D. Moraru-Slivna, 
I. Turjan, C. Cretu ti V. W»- 
târanu.

sînt atît de contradictorii în acest 
an, îneît nu se poate spune că 
tenisul a fost dominat de vreunul 
dintre ei cum a fost cazul lui 
Connors, anul trecut, sau al lui 
Ilie Năstase șj Stan Smith ceva 
mai înainte.

GHEORGHE N ALEXANDRU, 
COMUNA CUCA Nadiei Comâ- 
neci îi puteți scrie pe adresa : 
Liceul de gimnastică, Municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej Vă asigur, 
însă, că factorii poștali care au 
auzit de performanțele ei. l-ar 
înmîna scrisoarea, chiar dacă ați 
scrie numai : Nadia Comăneci — 
România !

GUILON CORDOȘAN. CON
STANTA. în urmă cu 9 ani. la 
Frankfurt pe Main, Cassius Clay 
și-a pus în joc titlul de campion 
mondial în fața vest-germanului 
Karl Mildenbereer pe atunci

campion al Europei la toate cate
goriile. Mildenberger a rezistat 
mai mult decit adversarii prece
dent ai lui Cassius Clay, cedînd 
totuși și el prin k.o. în repriza a 
12-a. într-un meci cu Clay, parcă 
totuși e mal bine să pierzi în 
prima repriză. încasezi mai pu
țini pumni !

Ilustrații : N. CLAUDIU



NU NUMAI SANCȚIUNI, CI SI MUNCA DE EDUCAȚIE
în cadrul procesului general 

de educare a tinerei generații, 
sportul deține, fără îndoială, 
valențe și virtuți deosebite și 
eficiente. Ca și alte activități 
sociale — munca productivă în 
primul rînd — sportul oferă 
pilduitoare modele de viață și 
comportare, izvorînd din regu
lile și normele care îl structu
rează. Stadionul a devenit și 
se afirmă din ce în ce mai 
mult ca o puternică școală a 
educației tineretului — tot mai 
numeros în contingentele ce
lor care abordează perfor
manța.

Este o mîndrie pentru miș
carea sportivă că reprezentan
ții săi dovedesc înalte calități 
în activitatea pe care o desfă
șoară pe tărim profesional, u- 
nele dintre acestea fiind ro
dul efectelor pe care practica
rea sportului le are asupra for
mării lor generale ca oameni 
destoinici, profesioniști valoroși 
și cetățeni respectați în socie
tate. în acest sens, exemplele 
vizează pe majoritatea sporti
vilor noștri de performanță, a 
căror afirmare pe plan sportiv 
este însoțită de frumoase îm
pliniri în întreaga lor activi
tate socială.

Cu toate acestea, stadionul es
te uneori cadrul unor manifestări 
care contravin normelor și prin
cipiilor eticii sportive, fapt cri
ticat și în documentele de par
tid referitoare la mișcarea spor
tivă. Sînt încă destui cei care 
după ce au atins o anumită 
treaptă a performanței, alune
că pe panta delăsării, a negli
jării îndatoririlor de pregătire, 
a înfumurării și manifestărilor 
de vedetism, ceea ce antrenea
ză o prematură scădere a po

tențialului lor, scădere ce poa
te duce chiar la compromite
rea carierei sportive. Aseme
nea comportări sînt, firește, 
sancționate cu promptitudine, 
atît de opinia publică sportivă, 
cit și de antrenori sau de con
ducerile asociațiilor și cluburi
lor, de toți cei chemați să asi
gure un climat educativ sănă
tos. Firește fiecare manifestare 
deviantă trebuie să-și găsească 
sancțiunea corespunzătoare gra
vității ei, sancțiune care tre
buie să aibă un puternic carac
ter educativ.

Un exemplu, în acest sens, 
l-au oferit măsurile luate de 
federația de natație vizavi de 
sportivii Radu Lazăr, Cornel 
Frățilă, Gheorghe Zamfirescu 
(Dinamo) și Florin și Ilie Sla
vei (Rapid), care au fost as
pru sancționați pentru abateri 
de la exigențele vieții sportive, 
ce au avut o influentă nega
tivă și asupra randamentului 
lor la diverse competiții. Sanc
țiunile dictate și-au dovedit 
forța educativă, ele determi- 
nind — după cum ne spunea 
Constantin Mihai, secretarul 
general al federației de spe
cialitate — o schimbare tota
lă de atitudine, acești sportivi 
numărîndu-se, la ultimele con
cursuri, printre cei buni. De 
asemenea au primit sancțiuni 
înotătorii Zeno Oprițescu, Eu
gen Aimer și Ditmar Wettemek 
(Steaua), a căror revenire pe 
drumul cel bun este așteptată 
cit mai curînd. De asemenea, 
este cunoscut faptul că. înțe- 
legîndu-și greșelile, boxerii 
Victor Zilberman. Marian Culi- 
neac (Rapid), Niță Robu (B. C. 
Brăila) au adoptat o atitudine 
corectă, reluînd cu conștiincio

zitate pregătirile și revizuin- 
du-și conduita, au reapărut în 
fața publicului, obținînd suc
cese pe măsura valorii lor. A- 
celași efect este așteptat să se 
producă și în cazul boxerilor 
rapidiști Marian Lazăr și Ște
fan Florea care, fiind suspen
dați pe un an, au înțeles că 
abaterile de la conduită le pe
riclitează activitatea de perfor
manță. Drept urmare, ei se pre
gătesc intens pentru revenirea 
în ring... Un alt exemplu, îl con
stituie și rugbyștii de la Mi
nerul Gura Humorului, Gheor
ghe Colibei și Mitică Nicula 
care, puși în discuția colecti
vului pentru comportare ne
sportivă, au înțeles că trebuie 
să aibă o altă atitudine, pro
misiunile de îndreptare mate- 
rializîndu-se ulterior printr-o 
muncă responsabilă și o ținută 
demnă.

Din păcate, nu același rezul
tat au avut măsurile luate în 
alte cazuri. De pildă, boxerii 
Sandu Mihalcea (Metalul) și 
Mihai Aurel (Farul) nu au fost 
receptivi la apelurile care le-au 
fost adresate, renunțînd pretim
puriu la activitatea competițio- 
nală. Pe același drum se pare 
că se îndreaptă și Constantin 
Cocîrlea (B. C. Brăila) care, 
deși de mai multe ori sancțio
nat, a continuat să nesocoteas
că legile sportului, fiind acum 
îndepărtat din viața sportivă pe 
timp de doi ani.

în procesul de educare a 
sportivilor un rol important re
vine antrenorilor. Cei mai mulți 
dintre aceștia își fac cu con
știinciozitate datoria, dovedind 
calități pedagogice deosebite și 
un înalt simț de responsabili
tate civică. Este însă surprin

zător că în rîndul educatorilor 
mai întîlnim și oameni care, 
într-un fel sau altul, abdică de 
la îndatoririle ce le revin, do
vedind ei înșiși unele carențe 
la acest capitol. Am semnalat 
și cu alte prilejuri asemenea 
acte de indisciplină, dintre care 
unele de o deosebită gravitate, 
incompatibile cu atribuțiile u- 
nui pedagog. Totuși mai amin
tim de unii antrenori și arbi
tri de judo, care au primit 
sancțiuni pentru acte de indis
ciplină și dezinteres, manifes
tate la o serie de competiții . 
Este cazul antrenorilor Florică 
Georgescu (C.S.M. Borzești). 
Hie Marinescu (Șc. sp. 1 Bucu
rești). Ștefan Vodă („U“ Cluj- 
Napoca) și al arbitrului Dumi
tru Dautner. De asemenea, 
Marian Crăciunescu (Voința 
București), criticat recent de 
ziarul nostru pentru atitudine 
nesportivă, a fost sancționat cu 
promptitudine — după cum ne-a 
comunicat conducerea clubu
lui. — fiind totodată pus în 
discuția colectivului.

Manifestările ce contravin e- 
ticii sportive sînt sancționate, 
așadar, cu hotărîre, dar mun
ca educativă nu trebuie să se 
rezume numai la luarea de 
sancțiuni, ci trebuie să aibă un 
caracter permanent, cu o pu
ternică forță preventivă, folo- 
sindu-se cele mai diverse for
me și mijloace educative. La 
acest proces delicat, dar de 
maximă importanță, trebuie 
să-și aducă un egal și constant 
aport atît antrenorii cit și cei
lalți activiști sportivi.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTÂNEANU

Întreceri sportive 
de MASĂ

Sfîrșitul acestei săptămîni 
se anunță bogat în manifes
tări sportive în Capitală, 
majoritatea în cadrul com
petiției de masă „Cupa tine
retului". Unele concursuri 
sînt organizate astăzi : tir 
(Poligonul tineretului), hand
bal (baza P.T.T.) și volei (ba
za C.P.B.) — toate în sec
torul 1, „Cupa școlarul" cu 
200 participanți la handbal, 
baschet, volei (baza Cireșa- 
rii) — sectorul 8. Miine, du
minică 9 noiembrie, tot în 
cadrul „Cupei tineretului" se 
organizează, în sectorul 2, 
un concurs de tenis de ma
să la Casa de cultură și un 
campionat de handbal al li
ceelor, cu participarea a 
12 echipe, la Liceul nr. 10; 
întreceri de tenis de masă 
la „Universal club", ora 
16,00 — sectorul 3 ; fotbal, 
volei, handbal, șah, tenis de 
masă la Școala generală 148 
și Liceul mecanic 4 — sec
torul 4 ; excursie, 400 par
ticipantă „Pe urmele lui 
Tudor Vladimlrescu" cu e- 
levii Liceului purtînd ace
lași nume — sectorul 7.

Alte acțiuni interesante : 
„Crosul de toamnă'* din par
cul I.O.R. — sector 4 ; „Cu
pa de toamnă" — orientare 
turistică — la Brânești — 
sectorul 5 ; o duminică cul- 
tural-sportivă pe baza „Elec
tra", unde se scontează pe 
participarea a 2000 de elevi 
și tineri din aproape 40 de 
școli și întreprinderi — sec
torul 7; un mare cros în 
„Parcul copilului", cu circa 
500 participanți — secto
rul 8.

ÎN FIECARE JUDEȚ, ACȚIUNI PRACTICE, EFICIENTE,
PENTRU DEZVOLTAREA CONTINUĂ A SPORTULUI

PREOCUPĂRI PENTRU ga.Tis.-i realizările actuale,

VALORIFICAREA DEPLINA A CONDIȚIILOR
Caracteristică pentru activitatea spor

tivă din județul Vrancea este orientarea 
către organizarea unor acțiuni de masă 
menite să formeze la cît mai mulți tineri 
obișnuința practicării sistematice și per
manente a exercițiilor fizice. în acest 
sens, răspunzînd pe deplin cerințelor, 
„Cupa tineretului" se bucură de interesul 
celor mai diverse categorii de participanți. 
S-a făcut remarcată prezența numeroasă 
a tinerilor la etapele pe asociații și, în 
special, la fazele de la nivelul unităților 
de bază. Merită evidențiată, preocuparea 
și bunele rezultate înregistrate la școlile 
generale nr. 7 și 10 din Focșani, la liceul 
și școlile generale 1 și 2 din Adjud, pre
cum și la școlile generale din comunele 
Străoane, Tiinboicști, Fitioncști și altele. 
Acestei mari competiții de masă cu ca
racter republican i-au fost subordonate 
toate celelalte manifestări, ceea ce expli
că și faptul că în majoritatea asociațiilor 
s-au organizat și sînt in curs de desfășu
rare numeroase întreceri.

Dar, așa cum s-a subliniat și in con
cluziile brigăzii de îndrumare și control, 
s-a acționat insuficient și cu puțină con
vingere pentru atragerea spre terenurile 
de sport a tinerilor care își desfășoară 
activitatea in întreprinderi, instituții și în 
cooperația meșteșugărească. Menționăm, 
însă, unele inițiative la „Export-vin" 
(Focșani), „Chimica" (Mărășești), „Loco
motiva" (Adjud) și „Foresla" (Gugești și 
Homocea).

Este notabil faptul că peste 80 la sută 
din numărul elevilor claselor V—VIII din 
județul Vrancea și-au trecut normele 
prevăzute in regulamentul complexului 
polisportiv „Sport și sănătate", aproape 
tuturor acestora înmînîndu-li-se și diplo
mele. Dar, în această acțiune, ca și în 
cazul altor acțiuni, ca „Amicii drumeției" 
și „înotul pentru toți", se poate observa, 
cu foarte mici excepții, doar prezența e- 
levilor.

O formă cuprinzătoare de atragere a 
tinerilor in practicarea exercițiilor fizice 
a constituit-o campionatul asociației. Au 
fost alese disciplinele cu o mai largă
răspîndire și pentru care există condiții
materiale de practicare (fotbal, volei,
handbal). Se poate aprecia, din acest
punct de vedere că, in cele mai _ multe 
cazuri, campionatul asociației s-a trans
format intr-un campionat al atelierului și 
al grupei sindicale, fapt cu totul îmbucu
rător.

Acceptată fără rețineri, dar numai aco
lo unde s-a insistat pentru convingerea 
practicanților de binefacerile acesteia 
(„Confecția", „Export-vin" și „Voința" 
Focșani, .,30 Decembrie" Adjud), gimnas
tica la locul de muncă s-a dovedit a fi 
o excelentă formă de obișnuire a tineri
lor și vîrstnicilor cu exercițiul fizic per
manent.

O importanță deosebită a fost acordata 
de organele și organizațiile cu atribuții 
competițiilor omagiale, precum și mani
festărilor specifice, tradiționale. La star
tul „Cupei Congresului al X-lea al 
U.T.C." la fotbal, volei și handbal, ai 
„Cupei Scinteii tineretului" la tenis, al 
campionatului sătesc de fotbal, volei și 
handbal, cu participarea a 56 de echipe 
și, în sfîrșit, la cel al „Cupei satelor 
vrîncene" (fotbal, volei, handbal, trîntă. 
atletism și oină) și „Festivalului cultural- 
sportiv Vrancea" au fost prezenți tineri 

Recent, în județele Vrancea și Tulcea au fost efectuate analize ale activi
tății sportive de masă și de performanță de către brigăzi de îndrumare și 
control ale C.N.E.F.S. și unor federații, în colaborare cu alți factori cu 

atribuții, in centrul atenției a stat modul cum se îndeplinesc prevederile Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-martie 1973 și prețioasele indicații cuprinse 
in Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU participanților la Con
ferința pe țară a mișcării sportive.

Un capitol 
concluziile fiind 
Tulcea.I
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important l-a constituit analiza activității sportive de masa — 
expuse în cadrul birourilor executive ale CJ.E.F.S. Vrancea și

și tinere din școli, întreprinderi și insti
tuții, cooperative agricole de producție.

Desigur, toate aceste competiții și ma
nifestări au avut un efect pozitiv și asu
pra activității sportive de performanță, 
direcție în care județul Vrancea a înce
put să se afirme tot mai convingător. Au 
fost depistate elemente valoroase pentru 
box (D. Căldăraru și V. Șenchiu), tir 
(Eugen Satala), lupte greco-romane și a- 
tletism, o contribuție deosebită adueîn- 
du-și Școala sportivă din Focșani și Clu
bul sportiv municipal „Unirea".

Pentru continua creștere a performan
ței există condiții materiale excelente. 
S-a constatat cu satisfacție că la Focșani, 
cu sprijinul organelor locale de partid și 
de stat, a fost amenajat, pe o suprafață 
de peste 9 000 de metri pătrați, un mare 
complex sportiv alcătuit din terenuri de 
fotbal, bazin de de dimensiuni olim
pice, sală de lupte, săli de atletism și tir. 
în vecinătatea aceluiași perimetru se 
înalță, într-un ritm foarte rapid, o im
punătoare sală de sport.

Așa cum sublinia in cuvîntul său tova
rășul Ion Anaslasiu, secretar al Comite
tului județean Vrancea al P.C.R. pre
ședintele C.J.E.F.S., „în județul Vrancea 
sînt create toate condițiile pentru ca ac
tivitatea sportivă, alături de celelalte do
menii ale vieții economice și sociale, să 
înregistreze importante succese".

Ion GAVRILESCU

ÎNDEMN SPRE
Activitatea sportivă de masă și de perfor

manță în județul Tulcea a cunoscut, de la 
înființarea acestuia în 1968, și pînă în pre
zent, o ascensiune evidentă, care poate fi 
concretizată în cîteva cifre : asociații spor
tive : 129 față de 98, profesori de educație 
fizică : 61—26, antrenori : 57—9, sportivi le
gitimați : 11 038—864, sportivi clasificați : 819. 
Desigur, la cele menționate se poate adăuga 
și multitudinea de acțiuni realizate în dome
niul sportului de masă și care au atras pe 
terenurile de sport mii și mii de cetățeni de 
toate vîrstele și profesiile.

Este indiscutabil faptul că, în această 
zonă, s-a înregistrat o înviorare a activității 
de educație fizică, o preocupare sporită pri
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vind dezvoltarea bazei materiale, un interes 
crescind față de participarea la diversele ma
nifestări organizate. în această direcție, dacă 
ne referim la tineretul școlar, este de notat 
că majoritatea orelor de educație fizică se 
desfășoară în aer liber la clasele I—IV. Un 
exemplu bun îl oferă școlile generale 1, 2, 
3, Liceul pedagogic și Liceul mecanic naval 
din Tulcea, școlile din orașul Isaccea și din 
comuna Mahmudia. Totodată, numeroși elevi 
au participat la diverse competiții și acțiuni, 
dintre care amintim : „Cupa nuferii Deltei** 
la minifotbal, înot și pescuit sportiv, „Mar
șul Victoriei", „Asaltul Carpaților", „Floarea 
prieteniei". O inițiativă interesantă a lansat 
asociația sportivă de la Uzina de alumină, 
care invită cu regularitate elevii Lie. meta
lurgic de aliaje feroase și aluminiu la în
trecerile pe care le organizează.

în prim-planul manifestărilor se situează, 
desigur, cele două acțiuni de largă accesi
bilitate, „Cupa tineretului" și complexul 
„Sport și sănătate". Bilanțul oferit de ediții
le trecute, de iarnă și de vară, permite con
statarea că s-a îmbunătățit modul de orga
nizare. în special la nivelul unităților de 
bază. Pot fi evidențiate asociațiile Vulturul
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Analizele efectuate au scos, așadar, în evidență mari disponibilități pentru ca 
activitatea sportivă de masă din județele Vrancea și Tulcea să se înscrie pe 
deplin în contextul general al dezvoltării mișcării noastre sportive, să răs
pundă integral sarcinilor reieșite din importantele documente de partid. Pen

tru aceasta se impune o muncă responsabilă la toate nivelurile, pentru înlăturarea 
deficiențelor existente, astfel ca rezultatele să fie din ce în ce mai bune, concre- 
tizindu-se în atragerea unui număr cît mai mare de cetățeni pe terenuri și în sălile 
de sport, prin organizarea unor acțiuni diversificate și cu caracter permanent.

NOI SUCCESE!
I.J.I.L., Autotransportul Tulcea, Granitul Ba- 
badag, Șc. gen. și Liceul Isaccea, Șc. gen. 2 
și 3 Tulcea, comuna Mahmudia. în ceea ce 
privește complexul „Sport și sănătate", cîte
va cifre sînt edificatoare : peste 26 000 de 
elevi, peste 29 000 de tineri din întreprinderi 
și instituții, peste 850 de cooperatori au în
deplinit normele pentru obținerea diplomei.

Alături de aceste acțiuni, mal menționăm 
cele 300 de excursii și drumeții la care au 
participat peste 43 000 de tineri și vîrstnici, 
precum și competițiile, devenite tradiționale, 
„Festivalul cultural-sportiv al pescarilor", 
„Cupa fetelor", „Cupa agriculturii", „Cupa 
tinerilor din Babadag", care reunesc suta 
de tineri și tinere, la întrecerile de înot, vo
lei, handbal, atletism, tenis de masă, cano
taj și fotbal.

Așadar, o arie largă de acțiuni, care ilus
trează preocupările factorilor cu atribuții. 
Dar, oare, s-a făcut totul ?

Cîteva constatări duc la concluzia că nu 
pretutindeni se muncește cu simț de răs
pundere, că mai există domenii în care se 
mai manifestă multe lipsuri. Există, încă, o 
slabă preocupare pentru organizarea unor 
întreceri simple, accesibile, resimțindu-se o 
insuficientă capacitate de cuprindere șl di
namizare a maselor de cetățeni. Spre e- 
xemplu, la unele unități, raportînd realizările 
la sarcinile stabilite prin planurile de dez
voltare, se observă că ele se situează sub 
cifrele planificate la toți indicatorii, la 
unele asociații chiar sub 50 la sută (Elec
tronul PTT Tulcea, comuna Sarichioi, Gr. 
șc. construcții ș.a.).

Din constatările brigăzii a reieșit, de ase
menea, că în privința participării la „Cupa 
tineretului” au existat discrepanțe cifrice 
în diversele rapoarte, ceea ce a dus la con
cluzia că acestea nu au fost întocmite întot
deauna cu simț de răspundere, că se mai 
manifestă superficialitate în urmărirea mo
dului cum se desfășoară această competiție.

Totodată, în domeniul popularizării și 
propagandei sportive, formele practicate sînt 
încă sărace, limitate la afișe, panouri și 
mai puțin la acțiuni eficiente, bazate pe date 
științifice, care să convingă cetățenii de ne
cesitatea practicării exercițiilor fizice.

Printre capitolele care au mai fost criti
cate se află și unele privind complexul 
„Sport și sănătate" — în special, populariza
rea —, acțiunea „Amicii drumeției", problema 
învățării înotului, a gimnasticii la locul de 
muncă, a sportului feminin — cu foarte 
sporadice manifestări, și acelea mai mult la 
nivel de localitate.

Desigur, succesele realizate de mișcarea 
sportivă tulceană sînt notabile și ele pot fi 
și mai numeroase, dacă se va acționa cu 
mai multă fermitate, cu o înaltă responsa
bilitate profesională, cu inițiativă șl exi
gență.

Ion VALENTIN
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In apropiatul sezon

NOI SCHIURI
pentru performeri și turiști

Industria românească pro
ducătoare de materiale și e- 
chipament sportiv face un în
semnat efort de continuă a- 
daptare pentru însușirea teh
nologiilor și modelelor noi, o- 
ferind astfel sportului de masă 
și celui de înaltă performantă 
un suport material sistematic 
în sfera acestei permanente 
preocupări, la Reghin, la între
prinderea de prelucrare a lem
nului. a avut loc o consfătuire 
vizînd prezentarea și omolo
garea unor materiale sportive 
noi — diferite tipuri de schi
uri, rachete de tenis, crose de 
hochei și săniuțe de concurs, 
precum și a unor modele mai 
vechi, substanțial îmbunătățite 
atît ca aspect general, cît și în 
ceea ce privește calitățile in
trinsece de rezistență, suplețe 
și durabilitate.

Prezența tuturor factorilor 
interesați din sfera producției, 
a comerțului, a beneficiarilor, 
precum și a unor specialiști in 
disciplinele sportive respective, 
modul exigent în care a fost 
analizat fiecare produs în par
te, ne îndreptățesc să credem 
în eficienta practică a acestui 
mod de consultare și asisten
ță tehnică. Stabilirea concretă, 
prin norme interne, a unor 
condiții de fabricare și livrare 
obiectivizează și mai mult re
lația producător-cumpârător. 
asigurîndu-i un cadru juridic 
și tehnic corespunzător. Preci
zarea obligațiilor reciproce ș- 
sumată conferă un plus de 
certitudine calitativă și opera
țională, pentru ca materialul 
să ajungă la destinație în con
dițiile și la termenele prescrise.

Iată și tipurile noi de mate
riale prezentate și însușite prin 
norme interne : schiul de fond 
„Plastic", executat în două 
grupe de elasticitate (pentru 
zăpadă prăfuită și pentru 
gheață), laminat unidirecțional 
din fibră de sticlă, pentru 
sportivii de performanță și cu 
lungimi cuprinse între 160 și

LOTO-PRONOSPORT 

INFORMEAZĂ

AZI ULTIMA ZI PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR

LA TRAGEREA

Tragerea Loto 2 s-a bucurat 
de succes în rîndul participan- 
ților, aceasta concretizîndu-se 
și în numărul mare de cîștiguri 
Micșorîndu-se cîmpul de nu
mere de la 90 la 75 s-au mă
rit implicit șansele de cîștig.

Astfel, se poate cîștiga cu 2 
numere din 4 extrase și cu 3 
numere din toate cele 12 ex
trase.

Tragerea Loto 2 vă oferă 
șanse sporite de cîștig.

Cea de a treia tragere Loto 
2 de mîine. duminică 9 noiem
brie, se organizează la Bucu
rești, în sala clubului Finanțe- 
Bănci din str. Doamnei nr. 2, 
cu începere de la ora 17,45. în 
continuare rulează un film ar
tistic.

Rețineți 1 O variantă = 1 
șansă de cîștig. Mai multe va
riante = mai multe șanse de 
cîștig.
NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 7 NO

IEMBRIE 1975
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 732.356 lei din care
25.669 lei report

EXTRAGEREA I : 84 88 77 8 
86 14 31 55 58

EXTRAGEREA a II-a : 6 25 
54 70 28 23 56 49 12

Plata cîștigurilor va începe în 
Capitală de la 17 noiembrie 
pînă Ia 7 ianuarie 1976 ; în ța
ră de la 20 noiembrie pînă la 
7 ianuarie 1976 inclusiv ; prin 
mandate poștale de la 20 no
iembrie 1975. 

210 cm ; schiul de fond „Cros" 
pentru turism și agrement, con
stituit dintr-un bloc lamelat cu 
miez din lemn de rășinoase, 
fără canturi, fără plastic, cu di
mensiuni între 140 cm și 200 
cm ; schiul „Postăvarul" pen
tru probele alpine, din bloc la
melat de lemn de frasin, cu 
fibră de sticlă, cu suprafețe din 
folii de polietilenă și cu can
turi fragmentate. Este un schi 
de calitate ridicată, realizat în 
două grupe de elasticitate (ri
gid și elastic) și de dimensiuni 
cuprinse între 160 și 220 cm ; 
„Cristal", schi alpin foarte re
zistent din seradur (aluminiu) 
și straturi de fibră de sticlă, 
cu adaosuri de cauciuc semi- 
vulcanizat care să preia vibra
țiile ; prevăzut cu cant conti
nuu, îngropat, cu ornamentație 
vie, este realizat pentru fie
care specialitate alpină separat, 
avînd și cîte două grupe de 
elasticitate; dimensiuni cuprin
se între 140 și 220 cm : Schiul 
„Safir", pentru agrement, de 
calitate superioară, mai scurt și 
mai lat și, ca atare, mai sta
bil și mai ușor manevrabil, cu 
dimensiuni între 160 și 180 cm 
pentru adulți ; schiul „Topaz", 
tot pentru agrement, mai scurt 
și mai lat, dar fără structuri 
metalice în interior, cu dimen
siuni de 160—170—180 cm ; „Na
țional", un schi alpin de per
formanță, ca și „Cristal", reali
zat pentru fiecare disciplină 
(slalom, slalom uriaș și cobo- 
rîre), avînd o cantitate crescu
tă de fibră de sticlă, cu can
turi metalice îngropate și cau
ciuc semivulcanizat. cu dimen
siuni cuprinse între 140 și 220 
cm ; schiul de sărituri „Jet", 
din lemn cu folii plastice pe 
suprafețe. în dimensiuni de Ia 
220 la 240 cm.

Au mai fost prezentate. în- 
tr-o calitate ornamentală îm
bunătățită, schiul de copii „Pi
tic", schiurile „Turist", „Super", 
..Combi R“, „Ceahlăul" și .Ru
bin". De asemenea, s-au pre
zentat modele de rachete de 
tenis, crose de hochei și săni
uțe de copii.

Tncepînd din ianuarie 1976, 
majoritatea acestor produse se 
vor găsi în magazinele de spe
cialitate.

Mihai BARA

REFACEREA SI RECUPERAREA
(Urmare din pag. 1)

nalizate în direcția ridicării po
tențialului biologic al organis
mului propus să abordeze o 
competiție sportivă sau să a- 
tace o performanță. De reținut 
că acest element este diametral 
opus refacerii, care — în pri
mă fază cel puțin — are un 
caracter de relaxare, de des
cărcare, dacă doriți.

Am considerat necesar să fa
cem aceste precizări pentru a 
evita pe viitor desele confuzii 
ce le întîlnim în practica spor
tivă. confuzii de ordin nu numai 
terminologic, dar și concepțio- 
nal ori — și mai grav — a- 
plicativ.

Ne vom referi acum la pro
blema refacerii. In abordarea 
practică. aplicativă, trebuie 
pornit de la cîteva teze teore
tice, între care cele mai impor
tante ni se par următoarele : 
refacerea este parte com
ponentă a antrenamentului 
sportiv (efort-refacere). Refa
cerea spontană, naturală, a 
organismului constituie tot
deauna baza de plecare, pe ea 
suprapunîndu-se o serie de 
mijloace adăugate. di
rijate în funcție de efortul de
pus. Mijloacele aplicative se 
vor adresa cu precădere sub- 
stratelor biologice cel mai 
mult afectate de efortul depus 
(de exemplu, dacă la un aler
gător de 10 000 m admitem că 
sfera metabolică și neuro-mus- 
culară au fost excesiv solici
tate, mijloacele alese vor tre
bui să influențeze pozitiv și 
rapid acești parametri. în timp 
ce dacă Ia un trăgător de pis
tol viteză sfera neuro-psihică 
este considerată ca cea mai so
licitată în efort specific, mij
loacele refacerii vor trebui se
lecționate prioritar din cele 
care influențează favorabil sfe
ra neuro-psihică).

Avem la dispoziție mijloace 
mai simple sau mai complica
te. clinice, paraclinice, psiho
logice. de apreciere a refacerii. 
Refacerea, însă, trebuie tratată

Complexul de sărituri „23 August" din Capitală

0 BIJUTERIE INSUFICIENT PREȚUITĂ!
• Planificarea nejudicioasă reduce posibilitățile de exploatare 
a celor 7 instalații ale bazinului • 30 de copii ți juniori in pri
mele două ore ale zilei, nici unul in următoarea ! • Joacă (ne
supravegheată) in loc de antrenament organizat • Revitalizarea 
sportului săriturilor se poate obține doar prin măsuri grabnice ți 
concrete in domeniul planificării, controlului ți disciplinei pre

gătirilor.

în Capitală activitatea de 
performanță în disciplina sări
turilor de la trambulină în apă 
evoluează, de mai mulți anir 
sub nivelul posibilităților crea
te prin funcționarea a două 
secții în cadrul cluburilor spor
tive Progresul și Școlarul, prin 
înființarea secției de sărituri la 
Școala generală nr. 54, prin 
reamenajarea bazinului desco
perit de la Centrul de pregă
tire olimpică al C.N.E.F.S. și 
prin darea în folosință (încă din 
anul 1971) a bazinului acoperit 
„23 August", apreciat de oas
peții participant la campiona
tele internaționale ale Româ
niei drept unul dintre cele mai 
moderne din Europa. Argumen
tele care susțin că disciplina 
salturilor nu urmează un drum 
ascendent, așa cum s-ar cuveni, 
sînt slabele rezultate obținute 
pe plan international (nivelul 
maxim de pretenții ajunge la 
campionatele balcanice, ceea ce 
nu reprezintă un etalon îndea
juns comparativ la nivelul mon
dial), și, mai direct, o simplă 
comparație cu săritorii din Si
biu care, cu condiții mai mult 
decît modeste, “se bat" de la 
egal (la campionatele naționale 
de seniori, juniori și copii) cu 
săritorii bucureșteni. Și dacă 
la fete situația oferă, totuși, 
perspective (prin afirmarea u- 
nor elemente ca Anca Făgețean, 
Georgiana Săcăleanu, Mihaiela 
Atanasiu de la Școlarul, Elena 
Cîrstică și Felicia Cîrstea de la 
Progresul), limitate — însă — 
din cauza numărului redus al 
celor ce au ajuns la un nivel 
acceptabil de pregătire, la bă
ieți s-a produs un „vid", în 
care doar Victor Bastar (Șco
larul) se întrevede ca un sări
tor cu posibilități de a progre
sa, într-un viitor apropiat.

De fapt, nici nu e de mirare 
că s-a ajuns la această stare 
de lucruri și, în acest sens, este 
revelator modul în care se uti
lizează bazinul „23 August" (un 
adevărat complex, alcătuit din 
două trambuline de 1 m, două 
de 3 m, cîte o platformă la 
5 m, 7 m și 10 m. instalații 
pentru lucru la lonjă. plasă

a
diferențiat, după cum ne re
ferim la antrenament sau com
petiție (intracompetițional sau 
post-competițional) sau potrivit 
periodizării (zi, săptămînă, eta
pă. ciclu anual, ciclu olimpic).

în privința mijloacelor apli
cative care stau la îndemîna 
medicilor și antrenorilor, aces
tea ar putea fi sistematizate 
astfel :

a) antrenamentul sportiv (jo
cul dintre volum-intensitate- 
complexitate, odihna activă sau 
efortul nespecific) reprezintă 
mijlocul de bază și care stă nu
mai la indemina noastră ;

b) mijloace din sfera medi
cinii fizicale, fizio-hidro-balneo- 
terapiei și a psihologiei. De 
exemplu — hidroterapia caldă: 
duș, cadă, bazine de înot cu 
apă de 32°—36° C, masajul ma
nual sau instrumental — vibro- 
masaj, hidromasaj, masaj sub
acvatic, electromasaj etc, oxi
genarea naturală sau artificială 
și aeroionizarea negativă, an
trenamentul psihosomatic sau 
relaxarea androgenă, elemente 
din yoga, reflexoterapia prin 
acupunctura sau alte mijloace; 
barocamera s igmentară etc., 
sugestia și autosugestia mer- 
gînd pînă la stare hipnotică 
etc. ;

c) mijloace din sfera dieteti
cii. Alimentația imediată de re
facere ar trebui să fie ușor 
alcalină, hipoproteică, hidroza- 
harată, bogată în lactate, cru
dități, sucuri naturale de fruc
te, hipolipidică, hipocalorică ;

d) mijloace farmacologice. 
Ele cuprind, în principal, com
plexele vitaminice și sărurile 
minerale — calciu, fosfor, mag
neziu, fier, potasiu, sodiu, a- 
minoacizi — glicol, sărurile a- 
cidului aspartic, lecithina, con
centrate prcteice și substanțe 
anabolizante nehormonalc, glu
coza, extracte suprarenale și 
compuși fosforici.

Trebuie reținut. în modul cel 
mai serios, că mcdicația de re
facere reprezintă UN MIJLOC 
DE EXCEPȚIE, impus de anu
mite situații limită, decizia 
(spre deosebire de mijlocul „an

pentru salturi pe uscat etc.). în 
primul rînd, planificarea orelor 
de antrenament nu este judi
cios alcătuită : sînt ore (între 
8 și 10) cînd în bazin se află 
30 de copii (și aceștia nerepar
tizați pe „ateliere"), ceea ce 
îngreuiază, în mod evident, 
procesul de instruire ; in 
schimb, marțea între 10 și 11 
bazinul este complet nefolosit 
(!), iar în alte perioade se an
trenează doar 3—4 săritori. 
Chiar și această așa-zisă pla
nificare nu este respectată de 
antrenori care, fie că absen
tează de la ore (ceea ce se 
petrece destul de des cu antre- 
noarea Melania Dccuseară de 
la Progresul), fie că încep pre
gătirea propriu-zisă cu întîrzieri 
de 15 și chiar 30 de minute (a- 
batere de care se fac vinovați 
mai toți antrenorii). Nu puține 
sînt perioadele dintr-o zi în 
care săritorii (copii și juniori) 
folosesc orele de pregătire pur 
și simplu pentru a se juca ne- 
supravegheați (deoarece antre
norii lor absentează), ceea ce 
provoacă pericolul unor acci
dente. Pe bună dreptate ne spu
nea directorul complexului O. 
Enoiu, că va fi nevoit să in
terzică accesul săritorilor, dacă 
aceștia nu vor fi însoțiți de an
trenori.

Este clar că se impune mai 
multă disciplină și organizare 
în activitatea săritorilor din Ca
pitală și, în acest sens, apre
ciem că este absolut necesară 
o analiză profundă făcută de 
Biroul F. R. Natație, urmată 
de măsuri concrete care să 
ducă la remedierea unei stări 
de fapt dăunătoare acestei ra
muri a natației. Existența unui 
for coordonator al muncii an
trenorilor, controlul permanent 
și exigent al îndeletnicirii lor 
planificarea chibzuită, cu dis- 
cernămînt, a orelor de pregă
tire, respectarea întocmai a 
acestora, sînt doar cîteva din 
premisele realizării unei baze 
menite să revitalizeze ramura 
săriturilor în apă, mai precis 
a activității antrenorilor și să 
ritorilor din Capitală.

D. STĂNCULESCU

trenament" în refacere) trebu
ind s-o aibă în acest caz NU
MAI MEDICUL, singur în mă
sură să aprecieze în ce anume 
situație este indicat un medi
cament sau altul. Acest lucru 
devine stringent valabil în ca
zul concentratelor proteice sau 
al anabolizantelor ;

e) somnul este un mijloc 
principal de refacere naturală 
după efort, la nevoie fiind in
dicat chiar somnul medicamen
tos.

Aceste mijloace se mai pot 
sistematiza și după efectele 
majore pe care le au asupra 
unor parametri biologici. Ast
fel, distingem mijloace care se 
adresează prioritar sferei ne- 
uro-psihice (foarte importantă 
la tir. scrimă, box, jocuri spor
tive etc) ; altele care se adre
sează prioritar sferei neuro- 
musculare (hidroterapie, masai, 
medicație anabolică etc. foarte 
importante la cicliști, alergă
tori, halterofili, luptători) ; mij
loace care se adresează sferei 
endocrino-metabolice (reechili 
brarea hidro-electrolitică și re
facerea substratelor metabolice 
Ia alergătorii de distanțe lungi 
cicliști etc).

în orice caz, nu se pot da 
rețete universal valabile, 
trebuie reținute imperativele re
facerii, precum și posibilității" 
și cunoașterea exactă a efec
telor și a modalităților de in
tervenție activă și operativă

în acest context, fiecare an
trenament sau competiție ca
pătă particularitățile sale de re
facere, după cum alegerea 
mijloacelor din această bateri" 
complexă trebuie să păstreze 
caracterul de individualizare 
întocmai ca și antrenamentul 
sportiv.

Dacă am revenit asupra a- 
cestui subiect am făcut-o nu
mai din dorința de a impul
siona această fațetă a antrena
mentului. de a preciza că nu 
poale exista o rețetă universal 
valabilă, numai medicul fiind 
în măsură să prescrie, de Ia 
caz Ia caz, complexa terapie 
funcțională de recondiționară 
biologică după efortul sportiv.
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PREA MULT
ÎN CAMPIONA
RAID - ANCHETĂ PE

Campionatul de tineret (de tineret- I 
speranțe sau tineret-rezerve, titu- I 
laturi sub care s-a desfășurat de la I 
înființare) a ajuns acum la ediția a 10-a, I 

dacă luăm în considerație și cele două I 
întreceri singulare, cele din anii 1955 și I 
1961/1962. Ultimele 7 ediții succesive au I 
fost cîștigate de Universitatea Craiova I 
(1968/1969 și 1973/1974), Sport Club Bacău I 
(1969/1970), „U" CIuj-Napoca (1970'1971 și I 
1971/1972), Petrolul Ploiești (1972/1973) și I 
Dinamo București (1974/1975). Scopul I 
competiției — așa cum a fost cl subli- I 
ni at încă de la prima ediție — nu era al- I 
tul decît ASIGURAREA UNEI TREPTE 
INTERMEDIARE PENTRU JUNIORII 
SUSCEPTIBILI DE PROMOVARE IN 
FORMAȚIILE DIVIZIONARE A, precum 
și oferirea unei posibilități concrete ju- | 
cătorilor seniori din loturile lărgite ale I 
echipelor din primul eșalon de a evolua I 
în cadrul unei competiții de lungă dura- I 
tă. Fără îndoială, unele cluburi au înțe- I 
Ies cum se cuvine rostul acestei întreceri. I 
privind campionatul nu ca pe un scop în I 
sine, ci ca pe un prilej bine venit pentru I 
a-si pregăti în mod corespunzător schim- I

CUM APRECIAȚI A
- O ÎNTREBARE
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CONSTANTIN DELIU (antre
norul echipei Universitatea 
Craiova) :

„în actuala ediție, foarte pu
ține echipe dau importanță 
competiției. Afirmația mea se 
sprijină pe acele scoruri mari 
care se datoresc faptului că 
majoritatea echipelor sînt alcă
tuite la întîmplare, în preajma 
meciurilor, aceasta „eviden
țiind" lipsa de preocupare a 
unor cluburi și asociații. în 
plus, se pune prea mare accent 
pe rezultate, uitîndu-se rațiu
nea principală a acestui cam
pionat"

LICĂ NUNWEILLER (antreno
rul echipei Dinamo) :

„Pentru clubul nostru, cam
pionatul de tineret-speranțe 
este foarte util. Mulți dintre 
jucătorii care au întregit, pe 
parcurs, rîndurile primei for
mații. cum sînt Lucuță, Custov. 
Vrînceanu, I. Marin, Augustin, 
s-au format în focul jocurilor 
echipei de tineret. Și în aceas
tă ediție de campionat o serie 
de elemente talentate, de pers
pectivă (Vlad, Iamandi, Frîncu. 
Bălan, Barbu) bat la porțile 
consacrării. La Dinamo se a- 
cordă o atenție deosebită ti
neretului, asigurîndu-i-se con
dițiile necesare"

ANTON COȘEREANU (antre
norul echipei Jiul) :

„în ultima vreme, acest cam
pionat aproape că se supra
pune cu cel de juniori. Sînt 
dese cazurile cînd, pentru ob
ținerea unor rezultate favorabi
le, se sacrifică una din formații. 
Opinia mea este că ar fi mai 
indicată transformarea campio
natului de tineret-speranțe în
tr-un campionat divizionar de 
juniori"

ALEXANDRU DAN (antre
norul echipei U.T.A.) :

„Atîta timp cît in campio
natul de tineret-speranțe, în Di
viziile B și C este Obligatorie 
utilizarea unui număr mare de 
juniori, nu văd cum am putea 
avea o bază solidă, de perspec
tivă, pentru prima formație. 
Actuala variantă nu este, cred, 
cea mai bună Aș înclina pen
tru un campionat organizat pe 
zone geografice"

VASILE PAPUC (secretarul A- 
sociației sportive C.F.R. CIuj- 
Napoca) :

„Competiția este utilă. în- 
trucît reprezintă o treaptă ne
cesară trecerii de la juniori la 
echipa mare. Trebuie, insă, mai 
multă atenție la selecție, ur- 
mărindu-se nu numai gabaritul 
ei șl tehnica jucătorilor tineri"

REMUS CIMPEANU (vicepre
ședintele clubului „U" Cluj-Na- 
poca) :

..Mult prea multe jocuri de 
slabă calitate există în acest 
campionat de tineret-speranțe. 
ceea ce. vrînd-nevrînd pune 
în discuție problema utilității 
lui. Din punctul meu de ve
dere. întrecerea nu-și atinge 
scopul, irosindu-se în zadar 
fonduri care ar putea fi valo
rificate superior. în cadrul echi
pei noastre, de pildă, avem 
acum doar doi jucători de 
perspectivă. N. Ștefănescu și I. 
Drobotă, ceea ce ne obligă să 
recunoaștem valoarea modestă 
a schimbului de mîine. Dacă 
în formația noastră de tineret
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ATISFACȚII 
’ERANȚELOR! 
’A DE LANSARE“ A DIVIZIEI A

Divizionarele A în pauza competițională

I. Citeva echipe de tineret- 
pevenit, de-a lungul anilor, 
loratoare în care s-au călit 
fi, promovați mai apoi în 
L Exemplele cele mai con- 
p oferă F. C. Argeș, Uni- 
liova, Dinamo, „U“ Cluj-Na- 
I Spori Club Bacău. Jucă- 
III. Cristian. Zamfir, Dumi- 
lescu, Bălăci, Negrilâ, Con- 
Lung Berneanu, Vrinceanu, 
I Marin, Lucuță, Lăzăreanu, 
lan, Bichescu, Cimpeanu II, 
I, FI. Marin, Soșu. Cărpuci, 
pe oprim aici cu înșiruirea 
I au făcut cite un stagiu, 

mai scurt, la echipele de 
e au avut (condiție primor- 
bnori care și-au dat toată 

a-i pregăti conform nevoi- 
ale divizionarei A. Intere- 
niat este faptul că aceleași 
hârcă de ani de zile și prin 
pii și juniori productive în 
poară o susținută activitate 
creștere și promovare a 

p înzestrate.
1

Există insă — din păcate — și un nu
măr destul de mare de divizionare A cu 
preocupări minore in această privință, 
care au acordat o atenție formală cam
pionatului, căutind prin alte părți jucă
tori de schimb. F.C.M. Reșița. C.F.R. 
Cluj-Napoca, Politehnica Timișoara. Jiul 
Petroșani, U.T.A., Steaua, F. C. Olimpia 
Satu Mare au apelat, pentru alcătuirea 
Ioturilor lor, la jucători formați de alte 
cluburi, cu unele dintre acestea intrîndu- 
se chiar in... conflict.

Ultimele două etape ale campionatului 
de tineret-speranțe (la care au fost pre- 
zenți redactorii ziarului) au oferit. cu 
mici excepții, echipe pestrițe (unele cu 
cite 5—6 juniori, altele cu 7—8 seniori) 
ale căror evoluții n-au satisfăcut decît 
într-o foarte mică măsură.

Se joacă atît de slab, incit nici antre
norii echipelor respective nu sînt mulțu
miți. unii dintre ei punînd sub semnul 
întrebării valabilitatea — în formula ac
tuală — a competiției. Dar. în această 
privință, opiniile rămin împărțite. Cum 
au fost, de fapt, de cînd a luat ființă 
campionatul Iată mai jos cîteva

Miine, la Brașov,
Joc de verificare

a lotului A
Miine, la Brașov, pe stadionul 

..Tractorul". începînd de la ora 
14, lotul A de fotbal va sus
ține un joc de verificare în 
compania divizionarei B „Trac
torul".
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eficiența dorită, aceasta este 
foarte adevărat. Dar, tot atît 
de adevărat este că noi trebuie 
să perfecționăm competiția prin 
măsuri imediate 1“

LEONTE IANOVSCHI (antre
norul formației F.C. Argeș) :

„Consider că exemplul pri
mei noastre echipe poate re
prezenta argumentul principal 
al utilității competiției de tine
ret. Să nu uităm că în ultimul 
meci de Divizia A, de exemplu, 
cel cu S.C. Bacău. F.C. Argeș 
a aliniat o linie defensivă cu 
5 jucători formați în cadrul 
echipei de tineret-speranțe".

ȘTEFAN BRASAI (antrenorul 
echipei A.S.A. Tg. Mureș) :

„Prea puține meciuri de ca
litate în competiția echipelor 
de tineret. Și destul de multe 
cheltuieli. De aceea, consider 
că ar fi mai bine, sub aspect 
valoric și financiar, alcătuirea 
a 2—3 serii pe zone geografice"

CONSTANTIN TÎLVESCU (an
trenorul echipei F.C. Constanța):

„Nivelul competiției este sa
tisfăcător. în ultima vreme s-a 
observat chiar o creștere valo
rică a întrecerii față de anii 
trecuți. datorită procesului de 
omogenizare a formațiilor și 
transferului de experiență de 
la jucătorii din lotul de seniori 
care participă la meciurile din 
campionatul de tineret-speran- 
ț.e. Soluția unei divizii naționale 
de juniori este, teoretic, bună, 
dar în practică ne lovim de in
suficiența timpului necesar 
pretențiilor unei astfel de com
petiții. datorită programului 
foarte încărcat al totbaliștilor- 
juniori"

DUMITRU CHIRIȚA (antre
norul echipei S. C. Bacău) :

„Pentru o echipă promo
vată. campionatul de tineret- 
speranțe reprezintă o necesitate, 
deoarece permite rodarea ele
mentelor de perspectivă nece
sare luptei grele din Divizia A 
Cred, totuși, că limita de vîrstă 
ar trebui mărită. în avantajul 
jucătorilor pe care o formație 
promovată îi transferă din di
viziile inferioare"

VASILE POPA (președintele 
clubului F. C. Bihor) :

„Campionat fără sens 1 Se 
cheltuie mult, se obține puțin ! 
Ar trebui înlocuit imediat cu o 
competiție exclusivă pentru 
juniori, ceea ce ar elimina a- 
ceastă dilemă în care ne aflăm.

CLASAMENTUL „LA ZI"
1. F.C. ARGEȘ 13 9 2 2 24—14 20
2. Dinamo 13 8 3 2 40—11 19
3. F.C. Constanța 13 8 2 3 21—12 18
4. Univ. Craiova 13 6 5 2 21 —8 17
5. Steaua 13 7 2 4 19—15 16
6. F.C. Bihor 13 6 3 4 27—27 15
7. „Poli** Tim. 13 7 0 6 22—12 14
8. „Poli** Iași 13 6 2 5 23—18 14
9. Sportul stud. 12 5 3 4 25—19 13

10. S.C. Bacău 12 6 0 6 21—17 12
11. U.T.A. 13 4 3 6 9—13 11
12. „U« Cj.-Nap. 13 5 1 7 15—20 11
13. A.S.A. 13 4 3 6 19—24 11
14. Rapid 13 2 5 6 12—21 9
15. F.C.M. Reșița 13 4 1 8 11—28 9
16. F.C. Olimpia 13 3 2 8 17—26 8
17. Jiul 13 4 0 9 13—45 8
18. C.F.R. 13 1 5 7 6—15 7

ACTUALITĂȚI
• REUNIUNEA LOTURILOR 

DE TINERET. Ieri dimineață 
s-a reunit. în Capitală, lotul de 
tineret sub 23 de ani în vederea 
partidei amicale de miercuri 12 
noiembrie de Ia Gyula, cu re
prezentativa similară a Unga
riei. Miine. de la ora 12,30, pe 
stadionul Giulești. lotul va în- 
tîlni, într-un joc de pregătire, 
formația Sportul studențesc.

Tot mîine, de la ora 11, pe 
stadionul Steaua, lotul de tine
ret sub 21 de ani — reunit și 
el ieri — va juca în compania 
liderului campionatului, un ul
tim meci de verificare înaintea 
întîlnirii de miercuri, de la Tir- 
goviște, cu selecționata similară 
a Ungariei.

• NOU ANTRENOR LA U- 
NIREA FOCȘANI. Au trecut 
doar 11 etape in Divizia B și 
un nou antrenor a fost schim
bat. După cum ne-a informat 
corespondentul nostru V. Mano- 
liu, din Focșani, antrenorul 
Costică Marinescu, de la Unirea 
a fost înlocuit cu prof. Gheor- 
ghe Făiniță. De la 'S.N. Olte
nița, președintele asociației. 
Mircea Buciu. ne-a trimis o 
adresă prin care ne face cu
noscut că Nieolae Ceavdaridis 
este, în continuare, antrenorul 
divizionarei B.

NUMEROASE JOCURI AMICALE
ÎN ȚARĂ Șl PESTE HOTARE

Profitînd de pauza competi- 
ționalâ. ocazionată de evolu
țiile loturilor reprezentative, 
divizionarele A continuă pre
gătirile sub forma antrenamen
telor zilnice precum și a unor 
jocuri amicale în țară și pes
te hotare. Iată, pe scurt, progra
mul lor de activitate :
• STEAUA susține mîine, 

cu începere de la ora 11, pe 
stadionul său, o partidă în 
compania lotului de tineret 
(21 de ani); miercuri 12 noiem
brie va juca cu divizionara B 
Metalul București, iar sîmbătă 
15 noiembrie are prevăzut un 
joc-școală în compania propriei 
formații de tineret-speranțe • 
DINAMO joacă duminică, pe 
stadionul din șos. Ștefan cel 
Mare, cu începere de la ora 
11, sub denumirea de „Dinamo- 
tineret", cu Lotul național de 
juniori ; săptămîna viitoare, 
miercuri, este planificat un joc 
cu o divizionară B sau C (ne
desemnată), iar sîmbătă. pe sta
dionul Giulești, va întîlni pe 
Rapid • F. C. ARGEȘ a ple
cat ieri, la ora prînzului, în 
Bulgaria, unde va susține un 
turneu de două jocuri în orga
nizarea clubului Minior Pernik; 
sîmbătă viitoare piteștenii vor 
întîlni pe teren propriu pe 
Sportul studențesc ® A.S.A 
TG. MUREȘ va susține o du
blă confruntare cu Gloria Bis
trița, marți 11 noiembrie la 
Tg. Mureș și joi la Bistrița ; 
sîmbătă 15 noiembrie, un joc 
cu partener încă nedesemnat 
O POLITEHNICA IAȘI va e- 
fectua un program de pregătire 
la Vatra Dornei sau Cîmpulung 
Moldovenesc ; în ziua de 16 
noiembrie, la ora 11, va întîl
ni, la Iași, formația Moldova 
Chișinău (U.R.S.S.) ® F.C.M. 
REȘIȚA joacă mîine la Satu

LOC DE
ntrul atenției, campio- 
nțe este privit din mai 
ciat diferit, ca efecte și 
celor 18 reprezentanți, 

credem, o imagine 
ări de fapt din acest 
tant. Ne permitem să 

concluzii care
i :

se im-

acordat mereu 
ictivitate intensă 
>vări in prima 
oarte utilă.

atenția 
a fost 

divizie,

pregâ-(în selecție, în 
gramarea meciurilor, in
ia echipelor de tineret)

N. R. Rezultatul corect al me
ciului C.F.R. — F.C. Argeș este 
0—1, și nu 1—0 cum a apărut.

Partida nedisputată Rapid — 
„Poli" Timișoara a fost omologată 
cu rezultatul de 0—3.

iWWWWWWWWWWW;

de a împărți juniorii buni în
tre echipa de tineret-speranțe 
și cea din campionatul repu
blican de juniori".

NICOLAE GODEANU (an
trenorul echipei Politehnica Ti
mișoara) :

„Echipa noastră de tineret- 
speranțe colaborează în perma
nență cu prima formație în- 
tr-un regim de autonomie. Con
sider că. dacă țîșnesc unul, doi 
jucători la echipa „mare", pro
ductivitatea este deplină. Cam
pionatul de tineret se justifică, 
în condițiile în care toate clu
burile îi acordă atenția cuve
nită".

TEOFIL CODREANU (antreno
rul echipei Rapid) :

„Competiția ar cîștiga în va
loare dacă, în primul rînd, ju
cătorii ar face totul pentru a 
deveni cu adevărat schimbul de 
bază al primei divizii. Eu unul 
sînt. însă, nemulțumit de evo
luția unor jucători din echipa 
mea (Stanca, Mihalache, Con- 
stantinescu) remarcați cîndva. 
dar acum aflați în declin, da
torită automulțumirii".

KURT GROS (antrenorul e- 
chipei Politehnica lași) :

„De aproape doi ani. de la 
echipa noastră de tineret nu 
s-a putut promova nici un ele
ment care ar fi putut face față 
cerințelor jocurilor de Divizia 
A întîlnirile se desfășoară fără 
miză, fără interes. Noi am fost 
nevoiti să descompletăm for
mația de iuniori ca să umplem 
golurile existente la echipa de 
tineret Și ce am rezolvat ? 
Le-am slăbit pe amîndouă. Pro
iectul unui campionat de ju
niori la nivel republican, for
mat din 16 echipe, va stimula 
foarte mult activitatea servind 
calității ipcurilor"

CAMPIONATUL DE JUNIORI -
SERIA I : Gloria Buzău — Șc. 

sp. Tecuci 0—0, C.F.R. Pașcani — 
C.S. Botoșani 1—0. Liceul de fotbal 
Bacău — Rulmentul Bîrlad 9—0. 
Politehnica Iași — S.C. Bacău 
1—0, Unirea Focșani — Lie. 2 Iași
1— 0, Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. 
Suceava 3—1. SERlAaII-a: Me
talul București — F.C. Brăila
2— 0, S.C. Tuleea — Autobuzul 
București 0—0, Rapid București — 
F.C.M. Galati 1—1, Azotul Slobo
zia — Sportul studențesc 0—3, 
F.C. Constanța — Șc. sp. Călărași 
4—0 ; SERIA a Hl-a : Flacăra Mo- 
reni — C.S. Tîrgoviște 0—1, Progre
sul București — F.C.M. Giurgiu
3— 0, Dinamo București — Lie. M 
Viteazul București 0—0, Voința 
București — T.M. București 3—0, 
Șc. sp. Alexandria — Steaua 0—3. 
Ș.N. Oltenița — Petrolul Ploiești 
1—0 ; SERIA a IV-a : Șc. sp. Dră- 
gășani — Șc. sp. Curtea de Argeș
1— 3, Minerul Motru — Electro- 
putere Craiova 1—1, Șc. sp. Craio
va — Dinamo Slatina 4—2, Jiul 
Petroșani — F.C. Argeș 0—3, Ci
mentul Tg. Jiu — Lie. 1 Caracal
2— 2, Minerul Lupeni — Universi
tatea Craiova 1—0, Chimia Rm. 
Vîlcea — Șc. sp. Știința Petro
șani 1—2 ; SERIA a V-a : Dier- 
na Orșova — Strungul Arad 4—5,

REZULTATELE ETAPEI A IX-a
Șc. sp. Gloria Arad — Șc. sp. Jim- 
bolia 1—0, U.M. Timișoara — Șc. 
sp. Lugoj 1—0 , C.F.R. Timișoara — 
„Poli" Timișoara 2—0. Șc. sp. Ca
ransebeș — Viitorul Timișoara 0—1. 
F.C.M. Reșița — U.T.A. 1—0 ; 
SERIA a vi-a : Sticla Turda — 
C.I.L. Sighet 0—0. Armătura Za
lău — Șc. sp. Oradea 1—2, Mine
rul Cavnic — F.C. Olimpia S. Mare 
6—4, „U“ Cluj-Napoca — Șc. sp. 
B. Mare 3—0, Gloria Bistrița — 
Șc. sp. Victoria Cărei 2—1, Ind. 
sîrmei C. Turzii — C.F.R. Cluj- 
Napoca 1—1 : SERIA a VH-a : Șc. 
sp. Gheorghienl — Șc. sp. M. 
Ciuc 0—3, Steagul roșu Brașov — 
Gaz metan Mediaș 5—0, Tracto
rul Brașov — A.S.A. Tg. Mureș 
0—1, Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. 
Brașov 3—0. Șc. sp. Tg. Mureș — 
Șc. sp. Brașovia 3—2, Metalul Si
ghișoara — Șc. sp. Tg. Secuiesc 
5—1, SERIA a VIII-a : Nitramo- 
nia Făgăraș — Unirea Alba Iulia 
2—0, Șc. sp. Șoimii Sibiu — Șc. 
sp. Hunedoara 3—1, Chimica Tir- 
năveni — Metalul Aiud 3—0, F.C. 
Șoimii Sibiu — Mureșul Deva 2—0. 
Corvinul Hunedoara — Inter Si
biu 9—0, Lie. 2 Deva — Șc. sp. 
Sibiu 1—1, C.F.R. Simeria — Me
talurgistul Cugir 2—3.

Mare cu F.C. Olimpia, Iar 
sîmbătă viitoare cu Partizan 
Belgrad (Iugoslavia), la Reșița 
e SPORT CLUB BACAU are 
în program un turneu în Iu
goslavia (10—14 noiembrie), în 
cadrul căruia va susține două 
jocuri, primul în compania for
mației organizatoare Vojvodina 
Novisad. celălalt cu un adver
sar care urmează a fi desem
nat • F.C. CONSTANTA va 
pleca, luni 10 noiembrie, în 
R.P. Ungară în vederea jocu
lui pe care îl va susține, 
miercuri 12 noiembrie, la Bu
dapesta, cu M.T.K. Duminica 
viitoare, formația consțănțeană 
are prevăzut Un joc-școală în 
compania echipei sale de tine
ret-speranțe • F. C. BIHOR 
susține mîine o partidă cu 
C.F.R. Cluj-Napoca, la Oradea, 
urmînd ca sîmbătă viitoare să 
întoarcă vizita echipei ferovi
are • RAPID va juca mîine, 
la ora 10,30. în Giulești, cu for
mația braziliană Colorado Cu
ritiba. Săptămina viitoare are în 
proiect, miercuri, un meci cu 
o echipă divizionară B și sîm
bătă un joc cu Dinamo, ambele 
pe stadionul din Giulești •F.C. 
OLIMPIA susține mîine. de la 
ora II, pe teren propriu, un 
amical cu F.C.M. Reșița. La 
sfîrșitul săptămîriij viitoare se 
va deplasa la Arad, unde du
minică 16 noiembrie, dimineața, 
intenționează să joace cu
U. T.A.. urmînd a rămîne în 
continuare Ia Arad, și pregă- 
tindu-se pentru partida de cam
pionat de la Timișoara cu Po
litehnica • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA și-a programat pen
tru mîine un meci de verifica
re „în familie" : miercuri evo
luează la Vrața (R.P. Bulga
ria) în compania formației 
Botev O SPORTUL STUDEN
ȚESC joacă mîine dimineața, 
de la ora 12,30, pe stadionul 
Giulești, cu lotul de tineret 
(23 de ani) ; miercurea viitoa
re „alb-negrii" vor evolua la 
Ploiești în compania Petrolu
lui iar sîmbătă. la Pitești, vor 
întîlni pe F.C. Argeș • PO
LITEHNICA TIMIȘOARA duce 
tratative cu Jiul Petroșani pen
tru o dublă confruntare, acasă 
și în deplasare • „U" CLUJ- 
NAPOCA, înștiințată în ultimul 
moment că echipa cehoslovacă
V. S.S. Kosice și-a contraman
dat jocul pe care urma să-1 
susțină astăzi în orașul de pe 
Someș, a rămas să se pregă
tească „în familie" și sondea
ză eventualitatea unor jocuri 
amicale în cursul săptămînii 
viitoare • U.T. ARAD con
tactează pe „U“ Cluj-Napoca 
pentru un dublu meci și are 
în proiect o întîlnire interna
țională cu echipa braziliană 
Colorado Curitiba (marți sau 
miercuri, săptămîna viitoare) 
• C.F.R susține mîine, la Ora
dea. un joc cu F.C. Bihor, ur
mînd ca formația bihoreana 
să-i acorde „revanșa" duminica 
viitoare, la Cluj-Napoca • 
JIUL are prevăzută o întîlnire 
internațională marți, la Deva, 
cu formația maghiară Szeged.
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Ai? DE PRETUTINDENI

CONCLUZII
reprezintă cauza principală a mediocrității 
generale a acestei competiții.

• Se caută o formulă mai bună. Intre di
vizia națională de juniori și soluția „zonelor 
geografice", cea mai urgentă ni se pare... o 
a treia : NECESITATEA CREȘTERII RESPON
SABILITĂȚII TUTUROR FACTORILOR ANGRE
NAȚI IN ASIGURAREA FONDULUI VALORIC 
DE SCHIMB AL FOTBALULUI ROMÂNESC.

• Față de numeroasele observații in a- 
ceastă privință, credem că ar trebui revă
zute, de către F.R.F., atît normele de utili
zare o juniorilor in echipele de tineret-spe
ranțe cit și, eventual, formula competițio- 
nală ; dacă nu chiar — cum rezultă și din 
unele opinii — înlocuirea acestui campionat 
cu o divizie de juniori puternică.

BALONULUI ROTUND*
Corespondență din Italia

ÎNTRE CUPE Șl... CAMPIONAT
Fotbalul italian a ieșit din 

turul al doilea al competițiilor 
europene cu un bilanț slab: Ju
ventus eliminată din Cupa cam
pionilor, Fiorentina elim-'nată 
(din cauza unui penalty ratat!) 
din Cupa cupelor. Lazio elimi
nată după ce s-a deplasat la 
Barcelona mai mult pentru o 
plimbare decît în speranța cali
ficării. Rămin în competiție 
doar Milan (căreia nu t-a lost 
ușor să întreacă modesta for
mație Athione) și Roma, care a 
depășit pe suedezii din Oester. 
echipă antrenată de fostul cen
tru atacant al lui Milan. Gun
nar Nordhal.

E mai bine. deci, să ne gîn- 
dim la campionat care dumi
nică nu ne oferă partide de 
mare interes, cu excepția intîl- 
nirilor Bologna — Fiorentina 
(dată fiind tradiționala rivali
tate dintre aceste formații). Ju
ventus — Lazio (deși aceasta 
din urmă nu apare prea pericu
loasă în acest sezon) și. mai 
ales. Sampdoria — Torino (ul
tima proiectată spre vîrful cla
samentului).

Un fapt important: în aceas
tă săptămîna judecătorul comi
siei de disciplină, Barbe. s-a li
mitat la aplicarea unor amenzi 
cluburilor, la cîteva avertismen
te și admonestări date jucători
lor, dar nici unul dintre aceș
tia nu a fost suspendat. Deci, 
în afară de unele accidentări, 
echipele vor fi cu efectivele 
întregi. Faptul cel mai impor
tant îl constituie debutul foarte 
probabil a! lui Gianni Rivera 
la Milan, care a jucat și în me
ciul cu Athione. fără a entuzi
asma însă. După cunoscutele 
polemici și încheierea fără suc
ces a „escaladării puterii", el 
va fi chemat să apere culorile 
clubului într-un meci dificil, cu 
Roma.

Va continua și duelul, la dis
tanță, dintre JuVentus și NaDOli. 
Practic nu există nici o difi
cultate pentru echipa lui Vini- 
cio să învingă pe Cagliari. în 
timp ce Juventus va avea de 
făcut față, nu numai lui Lazio, 
ci și oboselii acumulate în me
ciul cu Borussia.

CESARE TRENTINI

• SE VA DISPUTA finala „Cu
pei intercontinentale ? Se pare că, 
totuși, dubla întîlnire dintre In- 
dependiente Buenos Aires și Ba
yern Miinchen va avea loc... In 
S.U.A. 1 Meciurile sînt prevăzute 
să aibă loc In 1976. la New York (4 
ianuarie) și Los Angeles (7 ianua
rie).

• IN ANGLIA, numeroși specia
liști sînt de părere că favorita în 
C.C.E. (ediția din acest an) este 
Dinamo Kiev, urmată de Borussia 
Monchengladbacli.
• ANTRENORUL L. Kubala

a dat publicității lotul de 16 ju
cători din care va fi alcătuită 
echipa de fotbal a Spaniei, pen
tru meciul de la 16 noiembrie. 
Portari : Miguel Angel, Irlbar.
Fundași : Capon, Ramos, Benito, 
Pirri, Camacho. Mijlocași : Mi-
gueli, Villar, Irurcta, Del Bosque. 
Înaintași : Aguillar Santillans, 
Quini, Rojo, Fortes.

• O COMISIE F.I.F.A. va face 
o nouă vizită in Argentina, pentru 
a controla stadiul în care se află 
pregătirile în vederea turneului fi
nal al C.M. din 1978.

După vizita în Argentina, 
delegația se va opri la Ciudad de 
Guatemala, unde, la 20 noiembrie, 
va avea loc tragerea la sorți a 
grupelor preliminare aie C.M. din 
1978.

• ECHIPA Perului a cîștigat 
„Cupa țărilor Americii de Sud". 
In ultimul meci, fotbaliștii peruani 
au învins cu 1—0 selecționata Co
lumbiei.
• LA BIRMINGHAM a avut IOC 

meciul amical dintre Aston Villa 
și formația norvegiană S. K. Brann 
Bergen. Gazdele au obținut victo
ria cu 11—0 (6—0) !



LA J. 0. POTENȚIALUL GIMNASTICI ROMÂNEȘTI

TREBUIE VALORIFICAT LA CEL MAI ÎNALT NIVEL
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Sala sporturilor din Bacău a fost, timp de trei zile, o primitoare gazdă 
pentru cele mai bune gimnaste și cei mai buni gimnaști ai țării, fetele 
disputindu-și titlurile atit pe echipe cit și la individual, in timp ce la 
băieți întrecerea a avut numai un caracter individual. Specialiștii sint una

nimi in aprecierea că această ediție a finalelor campionatelor de gimnastică 
s-a ridicat la un nivel înalt, prin deosebita tehnicitate a exercițiilor, prin 
măiestria execuției multora dintre participant!.

Firesc, insă, am raportat evoluțiile maestrelor și maeștrilor noștri la 
sarcinile importante ce le revin la viitoarele Jocuri Olimpice, apreciindu-le 
în mod critic evoluțiile din concurs. Privită în perspectiva severului examen 
de la Montreal, comportarea finaliștilor ne-a oferit, desigur, reale motive de 
satisfacție, dar — în același timp — și suficiente temeiuri pentru o analiză 
critică, lucidă, a procesului de pregătire, a îmbunătățirilor și corecturilor ce 
trebuie făcute, aspecte asupra cărora ne oprim în rîndurile de mai jos.

NADIA COMĂNECI, UN EXEMPLU
PASIUNE SPORTIVĂDE MUNCĂ Șl

Cînd se afirmă că această 
ediție a campionatului de gim
nastică s-a situat la un nivel 
ridicat, se are în vedere, fără 
îndoială, în primul rînd, evo
luția maestrelor noastre, -cu 
precădere a echipei liceului de 
specialitate din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, alcătuită din 
Nadia Comăneci, Teodora Un- 
gureanu, Georgeia Gabor, Lu
minița Milea, Iuliana Marcu și 
Călina Hosu, care a cucerit, de 
altfel, titlul de campioană a ță
rii, la diferență apreciabilă (a- 
proape 20 de puncte !) față de 
cea de a doua clasată, Dinamo 
București. Interesul publicului 
spectator băcăuan, care a um
plut pînă la refuz Sala spor
turilor, s-a îndreptat cu priori
tate spre multipla campioană 
europeană Nadia Comăneci, ca 
și spre Teodora Ungureanu, ca
re a debutat în acest an atît 
de promițător în marea arenă 
internațională, două gimnaste 
angajate intr-un permanent 
duel al marii măiestrii, duel 
Sare..a a^gurat, de altfel, o 

de la Ba- 
și Teodora 

prisosință

ținută aleasă finalei 
cău. Atît Nadia cit 
și-au confirmat cu

clasa inaltă, spectacolul oferit 
de ele ridieîndu-se realmente 
la nivelul unei intreceri inter
naționale de anvergură. Nota 
10 acordată de arbitre Nadiei 
Comăneci, pentru exercițiul li
ber ales la sol — eveniment în 
premieră in țara noastră — are 
o valoare de simbol și vine să 
răsplătească nu numai un marc 
talent, ci și căutările și mun
ca enormă pe care această 
sportivă o depune pentru per
fecționarea măiestriei sale. Ce 
poate fi oare mai grăitor în 
această privință decît îngreuna- 
rea exercițiului la paralele (cu 
care s-a impus la Skien, 
Norvegia) cu noi elemente 
combinații originale, ca și noul 
exercițiu la sol pe care
îl pregătește, în care nu
numai salturile — șurub 720 de 
grade — constituie principalele 
atuuri, ci și dublul salt înapoi 
pe care Nadia l-a executat im
pecabil în cadrul programului 
liber ales. Teodora Ungurcanu 
are „nerv", ținută, ritmul ei 
de lucru la toate aparatele este 
aproape ireproșabil, ca și sigu
ranța și precizia cu care evo
luează. Aceste două verita
bile maestre, bine secundate de

Nadia
Comăneci 

la sol 
Foto :

C. BURSUC
— Bacău

în
Și

Geotgeta Gabor, Luminița Mi- 
lea și Iuliana Marcu au asigu
rat echipei o detașare netă de 
celelalte formații, astfel că suc
cesul elevelor antrenorilor 
Maria și Bela Karoly a fost 
categoric.

Dacă clasarea formației Di
namo pe locul secund apare ca 
firească (și e cert că bucureș- 
tencele ar fi putut să realizeze 
o diferență mai mică față de 
învingătoare fără unele indis
ponibilități care le-au afectat 
potențialul), situarea echipei 
Sport Club Bacău pe poziția a 
treia constituie o veritabilă 
surpriză. Fără îndoială, Gabrie
la Trușcă s-a prezentat într-o 
formă deosebită, aducîndu-șl o 
substanțială contribuție la ba
gajul de puncte al formației 
sale, dar nu ez mai puțin ade
vărat că, pentru a reuni șase 
sportive, s-a recurs și la multe 
improvizații. Nu ne îndoim că 
noua generație de tinere gim-

DOAR 17 MAEȘTRI ÎN CONCURS!
O CIFRA CARE DOVEDEȘTE 
ALE GIMNASTICII NOASTRE

SLĂBICIUNI
MASCULINE

naște băcăuane va asigura so
ților Marina și Mircea Bibire 
o rezervă puternică de cadre 
din care ei să poată alcătui în 
orice moment o echipă valo
roasă, capabilă de rezultate 
bune.

Un fapt pozitiv evidențiat de 
finalele de la Bacău, pe care 
am dori să-l 
acela că toate componentele lo
tului olimpic 
locuri fruntașe 
compus, Gabriela Trușcă, Ma- 
rilcna Neacșu și Mariana Con
stantin dovedindu-se cu deose
bire candidate cu șanse pentru 
echipa care ne va reprezenta la 
J.O. de la Montreal. Firește, cu 
obligația de a-și îmbunătăți e- 
xercițiile, de a le adăuga ele
mente și combinații de ridicată 
valoare tehnică, cu care să fa
că față exigențelor arbitrajului 
internațional.

Nu c mai puțin adevărat in
să că întrecerile de la Bacău 
au scos in evidență și neajun
suri ale gimnasticii noastre fe
minine, atit sub aspectul pre
gătirii tehnice, cit și al selec
ției, Acest din urmă aspect re
ține atenția, in primul rind, 
prin numărul mare de sportive 
penalizate pentru excesul de 
greutate corporală, echipa Șco
lii sportive din Oradea fiind 
„fruntașă" la acest capitol !

subliniem, este

s-au situat pe 
la individual

O GAZDA

întrecut

gimnaștii

tu- 
UT- 
ar- 
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ORGANIZATORII BACAUANI 
— O REVELAȚIE

EXCELENTĂ

1

1»

£

I

O finală de campionat re
publican — cu două compe
tiții paralele, una feminină 
și alta masculină — ridică 
destule probleme organizato
rice și nu puțini au fost cei 
care se vor fi întrebat dacă 
un oraș care găzduiește pen
tru prima dată o asemenea 
competiție va face față 
turor cerințelor. Pină la 
mă, cu toții — sportivi, 
bitri, antrenori — au 
unanimi in aprecierea 
din punctul de vedere al or
ganizării, Bacăul a 
toate așteptările.

„Gimnastele și 
români — pe cit mai multe 
locuri fruntașe la Jocurile 
Olimpice din 1976 !“ — iată 
lozinca mobilizatoare care a 
dominat Sala sporturilor, so- ț 
licitindu-i pe finaliștii cam- ‘ 
pionatului la o comportare 
superioară. Aparatură de 
bună calitate, tabele lumi
noase pentru arătarea note
lor, preocupare pentru o bu
nă ritmicitate in desfășura
rea întrecerii, iată cîteva din 
atuurile bunei organizări a 
acestei finale. Antrenorul 
Mircea Bibire ne spunea că 
a trebuit mai mult de o lu
nă pentru ca, cu sprijinul a 
numeroși colaboratori, să se 
pună la punct toate detaliile!

Si apoi — spectatorii, un 
public cald, bun cunoscător 
al gimnasticii, generos în a- 
plauze, răsplătind deopotrivă 
pe localnice și pe sportivele 
din județul Bacău, cit și pe 
gimnastele din celelalte clu
buri și asociații sportive. Si 
încă un fapt : Întreprinderea 
de industrie locală Bacău a 
oferit numeroase premii — 
cupe și plachete — sporti- 
velor și sportivilor care s-au J 
evidențiat în intreceri. ?

In acest fel, C.J.E.F.S. Ba- S 
cău a luat o serioasă opțiu- i 
ne pentru găzduirea și a al- 5 
tor intreceri importante, prin- C 
tre care prima pare a f i edi- S 
ția a XlX-a a campionate- J 
lor internaționale ale Romă- C 
niei, în aprilie 1976. ?

II

Campionatul individual al 
maeștrilor (întrecerea pe echipe 
s-a desfășurat in luna mai) a 
reunit un număr îngrijorător de 
mic de sportivi <171), fapt ce 
dovedește reale slăbiciuni ale 
gimnasticii noastre masculine, 
printre care inexistența unei pe
piniere de tineri, talentați, cu 
evidente perspective, ni se pa
re cea mai acută. Absența unui 
liceu rezervat băieților, după 
modelul celui pentru fete din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, 
se resimte mai mult decit ori-

CONCURSURI PARALELE 
SAU SEPARATE ?

Fără sâ fi fost o regulă, fede
rația de specialitate a organizat, 
pînă acum, deseori paralel în
trecerile feminine cu cele mascu
line. In acest an, mai mult de
cît oricînd în trecut, o astfel de 
programare a evidențiat serioase 
neajunsuri, dată fiind marea difi
cultate pentru publicul specta
tor de a urmări cît mai multe 
exerciții valoroase. Ne-am aflat, 
deseori, în situația de a fi tre
buit să fim simultan martorii 
unor evoluții de înalt nivel ofe
rite de Nadia Comăneci sau Teo
dora Ungureanu, Alina Goreac 
sau Dan Grecu, de Gabriela 
Trușcă, Nicolae Oprescu sau Ion 
Checicheș. La care dintre acești 
ași ai gimnasticii să te uiți mai 
întîi ? — iată o întrebare la care 
programarea concomitentă a 
două competiții, chiar dacă cea 
masculină a avut numai un ca
racter individual, nu a oferit un 
răspuns satisfăcător. Sperăm ca 
activul federației, prezent în to
talitate la Bacău, să fi sesizat 
acest neajuns șî nu ne îndoim 
că se vor găsi soluții pentru ca 
la viitoarele intreceri de anver
gură să fie aduse remedierile ne
cesare.

J L» t

cină, și cu cit se va tărăgăna 
mai mult rezolvarea acestei im
portante probleme de instruire 
sportivă și școlară, cu atit vor 
fi mai serioase consecințele la 
nivelul marii performanțe.

Un lucru este cert : doar Di
namo și Steaua asigură, deo
camdată, finaliști de valoare 
pentru campionatul republican, 
I.E.F.S., Liceul 35 București și 
Liceul B. P. Hașdeu Buzău a- 
vind doar prezențe simbolice. 
Fără a forța prea mult (el ne- 
fiind de-a lungul întregii com
petiții în plenitudinea forțelor 
fizice), Dan Grecu a cîșligat cu 
ușurință al patrulea titlu al său 
de campion absolut, dar unele 
din execuțiile lui Grecu s-au 
situat evident sub valoarea lui, 
atestată de cele două mari per
formanțe realizate în 1974 și 
1975 : cîștigarea titlurilor de 
campion mondial și apoi euro
pean la inele. Lupta pentru în- 
tîietate la aparate a avut un 
mai pronunțat echilibru valo
ric, dînd posibilitate de eviden
țiere unor tineri (Ion Checicheș 
și Sorin Cepoi — ambii de la 
Steaua) cîștigători la sol și să
rituri (primul), respectiv Ia ba
ră fixă, în timp ce trei titluri 
au revenit unor gimnaști de la 
Dinamo : Dan Grecu — la pa
ralele, Ștefan Gali — la cal cu 
minere, Nicolae Oprescu — la 
inele.

Oricum, atît întrecerea indi
viduală cît și cea de la aparate 
au evidențiat serioase lacune în 
pregătirea gimnaștilor noștri 
fruntași. însușirea și execu
tarea noului program impus a- 
par ca serios rămase in urmă, 
iar în unele probe, cum ar fi 
săriturile, calul cu minere și 
chiar paralelele, maeștrii noștri 
se prezintă slab în concurs. La 
mulți dintre concurenți exerci
țiile la sol s-au dovedit a fi 
scurte, motiv pentru care nu o 
dată asistăm la penibile „tra
geri de timp". De asemenea, ți
nuta și expresivitatea gimnaști

lor se află în serioasă suferin
ță, deși încă de acum cîțiva ani 
ziarul nostru a atras atenția în 
repetate rinduri asupra acestui 
capitol al pregătirii. O anume 
blazare pare să se fi localizat 
în rîndurile gimnaștilor noștri 
fruntași, neglijindu-se faptul 
că marile rezultate cer și un 
mare volum de muncă, în ca
drul căreia nu trebuie omis nici 
cel mai mic detaliu Mai multă 
siguranță, amplitudine și ex
presivitate în timpul exerciți- 
ilor, reconsiderarea grabnică a 
procesului de instruire, acor- 
dîndu-se pregătirii propriu-zise 
și antrenamentelor o atenție spo
rită de către toți componenții 
lotului, de către toți sportivii 
care aspiră la consacrarea in
ternațională — iată deziderate 
prioritare ale gimnasticii noas
tre masculine.

PRIORITĂȚI ÎN PROGRAMUL OE PREGĂTIRE OLIMPICĂ
Timpul scurt rămas pină Ia Jocurile Olimpice trebuie folosit cu maximă grijă de către toți 

componenții loturilor olimpice, astfel ca echipele noastre să-și poată valorifica pe deplin 
șansele la viitoarea mare confruntare. Considerăm că, între altele, e necesar să nu se omită 
in cadrul pregătirilor următoarele aspecte:

• Cea mai mare atenție — corectei inter
pretări ți însușiri a exercițiilor impuse, cu care 
sâ se Iacă, apoi, verificări periodice (notate), 
urmate de discuții ți corectări.

• intr-un timp cît mai scurt, să fie definiti
vate exercițiile liber alese, astfel ca să rămină 
suficient timp pentru repetarea lor.
• încă de pe acum antrenorii ți componenții 

loturilor olimpice trebuie să stabilească pentru 
fiecare sportiv ți sportivă săriturile sau alte ele
mente repetabile (la paralele, de pildă), incit să 
se evite posibilitatea penalizării echipelor noas
tre.

• Atit la fete, cit ți la băieți ritmul de exe
cuție trebuie sporit, asigurindu-se un mai mare 
dinamism exercițiilor.

• Să se lucreze mai mult, cu mijloace sa
tiate, pentru îmbunătățirea ținutei ți a expre
sivității in timpul concursului.

• La aparatele care constituie punctul forte 
al echipelor noastre să se pregătească temei
nic nu numai sportivele sau sportivii care por
nesc cu prima țansă, ci toți componenții for
mațiilor.

® Să fie tratate cu toată atenția finalurile 
exercițiilor, îndeosebi aterizările, pentru că se 
țtie cit de mult contează impresia finală.

DE CE N-A CONCURAT ALINA GOREAC ÎN EINAIE ?
Pentru cei care n-au 

urmărit ia fata locului 
campionatele de la 
Bacău, palmaresul Ali
nei Goreac, una din 
cele mai bune gim
naste ale țârii, apare 
extrem de contradicto
riu : 9,65—9.80—9,30
— 9,10 la programul 
impus, note de 9,35, 
9,80, 9,50 la exerci
țiile liber alese. Deci, 
nici o notă sub 9 și 
totuși doar 66,50 punc
te (locul 35) la indi
vidual compus I Ca sâ 
nu mai amintim că, 
în ciuda unor notări 
mari, Alina nu și-a 
putut apăra deloc 
șansele in finalele pe 
aparate ! Firește, se 
pune întrebarea : cum 
se explică această si
tuație ?

Acuzînd o durere la 
un picior. Alina , Go
reac nu s-a prezentat 
la ultima probă din 
concurs, exercițiul li
ber ales la sol. Acest 
forfait, aproape unic 
in competițiile noas
tre interne, a surprins 
cu atît mai mult cu 
cît Alina a efectuat 
încălzirea și părea 
chiar hotărîtă să apa
ră pe covorul de 
concurs. Și totuși, ea 
a fost oprită să evo
lueze, fapt care i-a 
atras, conform regula
mentului, suspendarea 
și din finalele pe a- 
parate. Nu credem că 
cineva a dorit să se 
evite confruntarea di
rectă dintre Alina Go

reac și mai tinerele 
sale colege, Nadia 
Comăneci, Teodora 
Ungureanu sau Geor- 
geta Gabor, ci soco
tim, mai curînd, câ 
acest deznodămînt, 
regretat atît de spe
cialiști cit și de cal
dul public băcăuan, a 
fost cauzat de necu
noașterea unei clau
ze a regulamentului.

Căci, se știe prea 
bine, pentru a putea 
evolua în finale, era 
suficient ca Alina să 
apară pe covor, să e- 
xecute doar cîteva 
mișcări. Ceea ce, să 
recunoaștem, îi era la 
indemînă, oricît de 
mult ar fi supărat-o 
traumatismul de la 
picior...



Antrenorii au un nou Astăzi și mîine,

regulament de activitate
în Divizia A de judo

La 1 noiembrie a intrat în vigoare noul Regulament al antre
norilor. Elaborat de Consiliul Național pentru Educație Fizică și 
Sport. în scopul realizării la un nivel calitativ superior a obiecti
velor din domeniul sportului de performanță, noul regulament 
ordonează ma: bine activitatea antrenorilor, drepturile și îndatori
rile lor

\ctuala ediție a regulamentului conține următoarele îmbună
tățiri ■

• calificarea antrenorilor se realizează, in principal. prin 
forme ale învățămîntului de stat. Pentru unele ramuri de sport, 
cu mai puțini tehnicieni, vor fi organizate cursuri cu durata de 
un an. la care vor putea participa sportivi care au obținut per
formanțe însemnate :

• in sistemul de avansare a antrenorilor se acordă o ponde
re mai mare activității practice, rezultatelor realizate în procesul 
de instruire a sportivilor. In acest scop, în cadrul examenelor de 
avansare au fost incluse probe practice și inspecții de specialitate. 
De asemenea, în conținutul programei de examen a crescut ponde
rea cerințelor din domeniul pedagogiei, psihologiei și fiziologici ;

• noi reglementări se aduc sistemului de angajare a antre
norilor. prin creșterea rolului și răspunderii federațiilor de spe
cialitate și Consiliilor județene pentru educație fizică și sport în 
avizarea încheierii sau desfacerii contractelor de muncă. Avizele 
se acordă de către federații sau consiliile județene in raport cu 
nivelul la care urmează să fie angajat antrenorul, iar contractele 
se pot incheia pe minimum doi ani ;

• s-a realizat o mai clară normare a activității antrenorilor, 
repartizindu-se judicios programul unei săptămîni pe activități 
practice, metodice și organizatorice. Normarea are Ia bază sistemul 
de norme și cerințe pentru activitatea de performanță.

Incluzînd și celelalte reglementări, alături de cele menționa
te, noul Regulament al antrenorilor creează un cadru favorabil 
pentru o activitate organizată, plină de răspundere, în 
creșterii necontenite a performanțelor sportivilor români.

Este, de aceea, de datoria tuturor organelor mișcării 
să dezbată cu antrenorii prevederile regulamentului și să 
ze pentru realizarea întocmai a acestora.

PARTIDELE ETAPEI A lil a
Astăzi, 

mîine, la 
vor avea 
III-a din 
A de judo La 
Rapid Arad și 
din localitate vor lupta cu Con
structorul Miercurea Ciur și cu 
Agronomia Timișoara. Mîine, 
de la ora 10,30, în sala Insti
tutului politehnic București din 

Șt. Furtună, Politehnica 
și Politehnica București 
intilni pe Universitatea 

București și pe A.S.A. 
Tg. Mureș. Tot mîine, la Bra
șov, Dinamo București și Dina
mo Brașov vor primi replica 
chipelor C.S.M. “ 
I.E.F.S.

la Cluj-Napoca, și 
București și Brașov, 

loc partidele etapei a 
campionatul Diviziei 

Cluj-Napoca 
Universitatea

vederea

sportive 
acțione-

ETAPĂ NOUĂ ÎN CAMPIONATELE
DIVIZIONARE DE TENIS DE MASĂ

Borzești
e-
și

CLASAMENTUL DIVIZIEI A
1. Dinamo Buc. 4 4 0 0 18— 0 4
2. Dinamo Brașov 4 4 0 0 17— 0 4
3. I.E.F.S. 4 4 0 0 11— 5 4
4. Politehnica lași 4 2 0 2 12— 6 2
5. Constr. M. Ciuc 4 2 0 2 6—10 2
6. „U" Cluj-Napoca 4 2 0 2 8—12 2
7. Agronomia Tim. 4 2 0 2 7—13 2
8. C.S.M. Borzești 4 1 0 3 6— 8 1
9. A.S.A. Tg. Mureș 4 1 0 3 7—10 1

10. Univ. Buc. 4 1 0 3 7—11 1
11. Politehnica Buc. 4 1 0 3 5—15 1
12. Rapid Arad 4 0 0 4 3—11 0

PREA PUȚINI JUDOKA FOLOSESC 
PROCEDEE EFICIENTE DE ATAC

în comentariul nostru după 
etapa inaugurală a Diviziei A 
de judo consemnam faptul că 
majoritatea echipelor s-au pre
zentat nepregătite, cu improvi
zații la unele categorii. Iată că 
și după următoarea etapă — 
ale cărei „triunghiulare" au a- 
vut loc la sfîrșitul săptăminii 
trecute — ne vedem nevoiți să 
menționăm că pregătirea spor
tivilor din această competiție 
republicană nu este corespun
zătoare, 
moviștii 
însă, cu 
tativ — 
formații 
concurat 
Politehnica
București, Agronomia Timișoa
ra și Rapid Arad) au luptat 
din răsputeri pentru a reuși, 
cu chiu cu vai, să se detașeze 
în învingători. De altfel, nume
roase decizii au fost obținute 
doar în urma unor încercări 
palide, adesea neconcludente, 
de a finaliza un procedeu teh
nic. Din cele 20 de meciuri pe 
categorie de greutate susținute 
de judoka acestor echipe doar 
două s-au încheiat înainte de 
limită și acelea cu niște sim-

Exceptîndu-i pe dina- 
bucureșteni — aflați. 

toții în lotul reprezen- 
judoka celorlalte cinci 
divizionare care au 
în Capitală (I.E.F.S., 

și Universitatea

în grupa B a campionatului de hochei

LIDERII S-AU DETAȘAT

ple fixări (gatame) ce sînt și 
la îndemîna începătorilor, în 
timp ce dinawoviștii bucu- 
reșteni și-au învins adversarii 
(de la Politehnica București și 
Agronomia Timișoara) numai 
prin ippon, folosind procedee 
tehnice variate, de eficacitate 
maximă !

Lipsa unei pregătiri cores
punzătoare a fost evidențiată 
si de faptul că arbitrii s-au vă
zut adesea puși în situația de 
a împărți avertismente în stin
gă și-n dreapta ajungînd pînă 
la verdicte de hausoku-make 
(descalificare). Nu de puține 
ori victoriile prin yusei-gachi 
(superioritate tehnică) au fost 
stabilite numai cu un avertis
ment sau două, apreciate, se 
înțelege, cu mai multă sau mai 
puțină obiectivitate de către 
arbitri. De asemenea, multe 
fheciuri s-au încheiat prin de
cizii de hiki-wake (egalitate) 
fără ca vreunul dintre compe
titori să fi finalizat procedee 
tehnice : A. Negoiță (I.E.F.S.) 
— M. Florea (Universitatea 
București), A. Negoiță — M. 
Teleki (Rapid Arad) ș. a. Or, 
știut este că rezultatele de e- 
galitate nu se punctează.

Așadar, sîntem îndreptățiți 
să afirmăm că prea puțini ju
doka din Divizia A folosesc 
procedee tehnice de atac efi
ciente și concluziile se impun 
de la sine.

Tntrecerile campionatelor di
vizionare de tenis de masă 
continuă la sfîrșitul acestei 
săptămîni prin programarea e- 
tapei a V-a a returului. Se vor 
disputa trei partide feminine 
(din care două în Capitală) și 
patru masculine — toate în 
provincie. Iată programul com
plet, cu excepția meciurilor din 
București (incluse la rubrica 
„Unde mergem ?“) ; duminică, 
fete : Gloria Buzău — Progre
sul București, băieți : Gloria 
Buzău — Progresul București,

Universitatea Craiova — Voința 
București, Comerțul Tg. Mureș 

" ■ ■ • Hunedoara,
Politehnica

— Constructorul 
C.S.M. Iași — 
București.

Dintre aceste întîlniri, mai 
importante se anunță cele care 
vor aduce față în față forma
țiile Gloria Buzău și Progresul 
Buc., Universitatea Craiova și 
Voința Buc. In Capitală va fi 
interesant de urmărit evoluția 
campioanei feminine a țării, 
C. S. Arad II, sîmbătă, în com
pania echipei Voința Buc.

Penultima etapă din cadrul 
turului II al grupei secunde a 
campionatului de hochei s-a 
desfășurat în aceeași notă ca 
și cele precedente : partide ani
mate, echilibrate, disputate cu . 
dirzenie. Iată scurte relatări de 
la runda de ieri.

AGRONOMIA — TRACTO
RUL 7—5 (2—0, 2—3, 3—2). Stu
denții din Cluj-Napoca. favo- 
riți în acest joc, au început pu
ternic, conducînd cu 3—0 și
4— 2 (min. 29). Apoi, brașovenii 
au avut o surprinzătoare zvîc- 
nire reușind să remonteze han
dicapul. Cu 5 minute înainte 
de sfîrșit scorul devenise egal:
5— 5. Finalul a aparținut echi
pei Agronomia, care a reali-

START
INTR-O NOUĂ EDIȚIE 

A -„CUPEI F.R. 80X"n ,,-- —
Azi vor lua 

nouă ediție a 
Box", cele mai ____ __
din țară (cu excepția formați
ilor cluburilor Dinamo și Stea
ua din București). în competi
ție au fost înscrise 16 echipe, 
selecționata județului Mehe
dinți declinîndu-și prezența din 
motive obiective. Printre favo
ritele actualei ediții se numără 
formațiile Farul, Box Club Ga
lați, Box z____,__
București, în rîndul cărora fi
gurează o serie de pugiliști cu 
frumoase cărți de vizită.

In prima etapă, care se dis
pută azi și mîine, vor avea loc 
următoarele întîlniri : Farul 
Constanța — Clubul Sportiv 
Muscelul, Dinamo Brașov — 
Combinata Salonta + Oradea, 
Box Club Brăila — A.S.A. Ba- 
eău, A.S.A. Cluj-Napoca — Me
talul Bocșa, Rapid — Clubul 
Municipal Baia Mare, Box Club 
Galați — Combinata sindicală 
Constanța, Electroputere Cra
iova — Combinata C.F.R. + 
C. M. Timișoara, C.S.M. Reșița 
va întîlni, în turul II, pe în- 
vingâtoarea dintre Box Club 
Brăila și A. S. A. Bacău.

Turneu] 
participa 
calificate, 
București între 11 
brie.

startul
„Cupei F. R. 
bune

într-o

echipe

Club Brăila, Rapid

final, 
primele 
se va

la care vor
4 formajii 

desfășura la 
și 14 decern-

ATl ET8CAA IN ÎMPREJURIMILE
AiLtHaM STADIONULUI VII
TORUL, din parcul sportiv „23 
gust" din Capitală, va aveo loc du
minică. de la ora 10, competiția de 
cros organizată de Viitorul. pentru 
copii și juniori.

Au-

r|r, KM ULTIMA ALERGARE pe
V-IVLIODl teren variat. înaintea
disputării Campionatului republican 
de ciciocros (16 noiembrie — Poiana 
Brașov) va avea loc duminică în or
ganizarea asociației sportive 
graful și a Comisiei municipale
ciclism. întrecerile au fost programate 
pe traseul de la baza sportivă Me
talul și sînt deschise tuturor catego
riilor de alergători.

Tipo- 
de

în vederea turneului din Franța

A FOST ALCĂTUIT LOTUL STUDENȚESC

zat o victorie meritată. Au 
marcat : Borsos 2, L. Antal 2. 
Fiilop, Lâszlo, Gyorgypal, res
pectiv Svichi 2, Z. Antal, Bar- 
tis și Doczy.

UNIREA — TIRNAVA 8—2 
(4—1, 2—0, 2—1). Liderul s-a 
impus în primele două reprize 
pe care le-a dominat cu auto
ritate. Au înscris : Toke 4, 
Gyorgy 2, Deaky 2 pentru Uni
rea, Csiszer și Pezsi pentru 
Tîrnava.

SPORTUL STUD. A.S.E. — 
LICEUL NR. 1 5—4 (2—3, 2—0, 
1—1). Un meci foarte strîns, ex
trem de disputat, cu rezultat 
incert pînă în ultimele minute. 
Valorificind mai bine momen
tele de superioritate numerică, 
studenții bucureșteni au reușit 
să cîștige la limită. Au marcat: 
Fodorea 2, Ciobanu, V. Huțanu 
și Boldescu, respectiv Prakab 
2, Gereb și Nagy. In clasa
ment, Unirea și Sportul stu
dențesc (se întîlnesc duminică) 
s-au distanțat, avînd fiecare 
cite 15 p

SANCȚIUNI SEVERE 
PENTRU INDISCIPLINA
Zilele trecute Biroul F. R. Judo 

a aprobat propunerile Comisiei de 
disciplină privind sancționarea 
unor arbitri, antrenori, sportivi și 
secții. Pentru nenumărate abateri 
disciplinare arbitrul Dumitru Da- 
utner (București) a fost suspendat 
pe șase luni și retrogradat pe timp 
de un an din rîndul arbitrilor re
publicani. Antrenorilor Florică 
Georgescu (C.S.M. Borzești) și Ilie 
Marinescu (Șc. sp. 1 București) 
li s-a dat un ultim avertisment 
pentru atitudini repetate de ne- 
sportivitate în timpul desfășurării 
competițiilor. Judoka Ion Mircea 
(C.S.M. Borzești) a fost exclus din 
lotul republican deoarece nu a 
respectat programul stabilit. Sec
țiile de Judo Universitatea Bucu
rești, I.E.F.S. și C.S.M. Borzești 
au primit avertisment pentru ți
nuta necorespunzătoare a sporti
vilor lor. De asemenea, secțiile de 
judo Dinamo București și I.E.F.S., 
organizînd necorespunzător între
cerile primei etape a Diviziei A, 
au fost avertizate public.

DE RUGBY AL TARII NOASTRE
Valeria CHIOSE

Rubrică redactată de
Costin CHIRIAC

i _______________________ I

Dupo cum s-o mai anunțat șl în 
ziarul nostru de ieri, o selecționată 
studențească din țaro noastră vo 
juco în cursul acestei luni în Franțo 
Primo partidă va avea loc lo 22 no 
iembrie, iar a doua, cea mar Impoi 
tanto pentru că va fi un gen d« 
meci-test, la 26 noiembrie, la Stras
bourg. Antrenorul principal ol for
mației noastre, Teodor Râdulescu, 
care dorește să prezinte o formație 
bine Dregâtită, capabilă sâ opere 
prestigiul rugbyului românesc, a al
cătuit în vederea acestoi partide un 
lot lărgit, lată-l : fundași — Chiciu 
șî lordănescu (ambii Sportul stu 
dențesc) ; treisferturi aripi — Suciu 
și Pete» (ambii ,U" Timișoara), lo 
nițâ și Batter (ambii Sportul stu 
dențesc) ; centri — Budico (Științe 
Petroșani), Damaschin (Grivițo Ro 
șie) și frații Costea și Andrei Hari-

ton (ambii Sportul studențesc) ; mij
locași - Ghețu și Florescu (ambii 
„U" Timișoara) ; înaintași linia a 

treia - Veștemeonu șl Florin Con* 
stantin (ambii Științo Petroșani), 
Fugigi și Florin Atonasiu (ambii Spor
tul studențesc) ; linia a doua — 
Talpa (Științo Petroșani). Galanda șl 
Al. Atanasiu (ambii Sportul studen- 
țese) ; lînio întii — Șt. lonescu 
(Agronomio Cluj-Napoca). Bunduc 
(Știința Petroșani). Al.xandrescu 
(Sportul studențesc). Acestora li se 
voi adăuga și trei componențl 
iotului A, care la 23 noiembrie 
intilnl echipa similară a Franței în 
cadrul campionatului european. Este 
vorba de înaintașii Dumitru („U“ Ti
mișoara), Ortelecan (Știința Petro
șani) și mijlocașul Nicolescu (Sp. 
studențesc).

ai 
va

IN DIVIZIA A LA BASCHET MASCULIN

i
SIMBATA

Spre deosebire de cea prece
dentă, etapa a IV-a a campio
natului republican de baschet 
masculin programează cîteva 
meciuri care, prin prisma po
zițiilor ocupate în clasament de 
echipele ce se întîlnesc, ca și a 
evoluției lor de pînă acum, se 
anunță echilibrate. Ne referim 
în special la partidele Rapid

(locul 5 în clasament) — Uni
versitatea Timișoara (4) și Po
litehnica Iași (10—11) —
I.E.F.S. (8). Celelalte jocuri ale 
etapei sînt : Politehnica Bucu
rești (10—11) — Farul (7),
I.C.E.D. (6) — C.S.U. Brașov 
(9), Steaua (2) — A. S. Armata 
(12), Universitatea Cluj-Napoca 
(3) — Dinamo (1).

$

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 16 : I.C.E.D. — C.S.U. 
Brașov <m. A), Politehnica — 
Farul (m, A), Steaua— A.S.A. 
(m. A) ; sala Giulești, ora 
17,30 : Rapid — Universitatea 
Timișoara (m, A).

BOX. Sala Semănătoarea, 
ora 17,30 ; „Cupa F.R. Box" : 
Rapid — CSM Bala Mare.

FOTBAL : Teren ICSIM, 
la ora 14 : Automatica 
ICSIM (Div. C).

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
ora 17 : România — Ceho
slovacia (masculin — exerci
ții impuse).

POPICE. Arena Giulești, 
ora 15 : Rapid — Laromet ; 
arena Voința, ora 15 : Voința 
— Gloria ; arena Frigul, ora 
15 : Frigul — Metrom Brașov 
(feminin, Divizia A).

RUGBY : Stadionul Parcul 
Copilului, ora 15 : Grlvlța Ro
șie — Steaua ; stadion Olim
pia, ora 11,30 : Dinamo — Glo
ria (meciuri în „Cupa F.R.R.").

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : „Cupa României" 
(turneu individual de spadă).

TENIS DE MASA. Sala de la 
Stadionul Republicii, de la 
ora 17 : Voința — C.S. Arad II 
(fete). Meci în campionatul 
divizionar.

de

kAPTIKia A V, A ED,T,E A *RA- 
K.AKIII\I<J LIULUI CASTANILOR* 

s-o desfășura» pe modernul cortodrom 
din cartierul Decebal — Baia Mare. 
Au participat la întreceri 68 de echl- 
poje din 8 orașe. Primele trei locuri 
in clasamentul pe echipe a revenit 
formațiilor Casei pionierilor din Boia 
Mare (I), Bistrița (II) și Cărei (III). 
Lo individual cîștigători au fost : Fe- 
licio Suceanu (Bistrița) ; Gheorghe 
Vereș, la cat. 63 cmc (Sanislău — Satu 
Mare) ; Carol Mâdăraș, la 50 cmc 
(Baia Mare) : Zaharia Bugheș, cat- 
,veterani" (Baia Mare). Cei mai tl- 
leri concurenți : Marcel Ciorba și Ma
nuela Cosmo de 9 și respectiv 10 ani. 
(Vasile SĂSARANU, coresp.)

dromecanica Brașov — Constructo
rul Galați 5149 — 5315 p d —- prin
cipalii realizatori : Victor Ivan (Bv.) 
914 și luliu Bice (Gl.) 915. Voința 
Constanța - Laromet București 2377 - 
2422 p d (f).

DIVIZIA B, etapo a 
Vll-a : seria I : Spor- 
A.S.E. — Dacii I.P.A.

DUMINICA

DAbiri: DOUA MECIURI RES-
FUrlLt STANTE din etapo o 
IV-ă o campionatului Diviziei A: Hi-

RUGBY
tul studențesc
Sibiu 20—Î0 (6—4). I.O.B. Balș — 
I.P.G. Ploiești 11—0 (4—3), Electropu- 
tere Craiova — Rapid București 0—10 
(0—6), Minerul Lupeni — Construc
torul Alba lulio 34—3 (14—0), C.F.R. 
Brașov — Petrochimistul Pitești 10—7 
(4—7) ; seria a ll-a ; Constructorul 
Buzău — Arhitectura Buc. 66—0 
(34—0), Politehnica II lași - Dună- 
rea Giurgiu 0—0, C.S.M. Suceava — 
U.R.A. Tecuci 27—0 (18—0), Cimen
tul Medgidia — Aeronautica Buc. 
13—3 (10—0). (Corespondenți : T. Ște- 
fănescu, C. Gruia, T. Ținea, Gh. Ha- 
lițchi, R. Avram).

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9 : I.C.E.D. — C.S.U. 
Brașov (m, A), Politehnica — 
Farul (m, A), Steaua — A.S.A. 
(m, A) ; sala Giulești, ora 10: 
Rapid — Universitatea Timi
șoara (m, A).

FOTBAL, Stadionul Giulești, 
ora 10.30 ; Rapid — Colorado 
Curitiba (Brazilia), ora 12,30 : 
lotul de tineret (23 de ani) — 
Sportul studențesc ; stadionul 
din Sos. Ghencea, ora 11 : 
lotul de tineret (21 de ani) — 
Steaua ; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul București — 
Electroputere Craiova (Div. 
B) ; teren Metalul, ora 11 : 
Metalul București — Nilramo- 
nia Făgăraș (Div. B) ; teren 
Flacăra, ora 11 : Flacăra roșie 
Buc. — Avîntul Urziceni ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehno-

metal — Azotul Slobozia ; te
ren 23 August IV ; ora 11 :
I. O.R. — T.M.B. ; teren C.P.B., 
ora 11 : Șoimii Tarom — Olim
pia Giurgiu ; teren Triumf, 
ora 11 : Triumf — Unirea Tri
color ; teren Laromet, ora 
14,45 : Electrica Titu — Petro
lul Tîrgoviste (meciuri din 
Div. C) :

GIMNASTICA. Sala Dinamo, 
ora 17 : România — Ceho
slovacia (exerciții liber alese).

HOCHEI. Patinoarul artifi
cial „23 August*. Seria a II-a 
a campionatului național de 
categoria A : ora 12,30 : Tîr- 
nava Odorhei — Tractorul 
Brașov, ora 15 : Agronomia
Cluj-Napoca — Liceul nr. 1 
M. Ciuc, ora 17,30 ; Sportul 
studențesc A.S.E. — Unirea Sf. 
Gheorghe.

JUDO. Sala 303 a institutu
lui politehnic, ora 10,30 : Po
litehnica București și Politeh
nica Iași cu Universitatea 
București și A.S.A. Te. Mu
reș (Div. A).

POPICE. Arena de la clubul 
întreprinderii Republica, ora 
8 : Gloria — Hidromecanica 
Brașov ; arena Voința. ora 
8 : Voința — Petrolul Telea- 
jen Ploiești (masculin Div. A).

RUGBY. Stadionul Parcul 
Copilului, ora 13 . Rapid — Mi
nerul Lupeni (Div. B), ora 
14,30 : Selecționata divizionară 
a României — Waitemata 
(Noua Zeelandă) ; teren Tei, 
ora 9,30 ; Sportul studențesc — 
Minerul G. Humorului ; sta
dionul Olimpia, ora 9,30 : 
Olimpia — Poli. Iași ; stadio
nul Vulcan, ora 10,30 : Vul
can — T.C. Ind. Constanța 
(meciuri în „Cupa F.R.R.“).

SCRIMA. Sala Floreasca H, 
ora 8 : „Cupa României- (tur
neu individual de sabie).

TENIS DE MASA. Sala de 
Ia stadionul Republicii, de 
la ora 9 : Voința — C.S. Arad 
I (fete). Meci în campionatul 
divizionar.

VOLEI. Sala Giulești, ora
II, 30 : Rapid —- Univ. Timi
șoara („Cupa F.R.V.“, f) ; sala 
Constructorul, de la ora 9,30 : 
Olimpia București — Penicili
na Iași („Cupa F.R.V.", f),
Steaua — Politehnica Timișoa
ra („Cupa F.R.V.“, m).

§
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SPORTUL
în „Dinamoviada

IN LUME
CONGRESUL ASOCIAȚIEI

EUROPENE DE ATLETISM

FAVORIȚII OBȚIN VICTORII
ÎN TURNEUL DE LA STOCKHOLM

Năstase l-a invins pe Pecci, tai Connors pe Okker

ECHIPELE BUCUREȘTENE 
S AU CALIFICAT ÎN SEMIFINALE

SOFIA, 7 (Agerpres). — E- 
chipele de volei ale clubului 
Dinamo București s-au calificat 
pentru semifinalele „Dinamo- 
viadei". care se desfășoară în 
aceste zile la Sofia. Iată rezul
tatele meciurilor din ultima zi 
a grupelor preliminare : mas
culin : Dinamo București — 
Gwardia Varșovia 3—1 (15—1,
15—11. 12—15. 15—9) ; Levski 
Spartak — Dozsa Budapesta 
3—0 ; Ruda Hvezda Praga — 
Dynamo Berlin 3—0 ; feminin : 

București — Ruda 
Praga 3—0 (15—ÎL

15—9, 15—6) : Dinamo Moscova 
— Dozsa Budapesta 3—0 : 
Levski Spartak — Dynamo 
Berlin 3—0.

La Roma se desfășoară lu
crările Congresului Asociației 
europene de atletism, pe agen
da de lucru fiind înscrise trei 
probleme principale t revizuirea 
regulamentului Cupei Europei 
(In sensul suprimării întreceri
lor preliminare și disputarea 
direct a semifinalelor), stabili
rea calendarului european și 
lupta împotriva dopajului.

STOCKHOLM, 7 (Agerpres). 
— în optimile de finală ale 
turneului internațional de tenis 
de la Stockholm, jucătorul ro
mân Ilie Năstase l-a invins cu 
6—2. 7—6 pe Victor Pecci (Pa
raguay). în timp ce americanul 
Jimmy Connors I-a eliminat cu
6— 4, 6—2 pe olandezul
Okker. 
partidă, 
natta a 
(R.F.G.) ________ ,
7— 6. 6—7. 7—6. Alte rezultate: 
Bjorn Borg — Eric Van Dillen 
6—4. 6—4; Arthur Ashe — Ray 
Moore 6—4. 6—4 ; Bernard Mit-

„ _ ________ Tom
In cea mai disputată 
italianul Adriano Pa- 
dispus de Karl Metier 
după trei tie-break-uri:

Dlnamo 
Hvezda

• Aseară tirziu. meciul de 
handbal dintre reprezentativele 
masculine ale R.F. Germania și 
României, desfășurat la Eppel
heim (K.F.G.), s-a încheiat cu

0 nouă formulă în „Cupa mondială" la schi
„Cupa mondială" a devenit 

un trofeu la fel de invidiat ca 
și titlul de campion mondial 
sau olimpic, cu deosebirea că 
e mai greu de obținut. într-ade- 
văr, dacă admitem, după teoria 
probabilității, amestecul hazar
dului in desemnarea învingăto- 

întreceri, 
mondială.

rului unei singure 
fie ea olimpică sau 
șansa nu mai are nici un ames
tec în declararea învingătorului 
„Cupei mondiale" pe baza cla
samentului întocmit prin adițio
narea punctajului obținut în 14 
din cele 25 de concursuri pro
gramate. Este un clasament al 
valorii înalte și constante, de 
tipul Marelui Premiu in tenis, 
cu deosebirea că în schi desem
nează și pe cel mai complet 
schior al anului în toate disci
plinele alpine : slalom, coborîre 
și slalom uriaș.

Dat fiind imensul interes 
(printre schiori) și revitalizarea 
obținută de acest clasament a- 
dițional, in fiecare sezon se 
caută și se adoptă formule noi 
organizatorice, de natură să 
mențină și să stirnească intere
sul publicului și al participanți- 
lor pentru întrecere, formulă 
care să realizeze și un echilibru 
între probe, spre a nu favoriza 
pe specialiștii uneia sau alteia 
dintre discipline, cu atit mai 
mult cu cit prin noile condiții 
regulamentare slalomul și slalo
mul uriaș se aseamănă mult 
între ele. Slalomiștii. incluzind 
în această categorie și pe schio
rii participanți la slalom uriaș, 
au avut întotdeauna, prin nu
mărul de starturi, un avantaj

teoretic asupra coborîtorilor și 
de aceea mereu înnoitele for
mule ale „Cupei mondiale" cau
tă soluții de optimizare.

De pildă. în sezonul 1975—76. 
fiind și sezon olimpic, calenda
rul „Cupei mondiale" este îm
părțit in două mari etape, pri
ma cuprinsă între 4 decembrie 
și 12 ianuarie, a doua între 17 
ianuarie și 21 martie. Prima 
perioadă cuprinde : 5 coborîri, 
4 curse de slalom, 3 curse de 
Slalom uriaș și două clasamente 
de combinată, iar a doua peri
oadă : 3 coborîri, 3 curse de 
slalom, 4 curse de slalom uriaș, 
o combinată și un slalom pa
ralel. Acest ultim slalom pa
ralel se va organiza numai da
că. după epuizarea întregului 
calendar al „Cupei mondiale", 
doi sau mai mulți schiori aflați 
in fruntea clasamentului sînt 
departajați prin mai puțin de 
10 puncte. în acest caz, ordinea 
finală a „Cupei mondiale" și 
mai ales învingătorul vor fi cu
noscut! după organizarea unui 
slalom paralel, eliminatoriu, cu 
participarea celor vizați.

Desigur, este o formulă su
perioară celor anterioare, mai 
echilibrată, dar încă imperfec
tă. De pildă, dacă după ulti
mele probe se vor afla clasați 
în interiorul celor 10 puncte 
un coborîtor și un slalomist, ul
timul. după noua formulă de 
declarare a învingătorului, prin 
organizarea unui slalom paralel, 
este net avantajat.

rezultatul de 15—15 (8—8). Au 
marcat pentru echipa noastră : 
Kicsid 8. Stockl 2. Cosma 2. 
Tudosie 2 și Gațu.

★
La Trinec (Cehoslovacia) a 

continuat turneul internațional 
de handbal rezervat echipelor 
masculine de tineret (sub 22 
de ani). Reprezentativa Româ
niei a întrecut pe cea a Sue
diei cu scorul de 19—17 (6—10), 
cele mai multe goluri fiind în
scrise de Matei (8), Deacu (4), 
Foiker (3), respectiv Kahl și 
Eriksson, cite 5. în următorul 
meci, handbaliștii români au 
cedat în fața echipei Cehoslo
vaciei cu 8—24 (3—11).

Alte rezultate i Polonia — 
Suedia 20—15 (9—5) ; Cehoslo
vacia — Suedia 21—14 (10—5); 
Bulgaria — Polonia 25—25 
(13—17). Cehoslovacia este vir
tuală clștigătoare a turneului, 
care urmează ’ încheie
sîmbătă.

ÎNTRECERI DE TENIS DE MASĂ
LA CIUDAD DE MEXICO
Cel de al 3-lea turneu de te

nis de masă al țărilor din Afri
ca, Asia și America Latină va 
avea loc anul viitor în Mexic 
și va reuni sportivi din aproape 
100 de țări. întrecerile se vor 
disputa în Palatul sporturilor 
de la Ciudad de Mexico, între 
12 și 27 octombrie 1976.

too —
Roscoe
7—6. 3-6, 7—5 ;
— Gerald Stilwell 
6—3.

Jiri Hrebec 6—1, 6—4 ; 
Tanner — Bob Hewitt 

Onny Parun 
5—7. 6—4,

AUREL ANTON
campion european la
șah prin corespondență

Șahistul român Aurel Anton in
giner la întreprinderea de aparate 
electrice de măsurat din Timișoara, 
a primit confirmarea victoriei sale 
asupra polonezului Jan Videra. in 
ultima partidă a campionatului 
european de șah prin corespon
dență. In acest fel, șahistul timi
șorean a intrat în posesia titlului 
suprem al campionatului european 
de șah prin corespondentă, ediția 
a 9-a.

De menționat că noul campion 
european. Aurel Anton, a obținut 
totodată, norma de maestru inter
național șl dreptul de a participa 
la campionatul mondial de șah 
prin corespondență, care va în
cepe în primăvara anului viitor.

TURNEUL DE BASCHET FEMININ DE LA FRAGA
în ziua a treia. București — Budapesta 61-57

în ziua a treia a „Marelui 
premiu al orașului Praga", se
lecționata de baschet feminin a
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Ciclistul olandez Roy 
Schuiten a 
toate trei 
efectuate ne 
mul olimpic __
dad de Mexico, 
doborî recordul

Bucureștiului a repurtat victo
ria în intîlnirea cu echipa ora
șului Budapesta: 61—57 (26—31). 
Ca și în meciul precedent (eu 
Praga B), succesul a fost ho- 
tărît in repriza secundă, cind 
sportivele bucureștence s-au im
pus printr-un plus de vioiciune 
in defensivă și precizie in o- 
fensivă. Alte rezultate : Mosco
va — Varșovia 92—67 (51—36), 
Praga A — Praga B 77—54 (39— 
27).

în clasament conduce forma
ția Moscovei (6 p în trei jocuri), 
urmată de București, Praga A, 
Varșovia (3 p din două jocuri) 
șl Budapesta (3 p din trei 
jocuri).

CERERE DE EXCLUDERE
Â R. S. A. DIN VIATA

SPORTIVĂ INTERNAȚIONALĂ

O interesantă iniți
ativă aparține Lui 
Wolfgang Nordwig, cu
noscutul săritor cu 
prăjina din R. D. Ger
mană, campion olim- 

propus or- 
unui club 

mari spor- 
să-și uneas- 
în a găsi 

potrivite 
econo- 

pe 
zil- 

sporti- 
și e- 

personal 
găsească 
în

pic. El a 
ganizarea 
al foștilor 
tivi, care 
că efortul 
mijloacele 
pentru a face 
mii la cheltuielile 
care le necesită 
nic activitatea 
vă. Experiența 
xemplul lor 
îi aiută să 
soluții optime 
zolvarea acestei 
bleme Pînă 
brobunerile 
glorii' 
oortante

anunță din 
că faimosul 
dist kenyan 
ge Keino. care 
pe cale de a abando
na activitatea compe- 
titională. a fost nu
mit în funcția de an
trenor principal al lo
tului reprezentativ de 
atletism al tării sale, 
care se pregătește 
pentru Jocurile O- 
limpice de vară de la 
Montreal. Dupâ cum 
se știe, Keino este du
blu laureat olimpic

nul acesta a 
titiel. scoțianul 
can McLee a 
zat timpul de 16.0 sec 
pe 100 m. Ceea ce dă 
însă culoare acestei 
„performante" este 
data de naștere a re
alizatorului : 3 decem
brie 1884! McLee 
deci 90 de ani. .

In plină cursă, motociclis- 
tul venezuelean Alberto „John
ny" Cecotto. in virstă de 19 
ani, care ia locul campionului 
mondial de pină acum al ca
tegoriei de 350 cmc, Giacomo 
Agostini (neînvins din 1968).

Foto : ASSOCIATED PRESS

NEW YORK, 
— în numele 
dia a înaintat 
tic special al 
țiunilor Unite 
care se cere 
viața sportivă 
Republicii Sud Africane, 
unde se practică discriminarea 
rasială în sport.

7 (Agerpres). 
a 54 de țări, In- 
Comitetului 
Organizației 
o rezoluție 
excluderea 
internațională a 

țară

poli- 
Na- 
prin 
din

PROGRAMUL OPTIMILOR Of FINALA IN CUPA U.LF.A

Studentul indian Po
or Chottam. din Ban
galore. a plecat pe bi
cicletă spre Montreal, 
gazda Jocurilor Olim
pice din anul 1976. 
Temerarul cicloturist 
a străbătut în prima 
etapă a lungii sale că
lătorii circa 8 000 km 
pe șoselele a șapte 
state indiene, dar spe
ră ca pînă în luna iu
nie a anului viitor să 
alungă ia Montreal. 
Evident, părți însem
nate ale traseului vor 
fi efectuate cu vapo
rul. cînd ciclist si bi
cicletă se odihnesc.

(cîstigător 
de 
de 
de 
la ----------

In noua 
te de pedagog. el 
fi aiutat de altl 
cunoscut! foști 
formeri ai Distelor at
letice Este vorba de 
Naftali Temu — cam
pion olimpic în croba 
de 10 000 m la Olim
piada mexicană — si 
Ben Jipcho. medaliat 
cu argint în cursa 
de obstacole de la ul
tima ediție a J. O. 
Iată un triumvirat de 
specialist! care 
ră încredere si

dial al orei, 
de belgianul 
Merckx 
manta 
In cea de a 
tativă. 
abandonat după ce 
parcurs doar 
Comentînd eșecul 
clistuliii olandez. Eddy 
Merckx a declarat co
respondentului agen
ției ..France Presse" 
că eroarea lui Schui- 
ten a fost aceea de a 
fi început seria ten
tativelor sale imediat 
ce a sosit în capitala 
mexicană, fără a 
ma un regim de 
matizare.

Vă mai amintit! 
Emmerich Danzer? Cu 
ani în urmă. multi- 
nlu campion mondial 
la patinai artistic, el 
a apărut de nenumă
rate ori pe micul e- 
cran. Iată însă că azi. 
celebrul patinator con
tinuă să fie 
telespectatori, 
calitate de 
reporter al 
nil austriece, 
tul In noua 
si l-a făcut cu 
iul Jocurilor 
ce de la 
clnd competenta 
care a comentat 
întreceri a fost 
apreciată, 
nuntă că 
crainicii 
transmite 
de iarnă 
bruck se 
din nou popularul 
mo".

văzut de 
dar In 

crainic- 
televiziu- 

Debu- 
ipostază 

prile- 
Olimpi- 

Munchen. 
cu 

unele 
mult

Acum, 
nrlntre 
care 

Olimpiada
de la Inns- 

va număra

Tradiția
lor din Kenya 
toate șansele de 
continuată cu 
si la viitoarele 
întreceri atletice.

alergători- 
are 

a fi 
succes 

mari 
Se

de 
Ludmila 

virstă 
este 

mate- 
a ce

de 
la 

combinatului 
pionieri" din 

Ludfnila Be
re-

Noua campioană 
șah a URSS. 
Belaveneț. în 
de 35 de ani. 
profesoară de 
matică. avînd în 
lași timp funcția 
instructor-antrenor 
clubul 
..Tinerii 
Moscova, 
lavenet este fiica

La Glasgow se 
pută anual un 
curs atletic 
veteranilor, 
participa decît 
tivii care au 
vîrsta de 40 de ani si 
care nu au fost nicio
dată victorioși 
Jocurile Olimpice 
la campionatele 
tinentului si nici 
au stabilit vreun 
cord. La ediția din a-

la 
sau 

con- 
nu 
re-

Un film despre cam
pionul de box la toate 
categoriile, Cassius Clay 
va fi turnat anul viitor 
la Holywood de regizo
rul britanic John Mars
hall. Scenariul filmului 
este inspirat de cartea 
„The Greatest" (Cei mai 
mare), scrisă de Clay în 
colaborare cu ziaristul 
Richard Durham, din 
Chicago, prezentată re
cent la Tîrgul interna
țional al cărții de la 
Frankfurt pe Main.

Ieri, la Zurich, au fost fixa
te prin tragere la sorți, meciu
rile din optimile de finală ale 
competiției internaționale ae 
fotbal Cupa U.E.F.A., progra
mate la 26 noiembrie (tur) și 
10 decembrie (retur). Iată pro
gramul: Slask Wroclaw — F.C. 
Liverpool; Inter Bratislava — 
Stal Mielec; F.C. Bruges — A. 
S. Roma; Ajax Amsterdam — 
Levski Spartak Sofia; Dynamo 
Dresda — Torpedo Moscova;

A.C. Milan — Spartak Moscova; 
Barcelona — Vasas Buda- 
Hamburger S.V. — F.C. 
Primele echipe sînt paz- 

partidele din prima man-

C. F. 
pesta; 
Porto, 
de în 
șă.

Tragerea la sorți a întilnirilor 
din sferturile de finală ale Cu
pei campionilor europeni și Cu
pei cupelor (programate la 3 și 
17 martie) se va desfășura la 
14 ianuarie 1976, la Ziirich.

• PI SCURT • PE SUIRI • PE SCIPI ®
BOX • Noii campioni ai Un

gariei sînt, in ordinea categori
ilor : Gedo, Gliick (învingător în 
finală asupra lui Orban), J. Ja- 
kab, Badari, Botos, Harmath, 
Danyi, Rapcsâk, Vetro, V. Ja- 
kab, Păkozdi.

BASCHET O Rezultate înregis
trate în „Cupa Koraci“ : (s-au 
calificat primele echipe) Mon
ceau Charleroi — Panionios Ate
na 85—75 ; Caen Club — Vilvo- 
orde (Belgia) 92—67.

FOTBAL 0 Congresul extraor
dinar al U.E.F.A. ce urma să 
aibă loc la 26 noiembrie la Mar
bella (Spania) a fost anulat, în- 
trucît „majoritatea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi nu au 
putut fi pregătite în termenul 
prevăzut". Aceste probleme vor 
fi dezbătute la congresul ordi
nar ce va avea loc în luna iunie 
a anului viitor, la Stockholm.

HANDBAL • La Zaporoje, în- 
tr-un meci de calificare pentru 
turneul olimpic (masculin) de la 
Montreal, echipa U.R.S.S. 
vins cu scorul de 36—13 (16—5)
selecționata Austriei. Cel mai 
bun jucător al gazdelor a fost 
Vladimir Maksimov, autorul a 10

a în-

goluri • In cadrul aceleiași 
competiții, echipa Cehoslovaciei a 
întrecut, ’ ~
Italiei,

ȘAH 
runde, 
Vrața, 
ria), 
(ambii 
pțincte 
son (Islanda) 
rin Gheorghiu ocupă locul 10, cu 
5 puncte și 3 partide întrerupte. 
• La Pola, după 12 runde se 
menține lider Hazai (Ungaria) cu 
7 puncte, urmat de Barle (Iugo
slavia) — 6i/, p (1), Andersson 
(Suedia) — 6 p (1). Aurel Urzică 
are 4y2 P (2).

TENIS • Partidele din primul 
tur al turneului internațional fe
minin de tenis de la Paris s-au 
încheiat cu următoarele rezulta
te : Wade — Teeguarden 
6—2 ; Casals — Holladay 
6—3 ; Barker — Louie 6—1, 
Coles — Tomanova 6—4, 
Goolagong — Marsikova 
6—2, 6—1 ; Stove — Durr 
4—6, 6—3 ; Riedel 
3—6, 7—6, 6—3.

la Praga, selecționata 
cu 29—10 (12—6).
• După disputarea a 11 
în turneul zonal de la 

conduc Ermenkov (Bulga- 
Matanovici și Matulovici 
iugoslavia) cu cite 6 
(1), urmați de Sigurjons- 

5i/, p (2). Flo-

6—3,
6— 3,

6—1 ;
6—2 ;

2—6,
7— 6,

Jausovec
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