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MÎINE, LA BORDEAUX

„CUPA TINERETULUI" FRANȚA-ROMANIA, DERBYUL CAMPIONATULUI
FIECARE SFÎRSIT DE SĂPTĂMINĂ, PRILEJ 

DE ORGANIZARE A NUMEROASE ÎNTRECERI EUROPEAN DE RUGBY LOTURILE

înTimpul frumos din aceste zile permite desfășurarea, 
întreaga țară, a unor atractive competiții în cadrul „Cupei 
tineretului". Cum este și firesc, prioritate au întrecerile în 
aer liber — crosurile, concursurile de atletism, orientare 
turistică etc — în care sînt angrenați un număr cît mai mare 
de tineri și tinere din școli, întreprinderi și instituții, din 
mediul rural,

Așadăr, un îndemn în plus pentru ca acest sfîrșit de săp- 
tămînă să fie marcat, în Capitală și în întreaga țară, de noi 
întîlniri sportive în cadrul „Cupei tineretului".

Peste numai 24 de ore, e- 
chipele de rugby ale României 
și Franței se vor afla față 
în față — într-un veritabil der
by al campionatului european — 
pe marele stadion din Bor
deaux, unde, din datele pe 
care le avem din sursă fran
ceză, se scontează pe un mare 
număr de spectatori : peste

Mîine, etapa a XV-a in Divizia Â la fotbal

JOCURI UNUL MAI INTERESANT DECIT ALTUL
se 
de

Cu etapa de mîine, campionatul începe să 
îndrepte spre „linia de sosire" a sezonului 
roamnă, fiecare combatantă mai avind de sus
ținut, apoi, cite trei jocuri (excepție fac S. C. 
Bacău și Sportul studențesc, cu un meci-restan- 
ță). Tocmai de aceea, este de presupus că, 
acum, spre „finiș", toate formațiile se vor mo
biliza total, încercînd prin aceasta să-și asi
gure o liniștită vacanță de iarnă.

Parcurgînd programul jocurilor de mîine, în 
ordinea interesului pe care îl prezintă fiecare 
în parte, se detașează multe partide extrem de 
interesante. Mai întîi, întîlnirile de la Bucu
rești, Steaua — Universitatea Craiova și Dinamo 
— S.C. Bacău. Prima ridică cota de interes prin 
succesul la scor al craiovenilor obținut în etapa 
anterioară. Echipa antrenată de Cernăianu, se 
pare, și-a găsit cadența. Va fi un meci între 
două formații cu stiluri de joc diferite și care, 
prin valoarea jucătorilor care le compun, ne fac 
să întrezărim o partidă de bun nivel spectacu
lar. Pe stadionul din șoseaua Ștefan cel Mare,
S.C. Bacău își va măsura for
țele cu echipa campioană. Ră- 
mîne de văzut în ce măsură bă
căuanii vor putea să demon
streze în fața , unui adversar 
foarte puternic că poziția a pa
tra în clasament nu este întîm- 
plătoare. Și pe celelalte 
stadioane din țară, întîlnirile se 
anunță echilibrate. De pildă, 
derby-ul „Poli" Timișoara — 
U.T.A., și reintîlnirea tostelor 
divizionare B, F.C. Olimpia Sa- 
tu Mare — F.C. Bihor.

CLASAMENTUL
1. STEAUA 14 8 4 2 34—14 20

• 2. Dinamo 14 9 1 4 33—16 19
3. „Poli” lași 14 7 2 5 24—20 16
4. S.C. Bacău 13 7 1 5 14—13 15
5. F.C. Bihor 14 6 3 5 17—17 15
6. F.C. Argeș 14 5 5 4 14—16 15
7. Rapid 14 6 2 6 15—15 14
8. ASA Tg. Mureș 14 6 2 6 19—20 14
9. F.C.M. Reșița 14 6 2 6 14—20 14

10. Univ. Craiova 14 5 3 6 19—13 13
11. Sportul stud. 13 6 1 6 14—15 13
12. F.C. Constanța 14 6 1 7 15—16 13
13. „Poli” Timișoara 14 5 3 6 29—26 13
14. U.T.A. 14 5 2 7 16—22 12
15. F.C. Olimpia 14 4 4 6 14—21 12
16. „U" Cluj-Napoca 14 4 3 7 17—17 11
17. Jiul Petroșani 14 4 3 7 14—'3 11
18. C.F.R. 14 3 4 7 9—18 10

PROGRAMUL ETAPEI
C. F. R. — „Poli" lași
Dinamo ' — S. C. Bacău

(pe stadionul Dinamo)
„Poli " Timișoara
F. C. Constanța
F.C.M. Reșița 
Steaua

25 000. Aceasta, deoarece XV-le 
țării gazdă vine după două 
victorii asupra reprezentati
vei Argentinei (29—6 și 36—21). 
Și — nu în ultimul rînd — 
pentru că „cota" echipei noas
tre este în ultimii ani în creș
tere, determinată și de prece
dentul succes asupra adversa
rei de mîine (15—10), dar, mai 
ales, de frumoasele recoman
dări venite din îndepărtata 
Nouă-Zeelandă, cucerită pur și 
simplu de talentul și valoarea 
de ansamblu ale rugbyștilor ro
mâni.

Am prezentat în ziarul nos
tru de ieri noutățile privind 
XV-le pe care antrenorii Pe
tre Cosmănescu și Valeriu Iri- 
mescu îl vor trimite mîine în 
teren, să vedem cum stau lu
crurile în tabăra franceză. Față 
de echipa care anul trecut a 
pierdut la București apar multe 
modificări, în special pe com
partimentul grămezii. Astfel, 
linia întîi este nouă, cu Papa-

D. CALLiMACHI

(Continuare in pag. a 8-a)— U. T. A.
— Rapid
— „U“ Cluj-Napoca
— Univ. Craiova

(pe stadionul Steaua)
F. C. Olimpia S. M. — F. C. Bihor
Jiul — F. C. Argeș
A.S.A. Tg. M. —Sportul stud.

• Toate jocurile încep la ora 14

In programul etapei de mîine figurează și jocul Steaua — Univer
sitatea Craiova. Prezentăm o secvență dintr-o recentă confruntare 
a celor două echipe. Boc și Deselnicu (in dreapta) resping un atac 

al bucure stenilor

LOTURILE REPREZENTATIVE DE FOTBAL
ÎN VEDEREA DUBLULUI MECI

Aseară a avut loc o ședință 
a Biroului F. R. Fotbal. La 
primul punct de pe ordinea de 
zi, Colegiul central al antre
norilor a prezentat concluziile 
asupra meciului de duminică 
cu Spania și unele măsuri pen
tru o cît mai bună pregătire 
a viitoarelor întîlniri ale echi
pei reprezentative, amicalul de 
la 29 noiembrie de la Bucu
rești cu echipa U.R.S.S. și jo
cul oficial din preliminariile 
olimpice, cu formația Franței, 
programat la 3 decembrie în 
localitatea Blois.

în aceeași ședință, Biroul fe
deral a aprobat la propunerea 
Colegiului central al antrenori
lor și a antrenorului echipei na
ționale, Valentin Stănescu, com
ponența lotului de 18 jucători 
care vor intra în pregătiri în

vederea meciului cu U.R.S.S. 
Iată acest lot :

Portari : Răducanu, Moraru ;
Fundași : Anghelini, Mateescu, 

G. Sandu, Sătmărcanu II, Sa
me?, Lucuță ;

Mijlocași : Bălăci, Dinu, lor- 
dănescu, Dudu Georgescu ;

înaintași : Crișan, Troi, Kun, 
Dobrin, M. Sandu, Lucescu.

Acest «lot va fi convocat la 
sediul F.R.F., marți 25 noiem
brie, la ora 10,30. pentru un 
program de pregătire alcătuit 
în vederea ambelor meciuri mai 
sus amintite. între altele, este 
prevăzut, pentru miercuri, un 
joc de verificare.

Precizăm că, pentru meciul 
cu Franța (olimpică) vor fi a-

CU U.R.S.S.
nunțați, conform uzanțelor, la 
F.I.F.A., un număr de 22 de 
jucători, adică cei 18 de mai 
sus, plus Purcaru, Dobrău, Haj- 
nal, Zamfir.

A fost aprobat și lotul de tine
ret — 23 de ani — al țării noas
tre, în vederea meciului de la 
30 noiembrie (la Galați), cu e- 
chipa similară a U.R.S.S. Din 
acest lot fac parte :

Portari : Ioniță, Ștefan ;
Fundași : Porațchi, Purima, 

Ciocan, Agiu, FI. Marin, Hajnal;
Mijlocași.: Romiiă, Dobrău, 

Boloni, V. Mureșan ;
înaintași : Atodiresei, Doru 

Ionescu, Răducanu, Florescu, 
Manea, Zamfir.

în cursul săptămînii viitoare, 
lotul de tineret are prevăzut un 
joc de verificare cu Progresul 
București.

ROMlNIA : Durbac (Steaua)
— Constantin (Dinamo). Nica 
(Dinamo). Nicolescu (Sportul 
studențesc), Moțrescu (Farul),
— Bucos (Farul). Paraschiv
(Dinamo) — Pop, cpt. 
vita Roșie), Dumitru („U1 
misoara). Stoica .7“ 
țrosani) — DSrăban 
Postolachi (Steaua) 
(Farul). Munteanu 
Turlea (Dlnamo). ________
Burghelea (Stiinta Petroșani), 
pentru linia de treisferturl : 
Murariu si Cioarec (ambii 
Steaua) si Ortelecan (Stiinta 
Petroșani), pentru înaintare.
franța : Droitecourt (Mont- 

ferrand) — Gouțdon (Racing 
Paris), Bertranne (BagnSres). 
Pecune (Tarbes). Dubertrand 
(Montferrand) — Romeu 
(Montferrand). Foroux. cpt. 
(La Voulte) — Skrela (Tou
louse) Bastiat (Dax). Rivfcs 
(Toulouse) — Haget (Agen), 
Palmie (Beziers) — Paparem- 
borde (Pau). Paco (Beziers), 
Cholley (Castres). Rezerve : 
Taffary (Racing Paris). Badin 
(Brivej, Astre (Beziers). Rou- 
sset (Beziers). Forestier (B6- 
gles). Yachvili (Brlve)

Arbitru : Norman Samson 
(Scotia).

(Gri- 
“ Tl- 

(Stlinta Pe- 
(Farul).

— Musat 
(Steaua). 
Rezerve :

Dinamoviada de gimnastică

DAN GRECU
ÎNVINGĂTORI ÎN CONCURSUL MASCULIN

Prima zi a celei 
de-a XIII-a ediții 
a Dinamoviadei de 
gimnastică a adus 
și primele satis
facții iubitorilor de 
sport din țara 
noastră: Dan Grecu, 
la individual com
pus, și echipa mas
culină Dinamo 
(România) s-au cla
sat pe primele 
locuri ! Se cuvine 
să menționăm că 
este pentru prima 
oară cînd repre
zentanții României 
în această compe
tiție internațională 
termină victorioși 
la individual și pe 
echipe. întrecerea, 
care a reunit echi
pele masculine ale 
cluburilor Dinamo 
(România), Dinamo 
(U.R.S.S.), Dynamo 
(R. D. Germană), 
Ruda Ilvezda (Ce
hoslovacia), Ujpesti 
Dozsa (Ungaria), 
Gwardia (Polonia) 
și Levski Spartak 
(Bulgaria), ne-a oferit nu
meroase exerciții de ridicat ni
vel tehnic, cu multe execuții 
care au smuls aplauzele spec
tatorilor. Cu deosebit interes 
a fost urmărită evoluția cam
pionului mondial și european 
la inele, Dan Grecu, care de 
data aceasta ne-a arătat că 
se poate impune și la indivi
dual compus. Disputa gimnas
tului român cu concurenții 
Imre Molnar (Ujpesti Dozsa) 
și Paata Samugia (Dinamo 
U.R.S.S.) pentru întîietate la 
individual a fost de un real 
interes și abia la ultimele 
schimburi victoria lui Dan 
Grecu s-a conturat cu claritate. 
De altfel, la ultimul aparat, 
inelele, campionul român a în-

DAN GRECU
Foto : I. MIHAICA 

registrat și cea mai mare notă 
din concurs, 9,60, in urma unei 
execuții în care pentru a doua 
oară în acest sezon gimnastul 
nostru a prezentat cu mult suc
ces noua sa ieșire la acest a- 
parat. Iată rezultatele tehnice 
înregistrate : individual com
pus : Dan Grecu 56,85 p, Paata 
Samugia 55,70 p, Imre Molnar 
55,25 p, Boris Kinov (Dinamo 
U.R.S.S.) 55,05 p, Ștefan Gali 
54,75 p, Gheorghe Păunescu 
54,30 p ; echipe : Dinamo (Româ
nia) 276,00 p, Dinamo (U.R.S.S.) 
270,55 p, Dynamo (R. D. Ger
mană) și Ujpesti Dozsa 261,60 
p, Levski Spartak 259,75 p, 
Ruda Hvezda 259,25 p, Gwardia 
255,85 p.

Constantin MACOVEI

ION OLARESCU - 598 p
La recentul concurs de tir de 

Ia Focșani, „Cupa Vrancei", 
maestrul sportului Ion Olăres- 
cu (I.E.F.S. București) a obți
nut un rezultat valoros la pro
ba olimpică de tir, armă liberă 
calibru redus 60 focuri culcat

LA 60 FOCURI CULCAT
— 598 p — la un punct de re
cordul mondial. La același con
curs, Georgiana Oprișan (Uni
rea Focșani) a egalat recordul 
țării la proba de pușcă cu aer 
comprimat 40 „diabolouri" ~ 
385 p.



CE ROL ARE SPORTUL
IN EDUCAREA COPIILOR DV ?

Fără îndoială, familia constituie mediul cu influențele 
educative dintre cele mai puternice asupra tinerei 
generații. Obișnuințele, deprinderile, atitudinile căpă

tate în acest mediu educativ își pun, uneori decisiv, am
prenta asupra întregii vieți a individului. Privit in trecutul mai 
indepărtat sau mai apropiat cu oarecare neîncredere, adesea 
cu desconsiderare, sportul iși ciștigă acum tot mai mulți 
adepți in rindul părinților, care văd in această activitate a 
copiilor lor un mijloc eficient de întărire a sănătății și capa
cității de efort, dar și de influențare pe plan etic și psihic. 
Sondajul nostru in... mentalitatea mai multor părinți din 
București iși propune să redea locul și rolul pe care aceștia 
îl atribuie sportului ca factor educativ.

ceul nr. 35, practică sportul, în 
speță baschetul — ne spunea 
tehnicianul Florin Marinacbc, 
șeful betonierei din cartierul 
Balta Albă — constituie un pri
lej de mare satisfacție pentru 
întreaga familie. în ce sens 1 
Sportul a reușit, pe de o parte 
să-l disciplineze, iar pe de altă 
parte să-1 stimuleze la învă
țătură. Este, de altfel, motivul 
pentru 
tiveze 
nr. 3“.

care am acceptat să ac- 
Și la Școala sportivă

TIMIDITATE ! •
Busuioc, strungar la 

manifestă deschis

CIND drumurile se despart...
Exemple de modestie și de vedetism

ORICE EFORT ESTE RĂS
PLĂTIT DIN PLIN • „In Școa
la nr. 192, în care învață fiica 
mea, Crenguța, elevă în clasa 
a Vl-a, ne spunea proiectantul 
Lucian Ghimbășanu — orele de 
educație fizică se desfășoară la 
un bun nivel calitativ. Dar, cu- 
noscînd multiplele influente po
zitive pe care mișcarea, sportul 
le au asupra fizicului, psihicului 
și intelectului, m-am străduit 
să-i completez fiicei mele pro
gramul oferit de școală îndru- 
mînd-o către practicarea înotu
lui și handbalului. Firește, nu 
este ușor să facă deplasări din 
Bucureștii Noi pînă la bazinele 
din oraș și nici nu este puțin 
lucru să sacrifice o bună parte 
din timpul liber, dar compen
sațiile se vădesc deosebit de 
importante. Puterea ei de asi
milare a crescut, trăsăturile 
pozitive ale caracterului s-au 
conturat mai puternic, ținuta a 
devenit mai controlată, mai or
donată. Așa că apreciez că ori
ce efort în acest sens este răs
plătit din plin atît pe planul 
sănătății și armoniei trupești, 
cit și pe cel psihic și etic".

DE LA FRAGEDA ViRSTA, 
ÎNCREDERE IN FORȚELE 
PROPRII • Bazinul de înot 
din parcul „23 August". Dintre 
zecile de prichindei, ne atrage 
atenția un puști frumos dez
voltat, cu zulufii jizi și o deo
sebită vioiciune în priviri. Ală
turi, tatăl lui, Dumitru Manda. 
tehnician Ia „Flacăra roșie". îl 
întrebăm ce l-a 
să-și aducă băiatul

„Mi s-a părut că 
prea timid, prea

la dezvoltarea armonioasă a 
copiilor noștri. De aceea — ne 
spune Cristache Fană — cînd 
fetița mea, Mihaela — elevă 
în clasa a Vil-a C, la Școala 
generală nr. 174, ne-a întrebat 
dacă nu ar fi mai bine să 
abandoneze sportul pentru a 
avea mai mult timp să învețe, 
ne-am spus răspicat părerea : 
sportul nu trebuie abandonat ! 
I-am făcut de asemenea manie
ră programul, îneît are timp 
să și învețe. Sportul i-a im
primat un mod de viață foarte 
ordonat".

SA NU AUD DE SPORT !
• Camelia C. 
voltată : 
de 
las 
De 
iau 
aștept, cum se duce la joacă. 
Să fie clar : ori sport, ori car-

este foarte re- 
„Acum, cînd este așa 

frig, nu sînt dispusă să-l 
pe copil să bată mingea ! 
aceea, vin în fiecare zi și-l 
de la școală. Cum nu-1

SONDAJ
DE OPINIE

determinat 
la înot.
Viorel este 

„cuminte" 
pentru vîrsta sa. Am consultat 
un specialist, care mi-a reco
mandat să-1 îndrum spre prac
ticarea sportului, 
acum doi ani. Am 
gimnastica, apoi cu

„NU-I DESTUL__ _______
UMPARAT? SA-L MAI LAS 
ȘI LA SPORT ?“ • In compar
timentul în care ^călătoream pe 
ruta 
trat 
8—9 
Cum 
noastră. Din obișnuitele discu
ții aflăm că băiatul îi creează 
multe 
Maria 
aport 
„Să-1
Doamne ferește ! Nu-i _____
de neastîmpărat ?“... încercăm 
să o convingem pe mamă că 
activitatea sportivă îl obișnuieș
te cu ordinea și disciplina, 
ajută la învățătură. Dar nu 
lasă convinsă de nimic...

STAREA DE OBOSEALA

Asta era 
început cu 
înotul".
DE NEAS-

Craiova — București a in- 
o femeie cu un copil de 
ani, slăbuț și cam palid, 
a intrat, s-a dus liniștea

probleme mamei sale — 
Constantinescu. „Face 

la școală ?“ o întrebăm, 
mai las și la sport ? 

destul

Î1 
se

__________   A 
dispărut ca prin minu
ne ! • Mama, Florența Belina, 
este dispusă să ne vorbească 
despre fetița ei, Silvana, cu 
atît de multe amănunte, îneît 
ne convingem repede că între 
familie și sport s-a instaurat 
cea mai firească legătură : 
„Copila mea este în clasa a 
III-a la Școala generală 
152. Cu aproape un an în 
mă, fiind preocupată să-și 
zolve lecțiile, începuse să 
glijeze joaca, mișcarea în 
liber. Am observat atunci că a 
cuprins-o o stare de oboseală. 
Am intervenit, firește, cu mult 
tact, îndemnînd-o să facă 
sport, mai ales pentru că știam 
că-i place. Acum, eu și soțul 
meu sîntem deosebit de satis- 
făcuți. Starea de oboseală a 
dispărut ca prin minune, deși 
stă destul de mult aplecată 
deasupra cărților. S-a dezvol
tat armonios. îndeosebi pentru 
că face multă gimnastică".

SPORTUL IMPRIMA UN 
MOD DE VIAȚA FOARTE 
ORDONAT o „în zilele noas
tre copiii învață cu mult mai 
multe lucruri decît învățam noi 
la vîrsta lor. Noi, părinții, sîn
tem primii chemați să veghem

nr. 
ur- 
re- 
ne- 
aer

te“. Băiețelul, elev în clasa a 
III-a la Școala generală nr. 49 
(Dorel, ne-a spus el că se nu
mește), ar fi vrut la rîndu-i să 
ne spună ceva. Dar mămica i-a 
interzis !

EXERCIȚIUL FIZIC AJUTA 
DEZVOLTAREA TKUPU- 
ȘI MINȚII • „Băiatul 

— ne mărturisește Gheor- 
Ioniță, maestru emerit al 

a

LA 
LUI 
meu 
ghe 
sportului la motociclism 
avut mult de cîștigat de pe 
urma practicării permanente a 
exercițiului fizic sub diferite 
forme. Este adevărat că eu în
sumi i-am format încă de mic 
asemenea gusturi și 
deri : începînd cu 
pentru mișcarea pe 
la care a cîștigat și 
curs, continuind cu bicicleta și 
practicînd, apoi, patinajul, ho
cheiul și tenisul. Am convinge
rea că dezvoltarea lui armo
nioasă, puterea de muncă, re
zultatele bune la învățătură, 
spiritul întreprinzător le dato
rează în bună parte sportului, 
mișcării în aer liber. Fiul meu 
a fost întotdeauna un elev 
fruntaș, iar acum este unul 
dintre studenții buni ai Facul
tății de electronică. Deși stu
diul îi cere mult timp, el și-1 
organizează astfel, îneît să 
poată practica tenisul sau pa
tinajul. Și bine face !“

Al’ORT DEFINITORIU PEN
TRU MAI TÎRZIU • Tovarășul 
Jean Constantinescu, care a 
fost ani de zile președintele 
Comitetului de părinți al Șco
lii sportive nr. 2 din București, 
evocă cu plăcere perioada în 
care cei doi fii ai săi au acti
vat în secțiile acestei unități 
sportive de învățămînt : „Au 
fost realmente anii care au 
contribuit la transformarea ra
dicală a copiilor mei. Datorită 
rigorilor și disciplinei pe care 
le cere sportul de la practican- 
ții săi, băieții mei au devenit 
mai ordonați, mai eficienți in 
îndeplinirea îndatoririlor școla
re. Totodată, spiritul de disci
plină impus de sport a contri
buit la o mai atentă și utilă 
drămuire a timpului liber, iar 
atitudinea activă căpătată s-a 
materializat în sprijinul curent 
primit din partea lor la trebu
rile gospodărești. Apreciez va
loarea educativă a anilor pe- 
trecuți de copiii mei în școala 
sportivă și ca un aport defini
toriu pentru mai tîrziu, în pe
rioada de studenție și în pro
cesul muncii. Acum, amîndoi 
sînt oameni împliniți : unul in
giner la întreprinderea „23 Au
gust", celălalt profesor de edu
cație - • - - ■ •
să-mi doresc mai mult ?“

DEZVOLTARE ARMONIOA
SA ® „Faptul că fiul meu, Ma
rian, elev în clasa a IX-a la Li-

ADIO, 
Constantin 
INOX, își 
convingerea că prin sport, fiica 
sa, Cornelia, elevă în anul III 
la Liceul industrial P.T.T., a fă
cut pași siguri pe drumul for
mării pentru viață : „Dintr-un 
copil în general timid, retras, 
fiica mea a devenit mai în
drăzneață și mai sociabilă. 
Schimbarea s-a petrecut după 
ce a început să practice hand
balul sub îndrumarea antreno
rului Teodor Uscatu".

INFLUENȚA PE PLAN FI
ZIC ȘI ETIC • „Prin sport — 
ține să ne mărturisească tova
rășa Paulina Pop, casnică — 
fiul meu Florin, elev la Școala 
generală nr. 169, s-a transfor
mat radical, a ajuns la o robus
tețe fizică cu care noi, părinții, 
avem toate motivele să ne mîn- 
drim. Totodată, am remarcat la 
el o conturare a personalității 
și o ținută tot mai îngrijită, 
fapt care se reflectă în toate 
ocaziile : la școală, acasă, în so
cietate. Aceste deprinderi s-au 
consolidat în cadrul secției de 
handbal a Școlii sportive nr. 3, 
in care activează cu frumoase 
rezultate".

Așa după cum rezultă din 
răspunsurile pe care o serie de 
părinți, solicitați de noi, ni 
le-au dat, se desprinde conclu
zia că majoritatea acestora în
țeleg rolul ce-1 are sportul în 
dezvoltarea armonioasă a tine
rilor. Un rol. după cum se poa
te constata, nu numai pe planul 
dezvoltării fizice, dar și pe plan 
etic și psihic.

în același timp însă consta
tăm că. din cauza neînțelegerii 
fenomenului sportiv în profun
zimea lui. mai sînt părinți care 
interzic sau îi țin departe pe 
copii de exercițiile fizice și 
mișcarea în aer liber, lipsin- 
du-i, în felul acesta, de bine
facerile acestora și ignorînd u- 
nul din 
cele mai

Este un lucru cunoscut : dru
mul spre marile succese, în 
sport ca și în viață, cere nu 
numai talent ci, în aceeași mă
sură, muncă perseverentă, dă
ruire, pasiune. Din păcate, u- 
neori acest adevăr este uitat. 
Grăitoare în acest sens ni se 
pare evoluția celor doi tineri 
Gheorghe Oprea și Nicolae Du
mitrăchescu, foști colegi de club 
la Petrolul Ploiești. Foști, pen
tru că... 
zentăm 
lor.

Oprea 
îndrăgit 
tivă : luptele greco-romane, in 
care s-au dovedit la fel de ta- 
lentați. 
prea a 
can la 
kg, iar 
prietenul său, 
trăchescu, a urcat pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului, la 
juniori I, categoria 74 kg. De 
aici, însă, drumurile lor s-au 
despărțit.

Pentru Nicolae Dumitră
chescu primul titlu de campion 
a fost nu numai o încununare 
a muncii depuse, dar și un im
bold în pregătirea ulterioară. 
Cu toate că făcea naveta în-

Dar, mai bine să pre- 
faptele în desfășurarea

și Dumitrăchescu au 
aceeași disciplină spor-

In 1973, Gheorghe O- 
ajuns campion republi- 
juniori II, categoria 70 

un an mai tîrziu și 
Nicolae Dumi-

tre locul unde învăța o meserie 
(Valea Călugărească) și club 
(Ploiești), s-a antrenat cu a- 
ceeași perseverență și seriozi
tate, cîștigîndu-și stima și res
pectul colegilor. în campiona
tul trecut a ocupat locul 4. la 
seniori, iar în prezent își satis
face stagiul militar, fiind soco
tit o veritabilă speranță în 
luptele greco-romane.

Ce s-a întîmplat, însă, cu 
Oprea ? După cucerirea titlului 
de campion la juniori a căzut 
pradă vedetismului și n-a mai 
arătat interes pentru pregătire. 
Și nici pentru disciplină. Cu- 
rînd, a abandonat cursurile 
școlii profesionale, unde urma 
să se califice într-o meserie, 
și a schimbat cinci locuri de 
muncă ! Față de aceste mani
festări, conducerea clubului a 
luat atitudine hotărîtă, care a 
mers pînă la excluderea tînă- 
rului Gheorghe Oprea din rîn- 
durile sportivilor de la Petrolul.

...Doi tineri talentați, cu șan
se egale de a atinge consacra
rea. Și, totuși, drumurile pe 
care au pornit se- deosebesc atît 
de mult !

M. Fr.

EXIGENTĂ, SANCȚIUNI PROMPTE,
y 7

PE MĂSURĂ FAPTELOR

mijloacele educative 
eficiente.

deprin- 
pasiunea 
trotinetă, 
un con-

Grupaj 
BEANU,

realizat de A. BRE-
I. GAVRILESCU, T. 

STAMA și V. T. MUREȘ

O veche zicală — superbă 
concentrare de experiență, înțe
lepciune colectivă și adevăr — 
redă în patru cuvinte, cu pu
ternic caracter generalizator și 
moralizator, esența unor rapor
turi permanente dintre individ 
și societate : „după faptă, și 
răsplată". Cu alte cuvinte, fie
care membru al unei colectivi
tăți se definește în fața seme
nilor săi prin faptele sale, iar 
aprecierea pe care o primește 
din partea colectivului trebuie 
să fie exprimată de evaluarea 
exactă a acestor fapte.

In 
listă 
pului 
dului 
țială ___  ... „ .
în faptul că s-au statornicit și 
operează din ce în ce mai efi
cient înaltele precepte morale, 
unanim acceptate, cuprinse în 
codul principiilor și normelor 
de etică și echitate socialistă.

Orice alt criteriu de evalua
re contrar acestor/norme, orice 
abdicare de la ele aduc preju
dicii atît colectivului cit și in
dividului însuși.

societatea noastră socia- 
o atare atitudine a gru- 
față de acțiunile indivi- 
este o caracteristică esen- 
care își găsește expresia

Preocupări la Metalul Plopeni

SPORT, PRODUCȚIE, ÎNVĂȚĂTURĂ

fizică. Ce aș fi putut

Cu intenția de a aborda unele 
aspecte ale activității in cadrul 
asociațiilor sportive sindicale din 
județul Prahova, reporterul și-a 
notat mai intll cîteva aprecieri 
ale Consiliului sindical județean, 
unde șl-a început documentarea. 
Printre altele, a reținut deosebita 
grijă cu care sint privite la 
A.S. Metalul Plopeni pregătirea 
profesională și competițlonală, 
educarea pe toate planurile a 
sportivului de performanță, des
tinul său social. Această referire 
l-a îndemnat pe reporter să ia 
drumul Plopenilor...

Șl, astfel, la sediul asociației — 
cunoscută mal cu seamă prin re
zultatele la ciclism, box, fotbal — 
s-a desfășurat o interesantă dis
cuție in legătură cu munca de 
educație in rindul tineretului 
sportiv, discuție la care luau par
te vicepreședintele asociației, Ste- 
lian lonescu, fostul fotbalist șl 
unul dintre actualii antrenori ai 
divizionarei B, ing. Virgil Dridea 
(Dridea II), șl prof. Doina Gri- 
gorescu, șefa catedrei de educație 
fizică a Grupului școlar de pe 
lingă întreprinderea mecanică 
Plopeni. Discuțiile, orientate cu 
precădere spre activitatea educa
tivă în rindul fotbaliștilor au con
firmat aprecierile culese de 
reporter la Consiliul sindical ju
dețean. Intr-adevăr, aici tinerii 
fotbaliști sint priviți nu numai 
prin prisma activității pe gazon, 
ci mal ales prin aceea a formării 
lor ca oameni de nădejde, cu o 
bună pregătire profesională.

„Fiecare fotbalist — ne-a spus 
S. lonescu — urmează cursurile 
școlii profesionale unde își însu
șește o meserie, apoi este îndru
mat și ajutat să se perfecționeze 
în continuare, să-și completeze 
studiile". Prof. Doina Grlgorescu 
rie-a spus că au mai fost si din

fac 
mai 

de 
... . . -O

pildă de mentalitate total greșită 
ne-a oferit-o unul <" 
rii Metalului, care i 
de limba română i 
ceastă propoziție : 
la Metalul Plopeni

cel care socoteau că dacă 
parte din echipa de fotbal nu 
au nici o altă obligație față 
colectiv șl față de el înșiși.

dintre echipie- 
a predat teza 
numai cu a- 
«Sînt fotbalist 

_ ________ ____ . J* ! Evident, o 
astfel de mentalitate despre învă
țătură nu putea rămîne fără cu
venita sancționare. Iar cei ce au 
crezut că fotbalul poate fi so
cotit drept criteriu de apreciere 
și la școală, cum a fost cazul lui 
Ion Despa, au avut surpriza să 
se vadă eliminați și din școală, și 
din echipă".

Antrenorul V. Dridea ne-a vor
bit însă despre majoritatea fot
baliștilor Metalului, care înțeleg 
exact sfaturile și sprijinul ce li 
se acordă pentru completarea stu
diilor. Exemple ? Tudor Manola- 
che, de pildă, după ce a terminat 
școala profesională, a urmat li
ceul seral și acum este student in 
anul II la I.E.F.S. In același an 
șl la aceeași facultate este stu
dent un alt jucător : Ion Geor
gescu, Gh. Gruber este în anul 
II la Facultatea de subingineri, 
Valeriu Giba urmează cursurile 
Institutului de petrol șl gaze, iar 
alți 7 jucători mai tineri sint elevi 
ai Școlii profesionale a întreprin
derii, unde învață o meserie...

Exigența manifestată de condu
cerea asociației sportive și a sec
ției față de educarea și pregăti
rea profesională a fotbaliștilor 
de la Metalul Plopeni reprezintă o 
dovadă a responsabilității pentru 
viitorul tinerilor sportivi, un e- 
xemplu pe care am vrea să-l în- 
tîlnim în toate unitățile de per
formanță...

Modesto FERRARINI

în sport, activitate guver
nată de reguli în care etica și 
echitatea trebuie să fie păzite 
cu sfințenie, aplicarea cu stric
tețe a principiilor exprimate de 
amintita zicală capătă un carac
ter profund educativ. Am avut 
recent prilejul să aplaudăm cî
teva atitudini de înaltă princi
pialitate ale unor educatori 
care, credincioși misiunii lor, au 
sancționat cu promptitudine ac
țiunile deviante ale unora din
tre sportivii care au încălcat, 
sub diverse forme, disciplina de 
colectiv. Este cazul antrenorilor 
de fotbal Gh. Constantin de la 
S. C. Bacău, P. Radulescu de 
la „Poli" Timișoara, ale căror 
intervenții cu caracter educativ 
s-au dovedit și prompte și sa
lutare. Este cazul conducerii 
clubului C.F.R. Cluj-Napoca, a 
cărui echipă deține lanterna Di
viziei A de fotbal, care l-a ex
clus miercuri din 11-le pentru 
Bacău pe jucătorul Moga pen
tru abateri de la disciplină. La 
fel, antrenorul de handbal M. 
Pintea (S. C. Bacău) l-a sus
pendat pe C. Odaie pe timp de 
un an pentru nerespectarea pro
gramului de pregătire, iar L. 
Pană (H. C. Minaur Baia Mare) 
a renunțat la serviciile, jucăto
rului Revi la turneul de la 
București, pentru încălcarea u- 
nor norme ale vieții sportive. 
Fără ezitare, antrenorul divizio
narei A de baschet C.S.U. Bra
șov l-a expediat acasă, îndată ce 
a sosit in București pentru me
ciul cu Politehnica, pe jucăto
rul D. Milea pentru comportare 
sfidătoare față de echipă și an
trenor în timpul călătoriei.

Deși acești sportivi erau ju
cători de bază ai echipelor lor, 
educatorii au găsit, de cuviință 
că nu trebuie tolerate atitudi
nile contrare normelor de 
ciplină.

Dacă asemenea măsuri 
binevenite (și credem că 
tele lor nu vor întîrzia), trebuie 
să recunoaștem că nu întotdea
una precumpănește scopul edu
cativ în balanță cu unele inte
rese de moment. Se întîmplă u- 
neori ca educatorii să manifeste 
îngăduință exagerată față de u- 
nele abateri ale sportivilor, se 
mai întîmplă ca interesele com- 
petiționale să primeze în fața 
celor de ordin educativ, se mai 
întîmplă ca, din aceste motive, 
măsurile să se ia cu întîrziere, 
cu duhul blîndeții 
pe măsura faptelor.

Așa. de pildă, în 
de volei a județului 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej, după 
ce a eliminat, în campionatul 
de calificare pentru Divizia B, 
pe F.E.P.A. Bîrlad, a folosit în 
mod fraudulos, în fazele urmă
toare ale competiției, trei ju
cători de la această formație 
(Iorgu, Ciobu și Ghenghea).

Trecerea cu vederea a unor 
abateri, dintr-un motiv sau al
tul, lipsa de exigență a unor 
educatori, 
mai multe 
sistematice 
ciplină în

dis-

sînt 
efec-

și, deci, nu

vară, echipa 
Bacău, Tro-

constituie de cele 
ori cauzele vicierii 

a climatului de dis- 
___  ___ unitățile sportive, 

scăderea valorii performanțelor. 
Cauze de care ar trebui să țină 
seama fiecare educator.

Alin BARBU



IN PREGĂTIREA BOXERILOR ROMANI PENTRU MONTREAL:
ANTRENAMENTE ASIDUE, DISCIPLINĂ, SELECȚIE CONTINUĂ
Cu 8 luni înaintea Jocurilor Olimpice socotim că boxul românesc are la dispoziție timpul necesar 

pentru realizarea unor preparative eficace, cu randament pozitiv. De un valoros „material 
uman" — cum se zice — nu ducem lipsă. Totul depinde deci de modul de abordare a cam

paniei olimpice.
Federația română de box s-a străduit să alcătuiască un program adecvat pentru această 

ultimă etapă a bătăliei olimpice. Avem convingerea că bune intenții ți dorința de a spori prestigiul 
sportiv al țării au insuflețit pe cei care călăuzesc pașii lotului olimpic. Simțim aici doar nevoia de a 
ne preciza punctele de vedere în citeva chestiuni de principiu.

PENTRU AMELIORAREA 
STATISTICII

Există o constatare, una sin
gură, care nu trebuie neglijată 
atunci cînd abordăm perspecti
vele olimpice ale boxerilor ro
mâni. Toată mîndria cu care 
considerăm rezultatele pugiliști- 
lor noștri în cadrul campiona
telor europene, la ultimele edi
ții, nu poate fi transformată în 
motiv de euforie atunci cînd se 
discută șansele la turneul olim
pic.

Este adevărat că la încheie
rea competițiilor continentale 
din ultimii ani boxul românesc 
s-a situat, prin numărul meda
liilor obținute sau al punctelor 
acumulate, printre fruntașele 
ierarhiei. Dar — și acest lucru 
este foarte important de reținut
— campionatele europene nu 
sînt comparabile, in majoritatea 
coordonatelor, cu Jocurile Olim
pice.

Iată o simplă comparație sta
tistică a eficienței pugiliștilor 
noștri — exprimată în medalii
— în cele două feluri de com
petiții, în cursul ultimelor edi
ții :

J.O. 1968 (Mexico)
1 argint, 1 bronz
1972 (Munchen)

1 argipt
C.E. 1969 (București)

4 aur, 2 argint, 1 bronz
1971 (Madrid)

4 argint, 5 bronz
1973 (Belgrad)

2 aur, 2 argint, 3 bronz
1975 (Katowice)

1 aur, 2 argint, 3 bronz

Disproporția este evidentă, 
după cum explicația stă la in- 
demina oricui. în timp ce la 
campionatul continental apar 
reprezentanții a 30 de țări eu
ropene, la turneul olimpic se 
află la start boxeri din aproape 
70 de țări din lumea întreagă, 
cu toate consecințele: stiluri 
foarte variate, adversari practic 
necunoscuți, efort mai mare în 
număr sporit de meciuri, valori 
surprinzătoare (fără a mai vor
bi de proporția majorată a po
sibilelor accidentări — care au 
afectat, de pildă, formația ro
mână la Munchen).

Un singur exemplu, pe care 
l-am mai evocat recent, arată 
cit de diferite pot fi condițiile 
unor turnee, ba chiar ale unor 
meciuri. Toată admirația noas
tră se concentrează anual asu
pra splendidelor partide Cuțov
— Dobrescu și din frumusețea 
lor tehnică conchidem că pose
dăm la categoria ușoară două 
valori certe. Ei bine, tocmai la 
această categorie, din 1972 în
coace, boxul nostru nu a mai 
acumulat nici o medalie euro
peană sau mondială !

Dacă acceptăm realitatea ta
belului comparativ de mai sus
— pe care nu-1 îndulcește nici 
palmaresul campionatelor mon
diale (2 medalii de argint, una 
de bronz) — înseamnă că pla
nul pregătirilor pentru turneul 
olimpic de la Montreal trebuie 
să țină seama de concluziile 
care rezultă și să prevadă to
tul pentru ameliorarea, în final, 
a statisticii menționate.

MODELAREA 
PREGĂTIRILOR POTRIVIT 

DINAMICII OLIMPICE
în structura pregătirilor se 

încearcă, după cum e și firesc, 
să se asigure o anumită simi
litudine cu dinamica desfășu
rării turneului olimpic. Iată de 
ce — deși am fi avut motive — 
nu am supus criticii formula de 
organizare a recentelor finale 
de campionat național, care a 
adus mulți concurcnți pe ta
blouri, creînd posibilitatea — 
sau mai bine zis obligația — 
pentru pugiliștii fruntași de a 
disputa 4—5 meciuri în decurs 
de 10 zile, cam așa cum se în- 
tîmplă lucrurile și la Jocurile 
Olimpice.

Modelarea pregătirilor potri
vit dinamicii și ambianței tur
neului olimpic poate continua 
cu cicluri de antrenamente sau 
meciuri cu sparring-partncri 
(pe cît posibil in prezența pu

blicului), la orele Montrealului 
(pentru obișnuirea cu diferen
ța mare de fus orar — 7 ore), 
în săli mari, in condiții de cli
mă asemănătoare cu cele cana
diene ale lunilor iulle-august.

Am dori însă să atragem a- 
tenția asupra necesității de a 
face acest efort de adaptare și 
pe plan psihologic. Monotonia 
stagiilor de pregătire, la alti
tudine sau la șes, trebuie să 
primească un corectiv profund 
și amplu in planul varietății și 
diversității, pentru că acolo la 
Montreal, cei care își vor fi 
cucerit prin trudă și merite 
dreptul de a reprezenta boxul 
românesc, nu e suficient să fie 
aclimatizați pe plan tehnic sau 
strategic.

în tumultul competiției, situ
ațiile noi îi vor sustrage une
ori pe boxeri de la efortul de 
concentrare spre țelul propus, 
acela al victoriei din ring. Iată 
de ce ;ni se pare că. încă din 
faza pregătirilor, acest posibil 
efect trebuie prevenit. Să facem 
totul pentru asigurarea prospe
țimii boxerilor, atît de necesa
ră la construirea formei lor 
sportive.

în altă ordine de idei, ce-ar 
zice, de pildă, Simion Cuțov și 
partenerii săi de candidatură 
olimpică de unele ore elemen
tare de limbă engleză și fran
ceză (limbile care se vorbesc 
la Montreal), de o vizită prin 
cartiere mai puțin cunoscute ale 
capitalei noastre, prin muzee 
sau la vreo întreprindere unde, 
cu siguranță, prezența lor va fi 
salutată cu căldură de către 
muncitori ? Oricum, monotonia 
antrenamentelor in același' loc 
trebuie evitată.

CRESTE RĂSPUNDEREA 
ANTRENORILOR

Ori de cile ori se apreciază 
prototipul boxerului român, el 
este investit în primul rînd cu 
capacitate fizică. Această ca
racterizare pare unora depreci
ativă. Noi sîntem totuși obligați 
să ținem seama de realitatea 
care ni-1 arată pe pugilistul ro
mân eficace în mod prioritar 
datorită factorilor biologici, fie 
că e vorba de rezistența fizică 
sau de capacitatea de luptă, 
susținută de un temperament 
focos. Dacă este așa, e inutil 
să încercăm a rota prioritățile, 
cerîndu-le boxerilor noștri să 
fie în primul rînd tehnici.

E mult mai corect, credem, 
să Ie cerem ca pe fondul bio
logic excelent să altoiască mult 
mai perseverent armele tehni
cii, de la ameliorarea mijloace
lor de apărare activă pînă la 
sporirea densității acțiunilor de 
atac și creșterea preciziei lovi
turilor. Și toate acestea conco
mitent, căci ce folos de morișca 
brațelor lui Mircea Tone dacă 
el primește, în același timp, 
foarte multe lovituri, iar atacu
rile sale sînt lipsite de forță ?

Dorim să spunem că prin- 
tr-un proces de instruire, nu 
paralel, ci intim omogenizat: 
pregătire fizică — pregătire 
tehnico-tactică, trebuie să ajun
gem la stagiul în care nici un 
pugilist român să nu se mai 
bizuie cu precădere pe însuși
rile sale native.

Cu aceasta am intrat într-un 
domeniu delicat: individuali
zarea antrenamentelor. Este 
edificator exemplul lui Mircea 
Simon, ale cărui progrese foar
te rapide, la nivel înalt, se da- 
toresc faptului că de pregătirea 
sa se ocupă exclusiv maestrul 
Constantin Nour. Sigur că e 
greu de conceput, într-un lot, 
ca fiecare boxer să aibă pro
priul său antrenor. Dar inver- 
sînd problema este poate mai 
firesc ca fiecare antrenor să 
se apropie și să se ocupe 
pe rmd (nu în același timp!) 
de cîțiva pugiliști, pc ca
re să-i îndrume potrivit u- 
nui plan absolut individual. 
Și atunci nu vom mai vedea 
programe de antrenament apli
cate nediferențiat unui grup 
întreg, asamblat după criterii 
de greutate, de club sau cine 
știe ce altă distincție.

După cum se știe, un boxer 
nu se poate antrena decît un 
număr limitat de ore, dar un 
antrenor (a cărui menire este 
tocmai aceasta !) are la dispozi
ție mai multe ore, pe care le 

poate dedica succesiv mai mul
tor sportivi.

NU NUMAI AGLOMERARE 
DE ORE, CI Șl INTENSI

TATE!
Pregătirea de orice fel, fizi

că sau tehnică, presupune an
trenamente asidue. Performan
țele la care țintim nu se pot 
obține fără o cantitate sporită 
de lucru, cu tot ascetismul și 
sacrificiile implicate. Am dori 
să atragem însă atenția asu
pra unei greșite înțelegeri, me
canice, a acestei prescripții. Nu 
este vorba aici de o aglomera
re oarbă de ore, ci mai curînd 
de folosirea lor intensivă, cu 
seriozitate și duritate. Sudoarea 
consumată la antrenamente va 
fi mai utilă dacă boxerul se 
va obișnui cu greul, cu aspri
mea luptei.

Despre educație, disciplină și 
ordine în general. în cadrul 
pregătirilor, ni se pare aproape 
inutil să mai vorbim. Consi
derăm că un boxer selecționat 
în Iotul olimpic are aprioric 
profilul unui tînăr sportiv res
pectabil ; dacă el acceptă rigo
rile sportului de performanță, 
se presupune că știe cît de di
ficilă e calea spre vîrful ie
rarhiei. spre medalii. Iată de

FORMA SPORTIVĂ VA DECIDE 
LISTA CANDIDAȚILOR OLIMPICI 
• Unde avem șanse? o Cozma, Gruescu și Tone trebuie să confirme • Va reveni Pometcu?
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SEMIUȘOARA : 
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SEMIMIJLOCIE : 
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într-o convorbire cu antre
norii federali Ion Popa și A- 
lexandru Vladar, cei care ală
turi de Constantin Nour și 
Teodor Niculescu se ocupă, în 
prezent, de pregătirea „olimpi
cilor", am încercat să aflăm 
cum vor fi selecționați boxerii 
fruntași și ce perspective de a 
obține performanțe la J.O. în
trevăd acești tehnicieni pentru 
elevii lor. Relatăm această con
vorbire.

REP : Vă rugăm să ne spu
neți, care au fost criteriile care 
au stat la baza selecției pen
tru lotul olimpic ?

ION POPA : Rezultatele ob
ținute de sportivi în competiți
ile internaționale și interne în 
anii 1974 și 1975, 
lor de creștere, du
pă aprecierile
noastre, și poten
țialul biologic sta
bilit prin investi
gațiile specialiști
lor.

REP : Pe ce ba
ze veți alcătui e- 
chipa care va par
ticipa la Jocurile 
Olimpice de la 
Montreal ?

ALEXANDRU 
VLADAR : Cole
giul central al an
trenorilor a sta
bilit o serie de 
criterii, printre ca
re amintim : competitivitatea 
(se referă la rezultatele ob
ținute în competițiile inter
ne și internaționale din a- 
nii 1975 și 1976 ; campio
natele naționale, campionatele 
europene, cele două ediții ale 
turneului internațional „Centu
ra de aur", ca și o serie de 
meciuri oficiale de selecție ce 
se vor organiza anul viitor), 
calități fizice, tehnice, psiholo
gice și morale, disciplină și 
greutate optimă pentru catego
ria respectivă.

REP : Unul dintre criteriile 
de selecție l-a constituit, deci, 
finala campionatelor naționale. 
Cunoscînd acest lucru, toți par- 
ticipanții s-au pregătit cu se
riozitate și, firește, componen
ts. Iotului olimpic ca și candi- 
dații olimpici aveau datoria să 
confirme. Totuși, deși trei din
tre boxerii cuprinși în prima 
grupă valorică (R. Cozma, C. 
Gruescu și M. Tone) au fost 
învinși categoric, situația aceas
ta n-a determinat nici o schim
bare în Iot. Care este explica
ția ?

I. P. : Finalele campionatelor 
naționale au constituit doar u-

Cine va obține selecția finală : Cozma sau Turei (în dreapta, in 
cursul semifinalei campionatului național), dacă nu cumva tină- 

rul Ghinea ?

ce ni s-a părut logic ca fede
rația să renunțe la cei nedisci
plinați — oricît de talentați ar 
fi — și să-i scoată din lot (ca
zul boxerului Nicolae Chipirog).

Nu în ultimul rînd ar trebui 
să vorbim despre o anumită 
conștientizare a antrenamente
lor. Tînărul maestru clujean 
Iosif Mihalik, reîntors de cu- 
rind din Cuba, povestea cită 

Anul viitor, Federația română de box împlinește 50 de ani de 
existență. Probabil că nici o cunună nu va putea onora mai glo
rios această aniversare decit un buchet frumos de performanțe la 
Jocurile Olimpice de la Montreal. In acest scop, pregătirile sirguin- 
cioase, metodice, pasionate devin chezășia succesului.

nul dintre criteriile de selecție. 
De pildă, la alt „test", cam
pionatele europene, C. Grues
cu și M. Tone au avut o com
portare bună. în aceste con
diții, pentru un singur eșec, nu 
putem renunța la ei. în plus, 
pe învingătorii lor, Alexandru 
Turei și Aurel Dumitrescu, 
sportivi care nu erau în vederi
le noastre, Colegiul central al 
antrenorilor i-a propus Birou
lui federal și au fost în
scriși și ei în lot. Eu am în
credere, în continuare, în cei 
trei pe care i-ați amintit și 
sînt convins că ei sint mai 
competitivi pe plan interna
țional decît învingătorii lor. Vă 
amintiți că Șerbu Neacșu l-a 
întrecut de mai multe ori pe

CEI 20 DE SELECȚIONAȚI
Remus Cozma, Alexandru Turei, Teofil Ghinea 
Constantin Gruescu, Faredin Ibrahim, Niță Robu 
Mircea Tone, Aurel Dumitrescu, Ion Lungu 
Gabriel Pometcu, Gheorghe Ciochină 
Simion Cutov
Calistrat Cutov, Paul Dobrescu
Victor Zilberman, Carol Hajnal

! Vasile Didea
Alee Năstac
Costică Dafinoiu
Mircea Simon

Nicolae Linca. Noi l-am prefe
rat, totuși, pe Linca pentru 
Melbourne și el a devenit cam
pion olimpic. Mihai Stoian își 
depășea toți adversarii din ța
ră, dar în competițiile interna
ționale s-a prezentat întotdea
una slab. Deci, nu putem re
nunța cu ușurință la sportivi 
care și-au dovedit valoarea pe 
plan internațional. La fel stau 
lucrurile și cu Gabriel Pomet- 
cu. El a pierdut titlul de cam
pion anul trecut și nici anul 
acesta n-a putut participa la 
finale, fiind accidentat. în 
schimb, la campionatele europe
ne de la Belgrad a evoluat ex
celent. Bine s-a prezentat și la 
Jocurile Olimpice și campio
natele mondiale. Sînt argumen
te în favoarea sa...

REP : Este adevărat. Dar, A- 
lexandru Turei, de pildă, a cîș- 
tigat de două ori consecutiv 
titlul de campion național, iar 
Ia campionatele europene de 
tineret din 1972 a obținut ti
tlul continental. De asemenea. 
Ia Turneul Prietenia de Ia Ha
vana a ocupat locul L In plus. 

importanță se dă la Havana 
pregătirii teoretice a antrena
mentelor, înainte de intrarea în 
sală, in așa fel îneît odată în
ceput procesul de instruire 
practică, aproape că nu mai e 
nevoie de intervenția antreno
rului ! Ei înșiși, antrenorii, ar 
trebui să fie primii care să se
sizeze însemnătatea acestei me
tode.

★ ★

Victor BĂNCIULESCU

participa la

el a cîștigat în forța de lovire 
și și-a îmbunătățit și tehnica. 
Cu toate acestea, in lotul olim
pic este menținut Remus Coz
ma, care n-a obținut rezultate 
deosebite nici în confruntările 
internaționale.

I. P. : Ne-am temut întot
deauna ca nu cumva modul 
defectuos în care Turei aplică 
loviturile laterale -(uneori cu 
palma deschisă) să fie sancțio
nat de arbitri cu descalificarea. 
Acum, într-adevăr, el și-a mai 
remediat această deprindere 
greșită. De altfel, Turei a și 
fost introdus în lot.

AL. V. : Vreau să precizez 
că lotul olimpic nu este închis 
și nici nu s-a stabilit cine va 

Jocurile Olimpice. 
Mai avem încă su
ficient timp pentru 
a ne convinge mai 
bine de valoarea 
pugiliștilor noștri. 
Decisivă va fi 
comportarea selec- 
ționabililor la tur
neul internațional 
„Centura de aur* 
de anul viitor, pla
sat cu trei luni 
înaintea turneului 
olimpic și, în spe
cial, forma sporti
vă dinaintea star
tului.

REP.: V-ați gîn- 
dit cumva și Ia po- 
boxerilor noștri

de a obține performanțe în 
funcție de valoarea celorlalți 
aspiranți la medaliile olimpice? 
Ce perspective le întrevedeți 
elevilor dvs. ?

I. P. : în categoria valorilor 
certe se înscriu Simion Cuțov, 
Alee Năstac, Mircea Simon și 
Calistrat Cuțov. Mai avem șan
se la categoriile muscă (cu ori
care dintre cei trei), pană și 
semigrea (dacă Pometcu și, res
pectiv, Dafinolu reușesc să a- 
jungă la cea mai bună formă), 
mijlocie mică (judecind după 
progresul rapid înregistrat de 
V. Didea) și semimijlocie (dacă 
Zilbcrman se va supune >îri mod 
constant eforturilor de intensi
tate maximală, care să-l ajute 
să-și îmbunătățească rezistența 
pentru competițiile sistem tur
neu. Altfel, ne-a dovedit-o din 
nou și la Katowice, el este ca
pabil să-l învingă în primele 
meciuri pe cel mai valoros ad
versar, iar apoi, către sfîrșitul 
competiției, să cedeze în fața 
altora mai slabi).

Mihai TRANCĂ

1
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URMĂRIND TRANSPUNEREA iN PRACTICĂ A HOTĂRÎRILOR UNEI IMPORTANTE CONSFĂTUIRI

CE ACȚIUNI S-AU ÎNTREPRINS? CE PROIECTE 
DE MĂSURI IMEDIATE EXISTĂ ÎN CLUBUL DV.? DIVIZIA A, ETAPA

Răspund șapte conducători de echipe

Cu puțin timp în urmă, ș-a desfășurat la București o con
sfătuire de lucru, în cadrul unei ședințe a Biroului exe
cutiv al C.N.E.F.S. și a Biroului F.R.F., la care au fost 

invitați conducătorii și antrenorii echipelor din Divizia A, unii 
conducători și antrenori din Divizia B, alți tehnicieni și activiști 
din domeniul fotbalului. In cadrul acestei reuniuni s-a discutat 
pe larg asupra deficiențelor din fotbal și, mai cu seamă, asupra 
măsurilor care trebuie întreprinse pentru înlăturarea lipsurilor, 
pentru asigurarea unui progres eficient — pe măsura condi
țiilor existente.

Am socotit necesar să vedem care sînt efectele imediate, care 
sînt preocupările, care sînt reacțiile unor unități de frunte ale 
fotbalului nostru, cluburile de prima divizie, in consecință, am 
solicitat unor conducători de cluburi să ne informeze asupra 
măsurilor luate, a proiectelor pe care le au, în lumina direc
tivelor rezultate din cadrul reuniunii de lucru dedicată proble
melor fotbalului nostru.

Prof. CORNEL COSTINESCU 
(președinte al S.C. Bacău) : 
„Planul de acțiune al clubului 
nostru, întocmit în spiritul in
dicațiilor date cu prilejul șe
dinței comune lărgite a Birou
lui Executiv C.N.E.F.S. și a 
F.R.F. din 30 octombrie a.c„ 
cuprinde ca principale măsuri 
menite să ducă la redimensio- 
narea calitativă a activității fot
balistice de performanță urmă
toarele : 1. Ridicarea la un 
nivel superior a procesului de 
înstruire-educație cu copiii și 
juniorii între 14—18 ani, prin 
asigurarea unor condiții mate
riale corespunzătoare (terenuri, 
echipament, aparatură ajută
toare, alimentație, odihnă-recu- 
perare) și a unui volum de lu
cru care să crească de la 8—10 
ore în prezent la 26—30 ore 
săptămînal. Cum se va realiza 
acest lucru ? Tinerii fotbaliști 
— elevi, pe care îi vom înca
dra pe linie de învățămînt la 
cursurile serale sau fără frec
vență, vor avea în cadrul clu
bului o activitate zilnică, orga
nizată, între orele 8 și 18, timp 
în care sînt prevăzute două an
trenamente, masa de prînz, o- 
dihna și pregătirea lecțiilor 
pentru școală. Tot acest pro
gram se va desfășura, evident, 
prin grija clubului și cu acor
dul părinților celor în cauză ; 
2. creșterea volumului de pre
gătire a seniorilor de la 10—12 
ore la 34—40 ore săptămînal. 
Acest lucru presupune două 
antrenamente zilnice și gimnas
tica de înviorare, în perioada 
pregătitoare, iar în cea compe- 
tițională 8 antrenamente săptă
mînal, însumînd 20—22 ore, 
4—6 ore pregătire teoretică spe
cială, 8—10 ore pregătire poli- 
tico-educativă și, bineînțeles, 
jocurile oficiale ; 3. pe linia 
educativă ne propunem a orga
niza un curs pe lingă Univer
sitatea populară din orașul Ba
cău în cadrul căruia, pe par
cursul mai multor ședințe, să 
fie dezbătută tema : „Rolul fac
torului etic în activitatea spor
tivă de performanță".

Lt. col. GIIEORGIIE PIN- 
TILIE (președintele Asociației 
sportive Armata Tg. Mureș) : 
„Cei care am participat la reu
niunea de lucru de la Bucu
rești am prezentat, la întoar
cere, principalele concluzii, în
vățămintele desprinse, sarcinile 
de primă urgență care ne revin 
în lumina celor discutate. S-a 
efectuat această largă prezen
tare în fața întregului activ al 
secției noastre de fotbal. în pri
mele două săptămîni care s-au 
scurs de la consfătuirea din 
Capitală am reușit o sporire, 
de 'calitate și cantitate ^a antre
namentelor și nu numai la pri
ma formație. Altă direcție în 
care acționăm acum, cu toată 
forța, este împrospătarea lotu
lui cu o serie de elemente ti
nere, de talent, acțiune care se 
impune pentru noi. Am profi
tat de zilele de întrerupere a 
campionatului și am verificat, 
în jocurile amicale pe care le-a 
susținut prima echipă, mai 
mulți jucători tineri, majorita
tea provenind din formații de 
categorie inferioară. Sperăm ca 
testele acestea să ducă la ho- 
tărîri folositoare pentru com
pletarea lotului, cooptările de- 
pinzînd, se înțelege, de avizele 
antrenorilor Bone și Brassay.

Cum se știe, cum s-a subli
niat și în reuniunea de la 
București, se impun o serie de 
măsuri pentru ca instalațiile 
stadionului din Tg. Mureș să 
fie refăcute, îmbunătățite. Sînt 
în curs discuții cu organele lo
cale spre a se declanșa o ac
țiune temeinică în direcția, în 
primul rînd, a reamenajării 
vestiarelor Dar, mai mult de- 
cît atît, intenționăm ca, în si
tuația trecerii stadionului în 
administrația asociației care îl 
folosește în principal, A.S. 
Armata, să realizăm lucrări și

mai importante. Sperăm ca or
ganele de resort, și în primul 
rînd C.J.E.F.S. Mureș, să ne 
acorde ajutorul necesar pentru 
realizarea acestui deziderat".

CONSTANTIN MAREȘ (pre
ședintele F. C. Constanța) : 
^.Imediat după întoarcerea de la 
București, am avut cu antreno
rii și jucătorii o discuție foar
te serioasă, în care, pe baza 
materialelor prezentate la re
centa ședință ținută la 
C.N.E.F.S., s-a făcut o temeini
că analiză a activității, insis- 
tîndu-se, în primul rînd, pe 
mărirea numărului de ore de 
antrenament (care s-a și realL 
zat), pe creșterea intensității 
ședințelor de instruire. Vom 
lupta cu înverșunare împotriva 
mentalității unora dintre jucă
tori, care cred că talentul le 
este suficient pentru a fi pre- 
zenți într-o echipă de Divi
zia A. Formația noastră are 
condiții materiale bune și, ca 
atare, am cerut jucătorilor să 
se pregătească și să evolueze 
corespunzător acestor condiții. 
La stadion există toate cele 
necesare unor antrenamente 
moderne, ca și instalații de re
cuperare. Deși avem o saună 
la complexul Tomis, în scurt 
timp vom realiza una și la 
stadion. Am și luat legătura cu 
I.E.A.B.S., proprietara stadio
nului, și cred că în această 
iarnă o vom realiza.

Am avut o ședință și cu con
siliul clubului, unde s-a pus 
foarte serios problema activiză
rii acestui organism compus din 
cadre obștești. In general, în 
consiliul nostru sînt oameni cu 
experiență, competenți și activi. 
Dar în perioada de pauză, din
tre tur și retur, vom încerca 
să completăm acest activ și eu 
alții care să sprijine bunul 
mers al activității clubului, 
care să controleze în mod ri
guros procesul de instruire la 
toate echipele noastre — se
niori, tineret, juniori, copii. 
Pentru realizarea planului de 
venituri, implicit pentru dez
voltarea bazei noastre mate
riale, împreună cu Agenția de 
prestații turistice interne, am 
hotărît să dotăm clubul cu ma
terialele necesare petrecerii 
timpului liber de către sim- 
patizanții echipei, în mod re
creativ și instructiv chiar la 
sediul clubului nostru".

ANTONIE COSTESCU (vice
președinte cu probleme de fot
bal al clubului Politehnica Ti
mișoara) : „A doua zi după șe
dința comună lărgită a Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S. și Birou
lui F.R.F., conducerea clubului 
nostru, împreună cu antrenorii, 
a stabilit un program de mă
suri ale cărui centre de greu
tate sînt : îmbunătățirea proce
sului de instruire, sub aspect 
uman și material, recupera
rea și pregătirea moral-cetățe-

din prima
nească a fotbaliștilor echipei 
noastre.

Avînd în vedere specificul 
studențesc al clubului nostru, 
căutăm să compensăm lipsa ac
tuală a unui volum de 24 de 
ore prin mărirea intensității 
antrenamentelor. Pentru trece
rea la atingerea volumului de 
efort indicat la importanta reu
niune de lucru de la Bucu
rești, am trecut la unele mă
suri organizatorice imediate. 
Am reușit, astfel, să asigurăm 
masa și odihna între cele două 
antrenamente zilnice lîngă sta
dion, într-un cămin studențesc, 
ceea ce constituie un avantaj. 
Ne-am preocupat și dc îmbună
tățirea mijloacelor de instruire, 
astfel îneît procesul de pregăti
re să se desfășoare în condiții 
moderne. în acest sens, împreu
nă cu prof. Constantin Bucur, 
șeful catedrei de educație fi
zică, a fost pusă în funcțiune 
întreaga aparatură de testare de 
la stadion, aparatură care per
mite măsurarea vitezei de re
acție, a forței musculare, a 
capacității de efort a fiecărui 
jucător. în plus, a fost adusă 
și o aparatură de oxigenare, 
care întregește condițiile de 
refacere asigurate prin îmbună
tățirea saunei, a bazinului cu 
apă caldă, a sălii de masaj, a 
cabinetului medical, aflate toa
te la stadion.

O atenție deosebită vom a- 
corda intensificării muncii edu
cative, în spiritul prețioaselor 
indicații primite. Intransigența 
și creșterea responsabilității 
fiecărui reprezentant al clubu
lui Politehnica Timișoara este 
și va fi un imperativ categoric. 
Cine nu va respecta acest stil 
de muncă și de viață, va pără
si echipa, la început temporar, 
așa cum s-a întîmplat cu ju
cătorul Giughici, sancționat îna
intea meciului de la Oradea. 
Sperăm, însă, ca acest exemplu 
să rămînă singular !...“.

NICOLAE BRETOTEANU 
(președinte al clubului U.T.A.): 
„în urma consfătuirii care a 
avut loc recent, conducerea clu
bului a reflectat serios la căi
le și mijloacele care pot să 
ducă la îmbunătățirea randa
mentului echipei noastre. Pe 
prim-plan am situat mărimea 
volumului și intensității muncii 
la antrenamente. în această 
perioadă, mai ales, cînd U.T.A. 
traversează un moment greu, 
am considerat că este foarte 
potrivit să mărim eforturile ju
cătorilor Astfel, s-a trecut la 
efectuarea — pe cît este posibil 
— a două antrenamente pe zi 
și am luat unele măsuri spe
ciale pentru asigurarea unei 
mai bune recuperări după efort.

în privința celorlalte măsuri, 
vreau să mă refer la constitui
rea unei comisii medicale, alcă
tuită din patru medici, care a- 
sigură controlul permanent a) 
stării fizice a jucătorilor, orien- 
tînd conducerea tehnică în 
munca ei de instruire. Totoda
tă, am început să refacem toa
te instalațiile noastre, conside- 
rînd că avem minimul necesar 
asigurării recuperării după e- 
fort. în privința terenului de 
joc, el se află în foarte bune 
condițiuni.

în privința lotului, nu avem 
prea multe posibilități de for
tificare. Totuși, depunem efor
turi pentru a-1 redobîndi pe 
Tisa, jucător pe care l-am în- 
prumutat echipei Rapid Arad. 
Tisa a progresat în ultima vre
me și ar putea să rezolve pro
blema vîrfului de atac".

divizie
Prof. MIRCEA PASCV (vice

președinte al clubului Jiul Pe
troșani) : „Imediat după ședin
ța comună lărgită a Biroului 
Executiv al C.N.E.F.S. și a 
F.R. Fotbal, conducerea clubu
lui nostru a luat în discuție 
problemele discutate cu acest 
prilej și, pe baza sarcinilor 
trasate, a trecut la îmbunătăți
rea muncii secției de fotbal. 
De atunci și pînă acum au fost 
puse la punct noile vestiare 
ale stadionului .împreună cu 
cabina arbitrilor și cabinetul 
medical. Conducerea clubului 
se preocupă acum de amenaja
rea bazinului pentru recupera
re, a instalației de oxigenare 
și de punerea la punct a unei 
săli de forță. Ținînd seama de 
îndrumarea dată la plenară, 
pentru mărirea numărului de 
ore de pregătire, antrenorul 
Ion Ionescu a alcătuit un pro
gram complex în caro, în afa
ra orelor de antrenament, sînt 
prevăzute ore de pregătire po
litică și culturală a fotbaliști
lor. Iată, spre exemplu, antre
namentele perioadei 6—19 no
iembrie : joi 6 : odihnă ; vineri 
7: 120 minute antrenament ; 
sîmbătă 8:2X90 minute antrena
ment ; duminică 9: meci amical; 
luni 10: 90 minute antrenament; 
marți 11 : meci amical la Deva; 
miercuri 12 : 120 minute antre
nament ; joi 13 : 60 minute an
trenament și joc-școală; vineri 
14 : 150 minute antrenament ;
sîmbătă 15: meci amical la Ti
mișoara ; duminică 16: odihnă; 
luni 17 : deplasare la Cluj-Na
poca și antrenament 90 minute 
în acest oraș; marți 18: 60 mi
nute antrenament tot la Cluj- 
Napoca; miercuri 19: meci de 
Divizia A cu C.F.R.".

TOADER CUCU (secretar 
al asociației C.F.R. Cluj-Na- 
poca) : „La înapoierea delegați- 
lor noștri de la reuniunea de 
Ia București, a fost întocmit un 
plan de măsuri, după ce, fireș
te, fuseseră prelucrate într-o 
ședință de ! eru concluziile res
pectivei consfătuiri. Pentru în
ceput, am stabilit în planul 
nostru de acțiune unele mă
suri organizatorice.

N-au fost omise nici unele 
măsuri de ordin disciplinar. 
Așa de pildă, jucătorul Moga 
a fost scos din lot pînă la sfîr- 
șitul anului pentru nerespecta- 
rea programului zilnic, ca și 
pentru situația școlară precară. 
Au mai fost sancționați, pentru 
lipsă de interes față de proce
sul de instruire-antrenament, ca 
și pentru alte abateri, jucătorii 
Boca, Moldovan Bacoș și Gos- 
tilean. S-a atras atenția tuturor 
jucătorilor că împletirea acti
vității sportive cu aceea desfă
șurată în procesul de producție 
sau în învățămînt este obliga
torie. Numai în acest fel fot
balistul va putea să obțină re
zultate bune pe terenul de 
sport, fiind. în același timp, un 
element util societății.

Crearea condițiilor organiza
torice asigură o. bază bună și 
pentru desfășurarea unui pro
ces de instruire-antrenament la 
un nivel superior. împreună cu 
conducerea tehnică, a fost alcă
tuit ciclul antrenamentelor 
săptămînale. Pe linia sporirii 
exigențelor, antrenamentele se 
vor desfășura cu volum și in
tensitate sporite. Dar întrucît 
în lotul nostru jucătorii se îm
part în trei categorii de vîrstă 
(foarte tineri, vîrstă medie, 
vîrstă înaintată), în procesul de 
instruire-antrenament se va 
pune accentul și pe individuali
zare".

VESTI DE LA
• C.F.R. CLUJ-NAPOCA. Va 

fi folosită aceeași formație care 
a jucat și în partida cu Sport 
Club Bacău. Cum am mai a- 
nunțat, Moga este sancționat 
pentru abateri de natură disci
plinară • POLITEHNICA IAȘI 
a plecat, ieri dimineață, cu tre
nul spre Cluj-Napoca, unde va 
face astăzi un ultim antrena
ment. Va reintra Ciocîrlan, a 
cărui suspendare a expirat. în 
schimb este nesigură folosirea 
lui Sofian, care a suferit o 
ruptură de fibre musculare în 
timpul locului cu A.S.A.

ARBITRII PARTIDEI : N. 
Petriceanu — C. Ioniță I și N. 
Georgescu (toți din București).

e DINAMO BUCUREȘTI își 
va mobiliza toate forțele cău- 
tînd să ofere mîine, marelui 
său număr de suporteri o vic
torie care să facă uitată în- 
frîngerea de miercuri, de la 
Arad. Nu va juca Dobrău, ac
cidentat în meciul cu U.T.A. 
Sub semnul întrebării se află 
Gabriel Sandu și Custov. • 
SPORT CLUB BACAU sosește 
astăzi la București, cu auto
carul și cu multe... speranțe de 
a obține un rezultat bun. Va 
reintra Lunca pe postul de fun
daș dreapta.

ARBITRII PARTIDEI : I. 
Rus (Tg. Mureș) — Șt. Ma
rian (Sighișoara) și N. Barna 
(Tîrnăveni).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA va intra pe teren cu Is- 
trătescu pe post de extremă 
stingă, în locul lui Petrescu. 
Buturile formației de pe Bega 
vor fi apărate tot de Catona 
care a jucat și miercuri, în 
partida cu F. C. Olimpia. • 
U.T.A. se deplasează la Ti
mișoara după prețioasa victo-

CLASAMENTE
TiNERET-SPERANȚE

1. Dinamo 14 9 3 2 43—13 21
2. F.C. Argeș 14 9 2 3 24—16 20
3. Univ. Craiova 14 7 5 2 23— 8 19
4. F.C. Constanța 14 8 3 3 22—13 19
5. F.C. Bihor 14 7 3 4 31—28 17
6. „Poli“ Tim. 14 8 0 6 25—12 16
7. „Poli“ Iași 14 7 2 5 27—20 16
8. Steaua 14 7 2 5 20—19 16
9. Sportul stud. 13 5 4 4 26—20 14

10. S.C. Bacău 13 6 1 6 21—17 13
11. „U“ Cj.-Nap. 14 5 2 7 15—20 12
12. U.T.A. 14 4 3 7 11—16 11
13. A.S.A. 14 4 3 7 21—28 11
14. F.C.M. Reșița 14 5 1 8 13—29 11
15. Rapid 14 2 5 7 13—23 9
16. Jiul 14 4 1 9 13—45 9
17. C.F.R. 14 1 6 7 6—15 8
18. F.C. Olimpia 14 3 2 9 17—29 8

„CUPA A -j- T“
1. Dinamo 28 18 4 6 76—29 40
2. Steaua 28 15 6 7 54—33 36
3. F.C. Argeș 28 14 7 7 38—32 35
4. Univ. Cv. 28 12 8 8 42—21 32
5, „Poli Iași 28 14 4 10 51—40 32
6. F.C. C-ța 28 14 4 10 37—29 32
7. F.C. Bihor 28 13 6 9 48—45 32
8. „Poli“ Tim. 28 13 3 12 45—38 29
9. S.C. Bacău 26 13 2 11 35—30 28

10. Sp. stud. 26 11 5 10 40—35 27
11. A.S.A. 28 10 5 13 40—48 25
12. FCM Reșița 28 11 3 14 27—49 25
13. „U“Cj-Nap. 28 9 5 14 32—37 23
14. Rapid 28 8 7 13 28—38 23
15. U.T.A. 28 9 5 14 27—38 23
16. FC Olimpia 28 7 6 15 31—50 20
17. Jiul 28 8 4 16 27—68 20
18. C.F.R. 28 4 10 14 15—33 18
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Cum se vede 
asociațiilor 
dovedit, în 

concluziile consfătuirii, trecînd 
practice. Măsuri cuprinse într-un plan ge
neral de activitate, discutat în prealabil în 
plenul consiliilor asociațiilor și conducerilor 
secțiilor. Se desprinde, ca un aspect general, 
faptul că, mai peste tot, conducerile res
pective sînt hotărite să întroneze, in primul 
rind, o disciplină severă in rindul fotbaliști
lor divizionari. Este bine așa, întrucît fără 
conștiința muncii pentru ridicarea măiestriei 
sportive nu poate fi vorba de un proces de 
instrulre-educație adecvat. Numai astfel, 
printr-o exemplară conduită sportivă, în orice 
moment, jucătorii se pot supune exigențelor 
fotbalului de performanță care reclamă an
trenamente metodice, cu volum și intensi
tate sporite.

um se vede, responsabilii cluburilor și 
r cu secții de fotbal s-au 

dovedit, în bună măsură, receptivi la 
la măsuri

insă, că unele conduceri deSe observă, 
cluburi și asociații sportive, unii dintre teh
nicienii divizionarelor A, se decid mai greu 
in ceea ce privește aplicarea întocmai a mă
surilor preconizate in consfătuirea desfășu
rată recent : cazul clubului Jiul Petroșani, al 
echipei de fotbal care, la mai mult de două 
săptămini, cît au trecut de la consfătuire, 
folosește in pregătiri un volum de lucru total 
nemulțumitor ; el nu se ridică nici măcar la 
12 ore pe săptămină, incluzind și meciurile. 
Ceea ce reprezintă doar jumătate din tota
lul orelor de lucru fixate de Co'egiul central 
al antrenorilor din cadrul F. R. Fotbal.

O revizuire de atitudine in această direcție 
se impune, atît din partea clubului petroșe- 
nean cît și a acelora care mai șovăie în a 
adopta indicațiile importantei reuniuni, in- 
trucît bunele rezultate in fotbal nu pot fi 
obținute decît prin desfășurarea unui proces 
de instruire și educație la un nivel înalt.
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CAMPIONATUL REPUBLICAI
REZULTATELE ETAPEI

SERIA I : S.C. Bacău — C.F.R. 
Pașcani 8—0, Rulmentul Bîrlad — 
Liceul 2 Iași 1—1, Liceul A.I. Cuza 
Focșani — Șc. sp. Tecuci 2—1, Po
litehnica Iași — C.S. Botoșani 8—0, 
Gloria Buzău — Liceul de fotbal 
Bacău 0—2, Ceahlăul P. Neamț — 
Unirea Focșani 4—0. SERIA A 
II-A : F.C.M. Galați — S.C. Tul- 
cea 6—1, Flacăra roșie București — 
Steaua „23 August“ București 1—1, 
Sportul studențesc — F. C. Brăila 
3—0, Rapid București — Autobu
zul București 1—0, F.C. Constanța 
— Șc. sp. 2 București 1—1, Șc. sp. 
Călărași — Azotul Slobozia 0—0, 
Metalul București — C.S.U. Ga
lați 2—1. SERIA A III-A : Liceul 
Mihai Viteazul București — Flacăra 
Moreni 1—0, F.C.M. Giurgiu — 
T.M. București 5—0, Steaua — Po
iana Cîmpina 1—0, Dinamo Bucu
rești — C.S. Tîrgoviște 5—0, Chi
mia Tr. Măgurele — Progresul 
București 0—3, Ș.N. Oltenița — 
Voința București 1—0, Petrolul 
Ploiești — Șc. sp. Alexandria 0—1. 
SERIA A IV-A : Jiul Petroșani — 
Șc. sp. Craiova 2—2, Șc. sp. Curtea 
de Argeș — Chimia Rm. Vîlcea 
2—2, Minerul Motru — Dinamo 
Slatina 0—2, Minerul Lupeni — 
Șc. sp. Drăgășani 1—1. Cimentul 
Tg. Jiu — Electroputere Craiova 
1—0. SERIA A V-A : Rapid Arad —

Șc. sp. 
Reșița — 
Dierna O
1— 1, Stru
2— 1, C.F.
Lugoj 5— 
Șc. sp. J 
VI-A : „I 
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Ind. sîrm 
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VIII-A : < 
mii Sibii 
Mureșul 
Chimica 
nia Făgă 
biu 0—2, 
t.alurgistv 
biu — C 
Metalul j 
4—1.



M. Reșița, disputat 
Foto : Ion MIHÂICA
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Neagu (în echipament alb) reia spectaculos, cu capul, spre poarta 
reșițenilor. (Fază din meciul Rapid — F.C.M. Reșița, 
miercuri pe stadionul Giulești) __________
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< Care au fost criteriile și modalitățile de aleat lire a grupelor -® întreceri

exact dacă vor putea juca. în 
schimb, Zamfir a fost recupe
rat ® UNIVERSITATEA CRA
IOVA vine la București, pen
tru derby-ul cu Steaua, cu a- 
ceeași formație care a învins 
miercuri la scor pe F. C. Ar
geș. In centrul liniei de atac 
va juca Oblemenco, golgeterul 
absolut al primei noastre 
vizii.

ARBITRII PARTIDEI : 
Moraru (Ploiești) — Gh. 
nescu (Brașov) și S. Drăgulici 
(Drobeta Tr. Severin).

® F. C. OLIMPIA SATU 
MARE va beneficia de servi
ciile mijlocașului Kaiser, care 
șî-a consumat suspendarea. 
După toate probabilitățile, în 
meciul de miine va juca și ata
cantul Both, unul dintre cei 
mai eficace jucători ai^ sătmă
renilor • F. 
borda cu un 
după victoria 
fața liderului

C. BIHOR va a- 
moral robust — 
de miercuri, din 
— partida de la 

Satu Mare. Sătmăreanu I va 
intra, probabil, în locul 
Petre Nicolae.

ARBITRII PARTIDEI : 
Topan (CIuj-Napoca) — 
Pîrvu și M. Popescu (ambii 
din București).

• JIUL PETROȘANI s-a re
întors acasă, de la Cluj-Napo- 
ca, cu un punct care valorea
ză mult în condițiile precare 
în care echipa se află la ora 
actuală. O premisă favorabilă, 
deci, pentru abordarea cu șan
se de izbîndă a meciului cu for-

re, 
lui

1 : C.
iii din 
eseu I

V. 
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Mureș 8,83 ; 9. București 

- — ■ - - n. Ba-
13.

sistat la meciurile Univ. Craiova
— F. C. Argeș și F. C. Bihor — 
Steaua.

n-au obținut nici o victorie, reali-

IORI

F.C.M. 
ra 3—1, 
imișoara 
?. Arad 
Șc. sp. 
sebeș — 
CRIA A 
— Mine- 
ghet — 
i, Șc. sp. 
Cluj-Na- 
u—Olim- 
Bihor — 
’.C. Baia 
, Gloria 
ea 0—0.

Sighl- 
3—0, Șc. 

îheorghe 
— Stea- 

metan 
iese 2—1, 
. Mediaș 
Șc. sp. 
SRIA A 
F.C. Șoi- 
Deva — 
Sibiu — 

Nitramo- 
>lmii Si- 
a — Me- 

sp. Si
ra 2—0. 
lba Iulia

j INVITAȚIE LA CALM
STS,

• Meci de un bun nivel teh
nic, miercuri, la Oradea, unde 
fruntașa clasamentului, Steaua, 
după o serie de rezultate bune 
care au adus-o pe acest loc, a 
pierdut în fața lui F. C. Bihor, 
este adevărat, în condițiile în 
care n-a putut alinia cea mai 
bună garnitură. A fost, evident, 
o partidă de luptă, dar despre 
care, atît observatorul federal, 
Cornel Drăgușin, cît și arbitrul 
Nicolae Rainea afirmă că s-a 
desfășurat într-o notă de per
fectă sportivitate, jucătorii ce
lor două echipe apărîndu-și în 
mod corect șansele, iar specta
torii, cu inima (firește !) ală
turi de echipa lor favorită, dînd 
și ei dovadă de sportivitate și 
aplaudînd acțiunile frumoase 
realizate de o echipă sau alta.

® In acest meci au existat 
două faze „fierbinți" soldate cu 
acordarea și — în al doilea caz 
— cu neacordarea unui penalty 
pentru echipa gazdă. Despre 
lovitura de la 11 metri acorda
tă și care avea să însemne go
lul victoriei pentru F. C. Bihor, 
observatorul federal 
arbitrul „nu a făcut 
între intenția de a 
lipsa de intenție, din 
ză a fluierat 11 metri în fa
voarea lui F. C. Bihor. în min. 
76". în schimb, Cornel Drăgu- 

scrie că 
distincție 
faulta și 
care cau-

mația piteșteană • F. C. AR
GEȘ se deplasează la Petro
șani fără doi titulari, portarul 
Ariciu și fundașul central Cîr- 
stea, indisponibili.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Bărbulescu — C. Niculescu și 
C, Ioniță II (toți din Bucu-

« Â.S.A. TG. MUREȘ a re
venit, joi seara, cu autocarul 
de la Iași. Antrenamentele sînt 
conduse de Șt. Brassay, antre
norul T. Bone fiind bolnav. 
Sînt indisponibili Nagel și Fa- 
zekaș • SPORTUL STUDEN
ȚESC a avut joi zi de refa
cere. Ieri a efectuat un antre
nament complex, iar astăzi se 
va deplasa, cu avionul, la Tg. 
Mureș. Angelo Niculescu va tri
mite în teren, probabil, aceeași 
formație din partida cu F. C. 
Constanța.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Teodorescu (Buzău) — I. Cio
lan (Iași) și I. Țifrea (Tîrgo- 
viște).

cea 
de

ACTUALITAȚI
• ARBITRU VIITOARELOR 1N- 

TlLNIRI ALE SELECȚIONATELOR 
NOASTRE. Pînă la sfîrșitul acestui 
an, prima reprezentativă și 
de tineret a țării noastre (23
ani) mai susțin cîteva jocuri cu 
caracter oficial și amical. Meciul 
amical România — Uniunea Sovie
tică, care se dispută la 29 noiem
brie, la București, va fi condus de 
o brigadă de arbitri din R. D. 
Germană, avîndu-1 la centru pe 
R. Glockner. întîlnirea selecționa
telor de tineret ale celor două țări, 
programată la 30 noiembrie, la 
Galați, va fi condusă, la centru, 
de un arbitru din Cehoslovacia. 
Meciul Franța — România, din ca
drul preliminariilor olimpice — 
care se dispută la 3 decembrie, în 
localitatea Blois — a fost încre
dințată unei brigăzi de arbitri din 
Anglia. în privința jocurilor Sco
ția — România (selecționatele A și 
de tineret — Campionatul euro
pean), programate la 16 șl 17 de
cembrie, la Glasgow, U.E.F.A. nu 
a desemnat încă pe conducătorii 
întîlnirilor.

• CARAIMANUL BUȘTENI — 
MOTOR LUBLIN (POLONIA) 3—1 
(2—0). Joi s-a disputat la Bușteni 
întîlnirea internațională amicală 
dintre echipa locală Caraimanul și 
formația poloneză Motor Lublin. 
La capătul unui joc atractiv, gaz
dele au obținut victoria cu sco
rul de 3—1 (2—0). Au înscris : 
Vîșovschi (3), pentru Caraimanul, 
respectiv Cienkiera.

ZBARCEA-coresp.

șin arată că N. Itainca „nu a 
sancționat eu penalty în min. 
88 echipa Steaua, la un fault 
clar comis de Sameș (poate in
fluențat de ușurința cu care 
a acordat primul penalty").

• în raportul său, arbitrul 
internațional N. Rainea se plîn- 
ge de atitudinea pe care au 
avut-o față de el, după meci, 
unii reprezentanți ai echipei 
Steaua, care „în actualul cam
pionat, la Tg. Mureș și Petro
șani m-au felicitat, zicîndu-mi 
că sînt cel mai corect arbitru", 
în majoritatea cazurilor, în ju
rul loviturilor de la 11 metri 
se fac discuții. Dar, adresînd o 
invitație la calm, la stăpînirea 
nervilor jucătorilor afiați în fo
cul întrecerii sportive, cu atît 
mai mult putem cere acest lu
cru conducătorilor de echipe.

® Dar, apropo de nervi. La 
Craiova, arbitrul central Ro
meo Stîncan, aflat în imediata 
apropiere a fazei, a apreciat că 
Marcu nu se afla în poziție 
de ofsaid în faza care a dus 
la înscrierea celui de al doilea 
gol al craiovenilor, infirmînd 
semnalizarea tușierului Urdea 
și nevrînd să se consulte cu 
acesta, la cererile celor de la 
F. C. Argeș. Antrenorul Hala- 
gian a intrat în teren și i-a 
spus arbitrului de centru că...

echilibrate pentru cele 14 locuri ale turneului final din Argentina
In cursul zilei de joi, la Ciu

dad de Guatemala a avut loc 
reuniunea comună a Comitetu
lui executiv F.l.F.A. și Comi
tetului de organizare a C. M. 
1978, prezidată de Joao Have- 
Iange, președintele forului fot
balistic mondial. Cu acest pri
lej, s-a procedat Ia alcătuirea, 
după criterii geografice, de va
loare și, în al treilea rînd, prin 
tragere la sorți, la alcătuirea 
grupelor preliminare ale celei 
de a Xl-a ediții a Campiona
tului lumii.

După ce s-a ajuns la un a- 
cord în privința repartizării ce
lor 14 locuri (două echipe sînt 
calificate de drept — R. F. 
Germania 
trecut la 
geografice 
fost cazul 
grupe valorice (situația Euro
pei) din care s-au compus, a- 
poi, prin tragere la sorți gru
pele preliminare. In cazul Eu
ropei, cele patru grupe de va
loare, alcătuite de o comisie 
special desemnată, au fost ur
mătoarele ; Grupa A : Olanda, 
Polonia, Italia, Iugoslavia, 
R. D. Germană, Scoția, Bulga
ria, Suedia, U.R.S.S. Grupa B : 
Belgia, Cehoslovacia, Anglia,

și Argentina), s-a 
delimitarea zonelor 

și — acolo unde a 
— la alcătuirea unor

Geaici (in dreapta) unul dintre cei mai buni atacanți ai echipei 
Iugoslaviei, in duel cu un fundaș suedez, in meciul din Campiona

tul european disputat la Zagreb (3—0 in favoarea gazdelor)

Franța, Austria. Portugalia, 
Spania, Elveția, Ungaria. Grupa 
C : Danemarca, Finlanda, Gre
cia, Irlanda, Irlanda de Nord, 
Norvegia, România, Țara Gali
lor, Turcia. Grupa D : Cipru, 
Islanda, Luxemburg, Malta. Al
cătuirea grupelor europene s-a 
făcut extrăgîndu-se cîte un bi
lețel cu numele echipelor din 
cele patru urne.

Iată, în continuare, tabloul 
complet al grupelor prelimina
re, înglobînd toate zonele geo
grafice ale lumii. Vedem și cu 
această ocazie că cea mai im
portantă competiție a fotbalului 
este, în același timp, și cea mai 
răspîndită întrecere sportivă din 
cîte se desfășoară în lume, ti- 

pe care 
oarecare, 
n-a avut 
procedat

nu cunoaște regulamentul, CA 
ESTE OBLIGAT să se consulte 
cu arbitrul de linie. Evident, 
cel care nu cunoaște regula
mentul este antrenorul Hala- 
gian, arbitrul central avînd la
titudinea să se consulte sau nu 
cu tușierii, în funcție de cer
titudinea sau dubiul 
l-ar avea la o fază 
Dacă Romeo Stîncan 
nici o îndoială, el a 
bine nedueîndu-se la arbitrul de 
linie și netransferînd astfel răs
punderea deciziei pe umerii a- 
cestuia (cum se întîmplă une
ori). Este ceea ce arată și ob
servatorul federal Eugen Ban- 
ciu, deși el personal n-a putut 
aprecia dacă poziția lui Marcu 
a fost sau nu afară din joc.

® Trebuia sau nu trebuia ca 
arbitrul Otto Andereo să acor
de penalty la un atac asupra 
lui Mircea Sandu, în meciul 
Sportul studențesc — F. C. 
Constanța ? Observatorul fede
ral, N. Petrescu, consideră că 
nu. Același răspuns se poate 

din declarațiile an- 
studențești. 
care apre- 
„obiectiv și 
de obiectiv

N.
Aceiași

desprinde 
trenorului formației
Angelo Nicidescu, 
ciază arbitrajul ca 
competent". La fel 
se dovedește (ca de obicei) și
Angelo Niculescu !

Jack BERARIU

de „campionat mondial", 
în acest caz, cu adevărat

țiul 
fiind, 
real.

Dintre seriile preliminare, 
cele europene și sud-americane 
apar ca foarte echilibrate și va
loroase. Pe bătrînul nostru con
tinent se va da o luptă acerbă 
în etapa preliminară și, după 
opinia noastră, nu există un fa
vorit cert în nici una dintre 
cele nouă grupe. Lucru valabil, 
în bună măsură, și pentru A- 
merica de Sud, unde, în special 
a IlI-a grupă anunță o în
trecere foarte echilibrată.

EUROPA (Se califică primele 
clasate din 8 grupe, ciștigătoa- 
rea grupei a 9-a urmînd să sus
țină un meci de baraj cu a tre
ia clasată în turneul final al 
zonei sud-americane. Se califi
că direct în turneul final e- 
chipa R. F. Germania, cîștigă- 
toarea ultimei ediții a C.M.). 
Iată componența grupelor : I : 
Polonia, Portugalia, Danemar
ca, Cipru ; II : Italia, Anglia, 
Finlanda, Luxemburg ; III : 
R. D. Germană, Austria, Tur
cia, Malta ; IV : Olanda, Bel
gia, Irlanda de Nord, Islanda ;
V : Bulgaria, Franța, Irlanda ;
VI : Suedia, Elveția, Norvegia;

VII : Scoția, Cehoslovacia, Țara 
Galilor ; VIII : Iugoslavia, Spa
nia, ROMANIA ; IX : U.R.S.S., 
Ungaria, Grecia.

Corespondentă din Italia
ÎNAINTEA ultimului joc

AL „SQUADREI AZZURRA" ÎN C. E.

Astăzi, pe Stadionul olimpic 
din Roma (care găzduiește a- 
cum toate partidele echipei 
naționale), reprezentativa Ita
liei întîlnește pe cea a Olan
dei, în cadrul campionatului 
european. Partidă cu totul sim
bolică, întrucit „ll“-le lui Ber
nardini nu mai are nici un in
teres față de un turneu în care 
a fost eliminat. Rămîne doar 
satisfacția de a lua o revanșă 
asupra Olandei, de care Italia a 
fost învinsă la Amsterdam, cu 
3—1, după o partidă pe care o 
începuse în 
de 0—0 nu 
lovitură de 
contestabilă 
rea italienilor. La scorul de 2-0 
pentru oaspeți 
penalty-ul ar fi 
mat), partida ar 
altă întorsătură, 
„azzurilor" ar fi 
tele. Dar acum, comentariile 
sînt de prisos. Nu ne rămîne 
decît să sperăm în rezultate vi

avantaj. La scorul 
fusese acordată o 

la 11 m, de o in- 
claritate în favoa-

(admițînd că 
fost transfor- 

fi putut lua o 
iar șansele 

fost și ele al-

DE PRETUTINDENI
COMENT1ND tragerea la sorți 

a preliminariilor C. M. cores
pondentul agenției France Presse 
subliniază caracterul echilibrat 
al majorității grupelor europene. 
Același comentator apreciază că 
grupa cea mai echilibrată este a 
8-a în care se întîlnesc forma
țiile Iugoslaviei, Spaniei și Româ
niei. La ediția trecută, după cum 
se știe, Iugoslavia și Spania au 
trebuit să susțină un meci de 
baraj pentru desemnarea forma
ției participante la turneul fi
nal.

ARBITRII care vor conduce 
partidele din C. M. vor fi desem
nați cu prilejul reuniunii Comi
siei de arbitri a F.l.F.A. progra
mată în zilele de 29—30 noiembrie 
la Ziirlch.

AMERICA DE SUD (Se ca
lifică două echipe — primele 
două din turneul final al zonei; 
cea de a treia susține un joc 
de baraj — tur-retur cu pri
ma clasată din grupa a IX-a 
a zonei europene. Argentina — 
gazda celei de a Xl-a ediții a 
C.M. se califică direct în tur
neul final). Iată grupele : I : 
Brazilia, Paraguay, Columbia ; 
II : Uruguay, Bolivia, Venezue
la ; III : Chile, Peru, Ecuador. 
Cîștigătoarele acestor grupe vor 
susține un turneu final.

AMERICA DE NORD, CÂ
RÂIRE și AMERICA CENTRA
LA (Se califică o echipă). Iată 
grupele : I : Canada, Mexic,
S.U.A. ; II : Guatemala, Hon
duras, San Salvador, Costa Ri
ca, Panama ; III : Antilele O- 
landeze, Insulele Barbados, Cu
ba, Guyana, Haiti. Primele două 
clasate în grupe se califică in
tr-un turneu zonal, iar cîștigă- 
toarea acestui ultim turneu se 
va califica pentru C.M. din Ar
gentina.

ASIA și OCEANIA (Se ca
lifică o echipă). Iată grupele : 
I : Hong-Kong, Indonezia, Ma- 
layezia, Singapore, Sfi Lanka, 
Thailanda ; II : Israel, Japonia, 
R.P.D. Coreeană, Coreea de 
Sud : III : Iran, Irak, Arabia 
Saudită, Siria ; IV ; Bahrein, 
Kuweit, Emiratele Arabe Unite, 
Quatar. Cîștigătoarele grupelor 
se ealifică intr-un turneu zo
nal, iar cîșligătoarea acestuia 
va juca cu cîșligătoarea zonei 
din Oceania alcătuită din Noua 
Zeelandă, Australia și Taivan.

AFRICA (Se califică o echi
pă). Iată meciurile eliminatorii 
ale primului tur : Algeria — 
Libia ; Maroc — Tunisia ; Gha
na — Guineea ; Senegal — To
go ; Zair — Africa Centrală : 
învingătoarea meciului Siera 
Leone — Nigeria va întîlni re
prezentativa Nigerului ; R. P. 
Congo — Camerun ; învingă
toarea meciului Mauritania — 
Volta Superioară va întîlni re
prezentativa Coastei de Fildeș ; 
R. A. Egipt — Etiopia ; Sudan— 
Kenya ; Uganda — Tanzania ; 
Zambia — Malawi. In continua- 
are se vor desfășura alte me
ciuri eliminatorii, apoi va avea 
loc un turneu pe grupe, iar cîș- 
tigătoarea din această zonă se 
califică în 
Argentina.

Cum am 
ciurile din 
să se dispute între 1 ianuarie 
1976 și 31 decembrie 1977.

turneul final din

mai anunțat, me- 
preliminarii trebuie

itoare mai bune fie la „mon
dialele" din Argentina, fie în 
următorul Campionat european.

Nici o noutate în tabăra ita
lienilor, în afară de aceea că 
nu juventistul Anastasi va 
conduce atacul, așa cum s-a în- 
tîmplat luna trecută la Varșo
via, ci fostul centru înaintaș 
al Bolognei — acum la Napoli 
— Savoldi.

Nimeni nu-și face iluzii, dar 
trebuie semnalată verva națio
nalei la antrenament. Un semn 
bun pentru sîmbătă.

★
întrerupîndu-se campionatul 

Diviziei A (datorită întîlnirii 
internaționale), divizia secundă 
va prezenta cîteva meciuri 
de mare interes : derby-ul su
dului (Foggia — Brindisi) și 
derby-ul nordului (Spăl Ferra
ra — Modena, rivale care au 
oferit întotdeauna jocuri pasio
nante).

CESARE TRENTINI

O SELECȚIONATA A U.R.S.S., 
care se află în turneu în Aus
tralia, a întîlnit la Perth în cel 
de-al doilea meci, reprezentativa 
țării, pe care a întrecut-o cu 
3—0. Prima întîlnire se încheiase 
la egalitate : 0—0.

LA ERFURT (R. D. Germană) 
s-a disputat meciul dintre echi
pa locală Rotweiss și formația 
Bohemians Fraga. Fotbaliștii 
cehoslovaci au cîștigat cu scorul 
de 3—2 (2—1).

REZULTATELE ultimelor par
tide ale turneului pentru juniori 
de la Monte Carlo : Spania — 
Franța 2—1 (după prelungiri) : 
Iugoslavi^ — Italia 3—2 (2—1) pen
tru locurile 3—4.



CĂRȚI NOI I ?>
In palmaresul planorișfilor

Ce știm despre I
■ ■■

! DOUĂ NOI RECORDURI DE VITEZĂ
salvarea și reanimarea 

in caz de înec ? I A A

Salutară inițiativa reedită
rii, în Editura medicală. a 
unei oretioase lucrări despre 
salvarea si reanimarea de 
înec apartinînd doctorilor 
Duvan si I. Drăgan 
— „Salvarea 
respiratorie 
înec" — 
lor care 
rect cu 
mantă 
cadrelor de specialitate 
prin specificul muncii lor se 
pot afla in legătură cu cei 
accidentat! cit si tuturor ca
tegoriilor de cetățeni, 
rent de vîrstă. i 
tori ocazionali 
menea cazuri.

Din această < 
tită acum prin

la 
S. 

Cartea 
si reanimarea 

si cardiacă in 
se adresează atit ce- 

vin in 
înotătorii 
(sau cel

contact di- 
de oerfor- 

amatori), 
care

indife-
ce pot fi mar- 
ai unor ase-

carte. îmbosă- 
i 42 de schite

I
1
I
I
I
I

SIOW

extrem de sugestive, 
prinde o idee cu un 
sens social : „fiecare ixw- 
țean trebuie să fie un înotă
tor. iar la rândul său. fiecare 
înotător trebuie să fie un sal
vator**. ______
larg că nu este suficient să 
știi să înoți sute sau chiar 
mii de metri pentru a fi 
dreptătit să crezi că ești 
pabil a salva un om ' de 
înec. Această dexteritate 
învață ca orice procedeu 
înot si trebuie exersată me
reu pentru a putea acorda în 
orice moment un aiutor efi
cient.

Valoarea acestei lucrări con
stă si în faptul că ea se ocu
pă. în egală măsură, atît de 
procedeele necesare salvării 
celui înecat si aducerii sale 
la mal, cît si de reanimarea 
sa respiratorie si cardiacă. 
Cu alte cuvinte. un aiutor 
prețios pentru a face să spo
rească continuu numărul ce
lor apti să acționeze ca sal
vatori voluntari. (A.V.).

ALTE APARIȚII
TEHNICA ȘI METODICA : 

..Biomecanica exercitiilor fizi
ce si sportului** — sub Îngri
jirea prof. dr. A Iliescu (2 
pag.. 12 lei) : ..Programe de 
gimnastică ritmică modernă 
si dans** — Gineta Stoenescu 
(148 pag., 6 lei).

profund 
cetă-

I
Autorii explică pe

in- 
ca- 

la 
se 
de

I
I
I
I
I
I
I
I
I

ANUNȚ I

ZI DE ZBOR IN UNDA, LA SINPETRU
Soarele palid destramă ceața, 

iarba e încă umedă. Lingă han
gar, tehnicienii, sub conducerea 
lui Ion Șerban, pregătesc apa
ratele pentru zbor. O forfotă 
ordonată, fiecare știe ce are de 
făcut. Alături de brașovenii 
Vasile Suciu și Tudor Gheor
ghe au venit Augustin Vereș, 
Mircea Pădureanu, Laszlo Vo- 
losz din Baia Mare și Ion Gali 
din Tg. Mureș. Era și necesar, 
concursul de zbor în undă con- 
centrînd un număr sporit de a- 
vioane și planoare.

Primul aparat pregătit pără
sește linia avioanelor și se în
dreaptă spre punct. Titi Enă- 
chescu, comandantul aeroclubu
lui Brașov-Sînpetru pleacă în 
„sondă". Datele furnizate de 
meteorologul Nicolae Costescu, 
zburător și el, cu multă expe
riență, trebuie verificate la fața 
locului.

Alimentate, verificate, cele
lalte își incep și ele „încălzi
rea". Uruit greu, miros de ben
zină arsă, apoi zumzetul regulat 
al motoarelor încercate la dife
rite turații. Prin fața lor, calm 
și harnic, I.M.S.-ul, anume a- 
menajat pentru tractare, trans
portă pe rînd planoarele la 
punctul de zbor.

Aliniate, avioane și . planoare 
așteaptă întoarcerea „sondei". 
O scurtă consfătuire la punct, 
apoi piloții își iau locurile și 
prima serie de planoare 
remorcată. Decolează pe 
Vasiliu Bochiș, Valerian Afta- 
nasiu, Teofil Ciotloș și Titi E- 
năchescu. La intervale regulate, 
avion și planor se desprind de 
pămînt, 
crestele muntoase, acolo unde 
vîntul, întilnind un obstacol se 
transformă în curent ondulato-

este 
rînd

îndrcptîndu-âe spre

riu, ce 
cîștige 
calitățile sale aerodinamice. Cu 
fiecare decolare, numărul pla- 
noarelor se reduce, in timp ce 
legăturile radio, atît ale șefului 
de punct Constantin Andrei, cît 
și ale „bazei" sporesc. Undeva, 
printre virfurile împădurite sau 
piscurile golașe, planoriști cu 
experiență caută „unda". Sînt 
bucureștenii Gheorghe Savaslre, 
Gheorghe Bărbuceanu, Mihai 
Rindea, ieșenii Ion Alexa, Va
sile Coțofană, brașovenii Con
stantin Pascovici, Ionel Muntea- 
nu, Erwin Ilosch. Lingă ei, în 
dublă comandă, brașovencele 
Elena Coțovanu și Luminița 
Cristofor încearcă o tentativă 
de record, iar Zollan Demeter 
și Ion Porumbu execută un 
zbor de antrenament. Tot pen
tru antrenament se află sus și 
Octavian Ilie, Nicolae Borș, 
Victor Dumitrescu. Dacă pentru 
ei timpul trece prea iute, pen
tru cei rămași jos acele ceasor
nicului au un mers mai lent.

Soarele a trecut de miezul 
zilei și primele planoare încep 
să se întoarcă. Vin pe rînd, în 
ordine, unele mai grăbite, alte
le mai comode. Jos, drumul 
străbătut de ele dimineața este 
refăcut în sens invers.. Piloți și 
tehnici, comentînd isprăvile, 
mai cu haz, mai cu necaz, exe
cută ultima operație. în han
garul, ce unui novice i s-ar 
părea prea mic, își ia locul, 
într-o ordine anume chibzuită, 
întregul material volant. Anali
za va fi făcută în dimineața 
următoare. Mașinile, pline ochi, 
părăsesc pe rînd aerodromul. 
Ziua de zbor s-a încheiat.

permite planorului 
în înălțime doar

MIRCEA FINESCU

Cel de-al doilea record, o- 
mologat de F.A.R., a fost rea
lizat de sportivul Nicolae Mi- 
hăiță, pe un planor românesc 
de înaltă performanță, de tip 
IS—29G. Zburînd pe ruta
Clinceni 
Gara 
km), 
94,35 km/oră. în legătură cu 
acest " . ..............
(maestru al sportului, 
al insignei de aur cu 3 dia
mante a F.A.I.) ne-a 
„Nu se poate spune 
fost condiții excelente de zbor, 
dar ni-au ajutat foarte mult 
calitățile noului planor româ
nesc. Este o adevărată plăcere 
să pilotezi un asemenea a- 
parat".

Zburînd
Gara Tîrnava — 

Oncești — Clinceni (117 
el a realizat o medie de

record, N. Mihăiță 
posesor

spus 3 
că au

Dinu COSTESCU

Sezonul activității de aero
drom în aviația sportivă se 
încheie cu un frumos bilanț. 
Printre succesele cele mai re
cente se numără și două va
loroase recorduri de zbor de 
viteză cu planorul pe trasee 
triunghiulare. Este vorba, mai 
întîi, de performanța realiza
tă de Mircea Finescu, maestru 
emerit al sportului, secundat 
de Emil Iliescu, maestru al 
sportului, în cadrul concursu
lui internațional de planorism 
(planoare biloc) de la 
tiers (Franța). Zburînd 
planor de 
nească, de 
un traseu 
realizat o 
73,650 km. 
F.A.R. a primit din 
Aeroclubului Franței 
mentația oficială a 
zbor, pentru a fi omologat ca 
record național, însoțită de 
felicitări pentru cei doi piloți. 
Felicitări la care subscriem și 
noi 1

RAHUL F. /. M.

IN ROMÂNIA

construcție 
tipul IS 28 
de 302 km, 

viteză orară 
Zilele

Poi- 
pe un 
româ- 
B, pe 
ei au .

de 
trecute 
partea 
docu- 

acestui

FRUMOASA INIȚIATIVĂ A UNII SECȚII DE MODEEISM
J J

ATELIER ORIGINAL DE MINICONSTROCțll

Universitatea Populară 
București, • în colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. și Consiliul mu
nicipal pentru educație fi
zică și sport București, a- 
nunță — pentru luni 24 no
iembrie, ora 12,30 
ferinta pe tema : 
SUL PSIHIC IN

Expunerea va fi 
dr. Angela Suțu,
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I
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— con- 
STRES

SPORT", 
făcută de 
în sala 

Dalles (Bdul. Nicolae Băl- 
cescu nr. 16).

Va urma un film artistic.
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La Tg. Mureș a luat ființă 
nu cu multă vreme în urmă, 
o nouă secție de aeromodelism, 
în cadrul Grupului de între
prinderi de industrie locală, 
fapt, în aparență, obișnuit, 
adăugîndu-se la cele 240 
secții afiliate la federația 
specialitate. O vizită Ia aero- 
modeliștii de la G.I.I.L. Tg. 
Mureș ne-a oferit, însă, surpri
ze dintre cele mai interesante, 
în aceste zile de sfîrșit de sezon 
centrul de greutate a activității 
a fost mutat în atelier, unde 
se fac studii și se construiesc 
noi modele, de cele mai diver
se tipuri. Dar pricepuții con
structori nu s-au oprit aici. Ei 
au propus conducerii întreprin
derii, ținînd seama de profilul 
acesteia, organizarea unei sec
ții productive de articole des
tinate modeliștilor din întreaga 
țară.

Cum era și firesc, propune
rea a fost acceptată. Specialiști 
sînt sportivii aeromodeliști 
conduși de Ladislau Porcolab, 
maestru al sportului la aero
modele radio-comandate.

„Nu a fost ușor să demons
trăm — ne spune Ladislau Por
colab — că o asemenea uni
tate este posibilă, productivă și 
mai ales deosebit de necesară 
stimulării gustului tineretului

Un 
ea 
de 
de

pentru tehnică, pentru activi
tăți concrete".

Dar despre ce produse este 
vorba ? Numărul mostrelor ce 
ne sînt prezentate, calitatea lor, 
gradul de perfecțiune a execu
ției, trezesc interes și admira
ție. Toate sînt destinate mode- 
lismului de masă : modele de 
nave pentru bazine mici, asam- 
blabile de către copii, seturi 
de elici pentru aeromodele, 
turnate din material plastic, 
cutii cu cele mai uzuale piese 
pentru construirea modelelor 
de toate tipurile, truse de ae
romodele planoare din polisti- 
ren expandat. Am văzut, aici, 
machete zburătoare de avioane 
(cel mai frumos ni s-a părut 
avionul românesc IAR 823), rea
lizate din polistiren vaacumat. 
Alte și alte prpduse, pînă la 
jucării mecanice rivalizind cu 
cele mai ingenioase produse 
străine.

„Am început aeromodelismul 
atras de niște jucării — ne spu
ne Ladislau Porcolab — așa că 
îmi dau seama ce doresc micii 
constructori. De ce să lie im
portate asemenea produse cînd 
le putem realiza noi, Ia prețuri 
foarte mici, pentru dezvoltarea 
in masă a unui sport frumos și 
util".

Intr-adevăr, problema bazei 
materiale este problema sine 
qua non pentru practicarea a- 
cestui sport. La conducerea în
treprinderii din Tg. Mureș am 
aflat că organele comerciale 
au și făcut o seamă de co
menzi. Dar departe de necesi
tățile pieții... modelistice. Poate 
se va manifesta, în viitor, mai 
multă receptivitate. Este o ini
țiativă care merită a fi apre
ciată la valoarea ei reală. Și, 
poate, va fi urmată și de alte 
centre de modelism.

Recent, în Berlinul occiden
tal, a avut loc Congresul anual 
al Federației Internaționale de 
Motociclism. După cum ne-a 
informat tovarășul Georgiu 
Mormocea, participant la lu
crări — ca membru al comi
siei de motocros și trialuri — 
s-au discutat o serie de pro
bleme privind marile concursuri 
motocicliste ale anului, s-au o- 
mologat rezultatele din campio
natele mondiale și europene, 
acordîndu-se diferite distincții 
învingătorilor. O informație 
care he privește : Congresul 
F.I.M. din acest an a adoptat 
propunerea României ca în 1976 
„Raliul 
să aibă 
litoralul 
teresant 
cest tradițional 
turistico-sportiv 
regulă circa 2 000 de persoane 
(așa a fost în 1974 în Austria 
și în 1975 în Polonia) pe diver
se tipuri de motociclete : scu
tere, motociclete mici și mari, 
motociclete cu ataș.

F.I.M." la motociclisrn 
loc în țara noastră, pe 
Mării Negre. Este în
de menționat că, la a- 

,gigant" raliu 
participă de

AUTOMOBILISM

Viorel TONCEANU

In zilele de 29 și 30 noiem
brie se desfășoară ultima mare 
întrecere de automobilism a 
anului : Raliul României, con
siderat ca cea de a IV-a și ul
tima etapă a campionatului re
publican de raliuri. Traseul ra
liului (București — Baia Mare) 
va fi străbătut de către con- 
curenți pe timpul nopții. Se pre
conizează ca plecarea să aibă 
loc din București în ziua de 29 
noiembrie la ora 18, iar sosirea, 
a doua zi, duminică 30 noiem
brie, la Baia Mare.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2 DE MIINE, 
DUMINICA 23 NOIEMBRIE 1375

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 21 NOIEMBRIE 

1975

Loto
a.c. benefi- 

report de 79.875 
1, pe lingă fon- 

al acestei tra-

Participanții la tragerea
2 din 23 noiembrie 
ciază și de un 
lei la categoria 
dul de cîștiguri 
geri.

Reamintim că 
mîine se poate 
numere din 4 extrase,
3 numere din toate 
trase. Cel mai mic 
de 100 lei.

Tragerea va avea 
duminică, la București, 
Clubului Finanțe-Bănci, 
Doamnei nr. 
la ora 17,45. 
lează un film artistic.

Participînd cu cît mai multe 
bilete vă măriți șansele de cîș- 
tig.

la tragerea de 
cîștiga și cu 2 

cit și cu 
cele 12 ex- 
cîștig este
loc mîine, 

în sala 
din str.

2 cu începere de 
In continuare ru-

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI: 
756.808 lei din care 12.123 ' ‘

Extragerea I : 81 80 2
61 35

Extragerea a Il-a : 27
20 22 89 57

Plata cîștigurilor :
— în capitală de la 1

1975 pînă la 21 ianuarie ___
— în țară de la 4 decembrie 1975 

pînă la 21 ianuarie 1976.
— Prin mandate poștale de la 4 

decembrie 1975.

lei
67
10

report.
3 56 26

1 51 21

decembrie 
1976.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 19 NOIEMBRIE 

1975

Categoria I : (13 rezultate) 33,05 
variante a 1.139 lei

Categoria a Il-a : (12 rezultate) 
537,85 variante a 163 lei

— Intrucît valoarea unitară a cîș- 
tigurilor de la categoria a IlI-a 
(11 rezultate) a fost sub plafonul 
de 20 lei, fondul categoriei a fost 
atribuit celorlalte două categorii 
(I și a II-a).

THEODOR GULUȚA, 
Teoretic, la un mo- 
putea exista pe ta- 

18 regine (cele două 
și alte șasesprezece

BUCUREȘT1. 
ment dat ar 
bla de șah... 
din pornire 
obținute prin transformarea pio
nilor). Nu se cunoaște însă nici

în care teoria 
transpusă în practică, 
meciul Alehin — Grigoriev (Mos
cova 1915) s-a jucat cu cinci re
gine. Recordul. într-o partidă de 
concurs, s-a înregistrat în întîl- 
nirea Nesin — Koșnițki (Chiși- 
nău, 1960), în care cei doi ad
versari aveau cile trei regine pe 
tablă. Albul a cîștigat printr-un 
sacrificiu de regină. Cînd ai trei, 
îți convine să sacrifici una!

MARIUS NEACȘU, GIURGIU. 
„La un meci de handbal în ca
drul școlii, un grup de copii au 
spus că portarul nu are voie să 
iasă din semicercul porții sale și 
să primească mingea**. Si dv. 
i-ați contrazis, li contrazic și 
eu 1 Portarul are acest drept. 
In urmă cu ani, regulamentul îi 
permitea să depășească și ju
mătatea terenului și să ajungă 
la semicercul... advers. Ba Penu

a și înscris un gol, în asemenea 
condițluni, într-un meci România 
— Iugoslavia, din cadrul „Trofe
ului Carpați".

MIHAI FERDEAN, COMUNA 
STREAMT. 1. Vigu are 29 de 
ani. 2. Antrenorul ețnerit ște
fan Covaci n-a jucat niciodată la 
echipele citate de adversarii 
dv. întru cunoștințe fotbalistice.

1L1E NEAGU, BUCUREȘTI. A- 
dresa echipei Unirea Tomnatic 
din seria a 111-a a Diviziei B 7 
Comuna Tomnatic, județul Timiș. 
Cealaltă adresă — Divizia B — 
e mai puțin sigură, ținînd seama 
de poziția în clasament a celor 
de la Tomnatic.

L1V1U D1ANU, CLUJ-NAPOCA. 
U.T.A. — Steaua 0—8 nu repre
zintă un record al înfrîngerilor 
nici pentru U.T.A. Cu ani în 
mă, într-un meci disputat 
București, arădenii

ur-

vinși de Petrolul cu 9—0 ! 
U.T.A. poate reaminti, in schimb, 
despre victoriile ei cu... 12—0 și 
11—0 repurtate în ediția 1947—1948 
asupra formațiilor Jiul și, res
pectiv, F. C. Ploiești.

POPESCU-ALUNA, BUCU
REȘTI. Poate că aveți dreptate, 
dar episodul la care vă referiți 
este atît de îndepărtat, îneît 
nimeni nu și-ar mai aduce amin
te de el. Oricum. în această 
privință regulamentul stipulează 
același lucru ca și atunci cînd 
dv. erați arbitru : la executarea 
unei lovituri de pedeapsa, por
tarul echipei sancționate trebuie 
să rămînă pe propria sa linie 
de poartă. între stîlpii porții. 
FARA A-Șl MIȘCA PICIOARELE 
(pînă cînd lovitura a fost exe
cutată). Dacă, după ce a dat 
semnalul pentru executarea unei 
lovituri de la 11 metri, arbitrul 
observă că portarul nu se află 
la locul stabilit pe linia porții, 
el va lăsa totuși să se execute 
lovitura. Dacă nu s-a înscris gol, 
lovitura se va repeta. Aceeași 
prevedere se aplică și în cazul 
cînd portarul a mișcat picioarele 
înainte de pornirea loviturii. Ar
bitrul 
atent 
tru a 
cările , , . .
lipirea picioarelor de la pănjînt 
(interzisă).

trebuie să fie. aecl, toarte 
în asemenea cazuri, pen- 
face deosebirea între miș- 
de corp (admise) și dez-

Ilustrații : N. CLAUDIU



în perioada de întrerupere a campionatelor de handbal

DIVIZIONARELE A FRUCTIFICĂ DIN PLIN
rr VACANTA COMPETIȚIONALA"

Continuind raidul anchetă în
treprins printre formațiile din 
Divizia A de handbal, aflate 
acum într-o perioadă de pauză 
competițională, vom prezenta 
astăzi amănunte de la pregă
tirile altor echipe.

Politehnica Timișoara (m) nu 
a avut practic vacanță ! Ime
diat după incheierea turneului 
de sală de la București, stu- 

-i — sub con- 
C. Jude 

la antrenamente 
1 per-

denții timișoreni — 
ducerea antrenorului
— au trecut 1„ ______ _
în aer~ liber, cu scopul per 
fecționării pregătirii fizice ge
nerale. După cum ne declara 
căpitanul echipei — Cristian 
Dietcr — odată cu începutul 
lunii noiembrie s-a intrat în 
sală, programul prevăzînd săp
tămînal 2 antrenamente de in
dividualizare și 4 comune. De 
la 1 decembrie urmează jocuri
le. multe la număr și cu dife
riți parteneri.

Textila Buhuși 
antrenamentele la 
După un riguros 
dical, s-a trecut 
fază — la un regim de 4 an
trenamente pe săptămînă, 2 în 

2 în aer liber. Lec- 
aor liber au avut un 
de pregătire atletică, 

ce ședințele de lucru 
au fost destinate pre-

„U*‘ Cluj-Napoca (m) n-a 
întrerupt pregătirile specifice 
nici un moment! Aceasta pen
tru că studenții aveau proiectat 
un turneu în Cehoslovacia, tur
neu care s-a contramandat în 
cele din urmă. Profesorul Ro
meo 
pei, ne sublinia că se desfășoa
ră. săptâmînal, 5 lecții de pre
gătire, și minimum un joc cu
&\\\\\\^^^

Sotiriu, antrenorul echi-

Raid-anchetă printre formațiile

din primul eșalon

Șl ACUM, „INTERZONALUL
MARELE MAESTRU FLORIN 
GHEORGHIU IN FAJA 
UNUI DIFICIL SEZON 

COMPETifiONAL

(f) a reluat 
12 octombrie, 
control me- 
— în prima

„Viitorul" din localitate. S-au 
perfectat întîlniri cu Poli Ti
mișoara și ASA Tg. Mureș.

Rapid București (f), altă for
mație care nu și-a permis lu
xul unei vacanțe, se pregătește 

*sîrguincios pentru ameliorarea 
poziției din clasament. De la 
întreruperea campionatului 
pînă

sală și 
țiile în 
caracter 
în timp 
în săli 
gătirii specifice. După un prim 
ciclu de trei săptămîni, a ur
mat al doilea ciclu, care a cu
prins 6 antrenamente pe săp
tămînă, toate în sală. Odată cu 
refacerea Monicăi Mihăilă 
Vioricăi Vieru, 
are indisponibilități și, 
cum spunea antrenorul__
Bartha, pregătirile se desfășoa
ră conform planului. în 
vinta jocurilor de verificare, 
este de notat turneul din R.D. 
Germană (Halle — 26—30 de
cembrie), competiție tradiționa
lă, la care textilistele parti
cipă an de an.

și 
acum s-au desfășurat în 

fiecare săptămînă cîte 5 antre
namente, dintre care 2 în aer 
liber și 3 în sală. La capi
tolul noutăți trebuie să amin
tim de reintrarea în poartă 
a Măriei Buzaș, care juca în 
ultima vreme... extremă. Rapi- 
distele au susținut două par-

tide de verificare în compania 
reprezentativei 
tării, în urma 
antrenorul Fr.
du-se mulțumit în general de 
comportarea echipei.

Universitatea București 
și-a reluat antrenamentele 
la 20 octombrie sub suprave
gherea conducătorului tehnic 
al echipei, C. Sandu și al Au
rorei Leonte, aceasta în lipsa 
antrenorului emerit Constan
tin Popescu, preocupat de ul
timele preparative ale 
reprezentativ în vederea 
cării la C.M. Studentele 
fășoară săptămînal cîte 
trenamente, toate pe teren a- 
coperit. De săptămîna 
vor începe jocurile 
printre adversarii 
fiind lotul 
pidul și Șc. sp. 2.

I.E.F.S. București (f) a 
o vacanță de 10 zile, după 
antrenorul Valeriu Gogâltan 
și-a convocat elevele la pregă
tiri. în ultima vreme se des
fășoară antrenamente zilnice, 
în sălile Floreasca, Steaua, pre
cum și în sala de forță de Ia 
IEFS. Solicitarea antrenorului 
V. Gogâltan la lotul de ju
nioare a determinat ca pregă
tirile senioarelor să fie conduse 
de către Irina Climovschi.

de tineret a 
acestor jocuri 

Spier declarîn-

tf)
de

lotului 
ple- 
des- 

4 an-

viitoare 
amicale, 

proiectați 
reprezentativ, Ra-

avut 
care

H.oria ALEXANDRESCU

Revedere cu Florin Gheorghiu, 
frumoasa sa victorie in turneul 
de la Vrața. Marele maestru 
desigur, vesel și foarte bine dispus, 
dar obosit, marcat puțin de tensiunea 
luptei în cel mai puternic și echili
brat ,,zonal" european.

— In momentul tragerii la sorți, în
cepe interiocutorul nostru, era evident 
că mai mult de jumătate din cei 16 
concurenți aspirau, cu șanse legitime, 
la calificare. In acest context, mi-am 
propus o tactică de joc prudenta, dar 
nu pasivă — socotind că 5 victorii și 
10 remize sînt suficiente pentru a ocu
pa unul din primele doua locuri.

— Pină la urmă v-au fost suficiente 
doar 4 partide cîștigate spre a ocupa 
locul I...

— Da, dar aceasta s-a petrecut da
torită faptului că adversarii mei 
direcți au pierdut puncte nu numai 
in „ciocnirile" dintre ei, dar și in 
întilnirile cu outsidcrii. Surprizele au 
culminat cu infringerea lui Sigurjonsson 
in ultima rundă, de către Czerniak.

— Ați avut, probabil, emoții. Dacă 
islandezul ciștiga trebuia sâ jucați un 
meci de baraj cu Matanovici ?

— Nu prea mari ! Dacă Sigurjonsson 
ar fi ciștigat la Czerniak forțam și 
eu în partida cu Sax, in care am 
acceptat remiza în poziție net supe
rioară. Emoții a avut Matanovici care, 
in această alternativă, ar fi fost eli
minat...

— Cum apreciați jocul dv. ?
— In linii mari, sînt mulțumit. 

Exceptind partida cu Bednarski — în 
care m-am apărat cu un pion mai 
puțin — în tocte celelalte n-am avut 
poziții mai slabe. Propunerile de re
miză le-au avansat 
Sigurjonsson făcind

după 
zonal 
este.

adversarii mei, 
aceasta — cu

și 
tchipa nu mai 

după 
Eugen

pri-

PROGRAM COMPETIȚIONAL 
DE SALĂ LA TIR

Începînd cu acest sfîrșit de 
săptămînă, trăgătorii noștri frun
taș^ (seniori și juniori) vor avea 

1 *“ ' sală.
acestui 

mîine se 
cu „Cu- 
In pro- 

Bacău 
i de

o bogată activitate de... 
Iată „calendarul" 

sfîrșit de an : azi și 
dispută concursul dotat 
pa județului Bacău", 
gramul întrecerilor din ~ 
figurează, pe lingă probele 
aer comprimat și întreceri la 
arme cu glonț — pușcă standard 
și pistol liber. Au fost invitați 
trăgători din Iași, Focșani, Plo
iești și București (Steaua). In zi
lele de 29—30 noiembrie se va 
desfășura în Capitală tradițio
nala competiție dotată cu „Cupa 
Olimpia". în luna decembrie vor 
avea loc : „Cupa Petrolul" (la 
Ploiești 6—7.XII), campionatul 
individual și pe echipe al mu
nicipiului București (13—14.XII) 
și, în fine, confruntarea cea mai 
importantă, campionatele națio
nale, individuale și pe echipe, 
seniori și juniori (20—21.XII), la 
București.

PREGĂTIRI PENTRU SEZONUL SPORTIV DE IARNĂ
Sezonul sportiv de iarnă se 

apropie de debutul său com- 
petițional. Secțiile' brașovene 
și-au completat loturile, 
prin promovarea unor 
talentați, fie pe calea 
transferări aprobate de curind 
de F.R.S.B. Dintre acestea, sem
nalăm cîteva pe care le apre
ciem drept cele mai importan
te. Astfel, campionul național 
de biatlon pe anul 1975, Nico- 
lae Veștea, s-a transferat de 
la A. S. Armata Brașov la Di
namo Brașov ; Constantin 
deanu s-a transferat de la 
Armata la Steagul roșu ; 
fan Urs, Andrei Perciog și 
sile Rucăreanu, toți de la 
namo, s-au transferat — 
mul la C.S.U. Oradea 
student), iar ceilalți 
Tractorul Brașov. Alți 
absolvenți ai L.E.S. 
Angela Manole, Cristina Ene, 
Lucian și Emil Pochișcan, Cos- 
tel Terciu, Ion Moise, Ovidiu 
Gîrbacea, sînt studenți și vor 
activa în viitor — primele două 
la „U“ Cluj-Napoca și restul 
la I.E.F.S. București. Urmînd 
să-și satisfacă serviciul mili
tar, sportivii Ion Pelin și Ion 
Solovăstru vor concura sub 
culorile A. S. Armata Brașov. 
Alte transferări : 
dulescu 
Steagul 
(A.S.A.) 
Ciobanu 
Brașov.

(Șc. sp. 
roșu, 

la C. S.
(A.S.A.)

fie 
tineri 
unor

Văi- 
A.S.

Di- 
pri- 

(devenit 
doi la 
sportivi, 
Predeal,

Gabriela Ră- 
Brașov) la 

Gh. Păunescu
Sinaia, Petre 

la Dinamo

SÎMBĂTĂ
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 15 : A.S. Armata — 
Universitatea Timișoara (m.
A) , Politehnica — Universita
tea Timișoara (f. A), I.C.E.D.
— Farul (m. A), I.E.F.S. — 
Rapid (f. A) ; sala Giulești, 
de la ora 17 : Steaua — C.S.U. 
Brașov (m. A), Rapid — Di
namo (m. A).

FOTBAL ; Teren 
ora 14 : I.C.S.I.M. 
TA ROM (Div. C).

POPICE : Arena 
de la ora 15 : Laromet — Voin
ța București ; arena Gloria, 
de la ora 15 : Gloria — Frigul 
București. Meciuri din cadrul 
campionatului feminin, Divi
zia A.

RUGBY. Teren Olimpia, ora 
14,30 : Dinamo — Rulmentul 
Bîrlad (Cupa F.R.R.).

VOLEI : Sala Flacăra roșie, 
ora 16,30 : C.P.B. — I.T.B. (f.
B) , ora 17.30 : Flacăra roșie — 
Voința București (f. B), ora 
19 : Medicina — Unirea Bucu
rești (f. B).

DUMINICĂ
BASCHET : Sala Floreasca, 

de la ora 8 : A.S. Armata — 
Universitatea Timișoara (m. 
A.). Politehnica — Univer
sitatea 
I.C.E.D.
I.E.F.S. — Rapid (f. Â) ; sala 
Giulești, de la ora 10,30 : Ra
pid — Dinamo (m, A), Steaua
— C.S U. Brașov (m. A).

FOTBAL : Stadionul Dinamo, 
ora 12 : Dinamo — S.C. Bacău 
(tineret-sneranțe). ora 14 : Di
namo — S.C. Bacău (Div. A) ; 
stadionul Steaua, ora 12 :

Timișoara
— Farul

I.C.S.I.M.,
- Șoimii

Laromet,

(f. 
(m.

A.), 
A),

Steaua — Universitatea Craiova 
(tineret-speranțe), ora 14 : 
Steaua — Universitatea Craiova 
(Div. A) ; stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul București — 
C.S. Tîrgoviște (Div. B), tere
nul Autobuzul, ora 11 : Autobu
zul București — Minerul Motru 
(Div. B), terenul 23 
ora 11 : I.O.R. București 
căra roșie (Div. C), 
Triumf, " ” ‘
rești — 
T.M.B., 
rești —

JUDO 
tehnic (str. Ștefan Furtună, in
trarea prin Splaiul Independen
ței) de la ora 10 : Politehnica 
București — I.E.F.S. — Con
structorul Miercurea Ciuc și 
Dinamo București — Univer
sitatea Cluj-Napoca — Univer
sitatea București (meciuri tri
unghiulare în cadrul ...........
A).

POPICE : Arena
(fostă Constructorul), 
ora 8 : Constructorul 
rești — Flacăra Cîmpina
A) .

RUGBY. Teren Parcul Copi
lului, ora 10.30 : Grivița Roșie 
— Olimpia (Cupa F.R.R.).

VOLEI : Sala Institutului pe
dagogic, ora 9 : Universitatea 
București — Confecția Vaslui 
(f, B) ; sala Progresul, ora 10: 
Progresul — Aurora Bacău (m,
B) : sala Olimpia, ora 10 : Di
namo București — C.S.M. Si
biu (f. Cupa F.R.V.) ; sala 
Giulești, ora 9 : Rapid — Uni
versitatea Timișoara (f, Cupa 
F.R.V.) ; ora 12,30 : Grivița 
Roșie — Constructorul Brăila 
(m, B).

August,
■ — Fla- 
terenul 

ora 11 : Triumf Bucu- 
Sirena (Div C), terenul 
ora 11 : T.M.B. Bucu- 
Automatica (Div. C). 
: Sala Institutului Poli-

diviziei

Olimpia 
de la 
Bucu

lui.

g:
I 

g 
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albele — la mutarea a... treia. Bine
înțeles că am refuzat, dar n-am pu
tut evita pină la urmă egalitatea...

— Ce program aveți în continuare ?
— Vreau, in primul rînd, să mă o- 

dihnesc. Mă așeaptă un sezon 1976 
deosebit de dificil. In ianuarie voi 
juca cu echipa României in prelimina
riile campionatului european, avind 
speranța că ne vom califica in turneul 
final. Apoi, figurează pe agenda Olim
piada, Balcaniada și — bineințeles — 
turneul interzonal, o întrecere de maxi
mă dificultate.

— Se cunoaște majoritatea celor ca
lificați pentru această etapă a între
cerii. Sînt cei mai buni șahiști ci 
lumii...

— Intr-adevăr I Au drept de foc 
direct: Petrosian, Spasski, Polugaevski, 
Ghelier, 
Portisch, 
Hiibner, 
gat, 
joc : . ________ ______
Csom (Ungaria), Balașov, Gulko, Teș- 
covski • • —
și doua meciuri de baraj: Andersson — 
Pidevski și Liberson — Parma.

In total vom fi 40 de „interzonaliști* 
impărțiți in două serii. Ambele vor 
fi atit de tari, incit nici nu are im
portanță in care anume te aruncă 
sorții...

Kuzmin, Tal, Liubojevici, 
Hort, Mecking, Larsen, 
R. Byrne. Și-au cîfti-

asemenea, dreptul dede
Browne, Rogoff (S.U.Ă.), Ribli,

(U.R.S.S.), Torre (Filipine). Sînt

De curind, la Sinaia. într-o 
ședință a Biroului FRSB, a 
fost aprobat calendarul intern 
și international la schi alpin 
și fond ; bob, biatlon și sanie. 
Dintre competițiile internațio
nale organizate în țară, reți
nem : bob, „Cupa orașului Si
naia", 31 ianuarie — 1 februa
rie și „Trofeul Carpați", 28—29 
februarie, la Sinaia ; biatlon: 
„Cupa Poiana" (ștafeta 4x7,5 
km și 10 km individual), 17—18 
ianuarie la Poiana și „Cupa Di
namo" (ștafetă 4x7,5 km și 20 
km individual), 21—22 februa- 

schi fond : 
Bușteni, 
Poiana", 
Poiana ;

Predeal", 
,Cu-

rie, la Poiana ; 
„Cupa Caraiman", la 
8—9 februarie. „Cupa 
14—15 februarie, la 
probe alpine : „Cupa 
31 ianuarie — 1 februarie, 
pa Poiana". 21—22 februarie, la 
Poiana ; „Cupa Dinamo", 19—21 
martie, la Poiana. In afara a- 
cestor concursuri, sportivii ro
mâni vor fi prezenți la startul 
unor importante competiții or
ganizate peste graniță, dintre 
care menționăm : bob : J.O.,
„Cupa Națiunilor" (5—11 ianua
rie) în Austria ; biatlon : J.O.,

Campionaie mondiale de tine
ret (24—2Ș februarie) in U.R.S.S.; 
schi : J.O., campionatele bal
canice și numeroase concursuri 
internaționale 
probelor alpine) ; 
european de juniori, 
natele balcanice și alte 
ceri (schiorii fondiști) 
sfîrșit, campionatul 
de juniori și alte 
(concurenții probei de

★
în afara pîrtiilor de

Poiana și Predeal, despre al că
ror stadiu avansat de pregătire 
am informat pe cititori în- 
tr-un număr anterior al ziaru
lui, sîntem în măsură să adu
cem la cunoștința publicului că 
și pîrtiile de schi din Bucegi 
au fost atent îngrijite pentru 
a oferi condiții superioare 
practicare, in comparație 
anii anteriori. Reamintim 
prin intrarea în funcțiune 
două noi instalații mecanice 

pe Valea

Valeriu CHIOSE

iN CAMPIONATELE 
DE BASCHET PREDOMINA

Neîndoielnic, etapele campio
natelor republicane de baschet 
programate azi și mîine, sînt 
printre cele mai atractive din
tre cele disputate pînă acum. 
Afirmăm aceasta ținînd seama 
în primul rînd de întrecerile 
feminine (pe grupe valorice), 
dintre care se detașează meciul 
I.E.F.S. — Rapid care opune 
ocupantele locurilor 1 și 2 în 
clasament. Interesante se anun
ță și partidele 
rești (locul 3) 
Timișoara (5) 
Cluj-Napoca 
București (4) — mai cu seamă 
că trei dintre aceste formații

Politehnica Bucu- 
— Universitatea 
și Universitatea 

(6) — Olimpia

PENULTIMA ETAPA
IN DIVIZIA A DE JUDO

Astăzi și mîine sînt programate 
partidele penultimei etape a Divi
ziei A de judo. Astăzi, în Sala 
sporturilor din municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej, C.S.M. Borzești 
din localitate — cu numai 2 punc
te din 8 meciuri — va încerca să 
iasă din zona critică în cazul 
unor rezultate favorabile în par
tidele cu Politehnica Iași (locul 3 
în clasament) și cu Agronomia 
Timișoara (8).

Mîine, la Brașov, confruntarea 
Rapid Arad — A.S.A. Tg. Mureș, 
clasate, în această ordine, pe ul
timele două locuri. deschide o 
șansă formației arădene în cazul 
victoriei. Cealaltă echipă a triun
ghiularului, Dinamo Brașov, este 
de departe favorită în ambele 
meciuri. Tot mîine, de la ora 10, 
în sala Institutului Politehnic din 
Capitală se vor disputa două 
triunghiulare ; I.E.F.S. — Politeh
nica București — Constructorul 
Miercurea Ciuc și Dinamo Bucu
rești — Universitatea Cluj-Napoca 
— Universitatea București. Dintre 
aceste echine Universitatea Cluj- 
Naooca. Politehnica și Universi
tatea București sînt amenințate de 
retrogradare.

(reprezentanții 
campionatul 

campio- 
între- 

și, în 
european 
întreceri 
sanie).

schi din

de 
cu 
că, 

a 
de

transport pe cablu
Dorului (un teleschi și un te- 
lescaun), sezonul de schi J 
mărește considerabil.

Mihai BÂRĂ

se

MECIURILE ATRACTIVE
(Politehnica, Olimpia și Uni
versitatea Timișoara) candidea
ză la medalia de bronz a cam
pionatului.

In grupa 7—12 au loc jocu
rile : Crișul Oradea (7) — C.S.U. 
Galați (8), C.S.U. Tg. Mureș 
(11) ■— Progresul București (10) 
și Sănătatea Ploiești (12) — 
Voința București (9).

Cu aceste meciuri se încheie 
turul al doilea al campionatu
lui feminin, urmînd ca turul al 
treilea (și ultimul) să aibă loc, 
în etape săptămînale (cu jocuri 
duble), între 4 ianuarie și 1 
februarie.

în Divizia masculină A, 
derby-ul etapei poate fi socotit 
jocul Universitatea Cluj-Napoca 
(locul 6) — I.E.F.S. (7), dar un 
atribut asemănător se cuvine și 
întilnirir I.C.E.D. (8) — Farul 
(4). Celelalte partide : Politeh
nica Iași (9) — Politehnica Bucu
rești (11). Rapid (3) — Dinamo 
(1), Steaua (2) — C.S.U. Brașov 
(10). A.S. Armata București (12) 
— Universitatea Timișoara (5).

iN DIVIZIA A LA POPICE; 
DUPĂ ȘASE ETAPE

în turul campionatului Divizei A 
se dispută azi și mîine etapa a 
VH-a. înaintea acestei confruntări 
clasamentele seriilor arată astfel :

FEMININ 
SERIA SUD

1. Voința Buc. 6600 5075 12
2. Laromet Buc. 6501 9924 10
3. Gloria Buc. 6402 9785 8
4. Cetatea Giurgiu 6402 9487 8
5. Petrolul Băicoi 6402 4807 8
6. Rapid București 6303 7305 6
7. Voința Galați 6 2.0 4 7166 4
8. Voința Constanța 6105 6995 2
9. Frigul Buc. 6105 4588 2

10. Metrom Brașov 6006 6997 0
Azi, derby-ul serieii : Laromet —

Voința.
SERIA NORD

1. Hidromec. Bv. 6 5 0 1 7279 10
2. Voința Tg. M. 6 5 0 1 4632 10
3. C.S.M. Reșița 6 4 0 2 9643 8
4. Voința Oradea 6 4 0 2 4857 8
5. Voința Cj-Napoca 6 4 0 2 4710 8
6. Voința Timișoara 6 3 0 3 7179 6
7. Dermagant Tg. M. 6 3 0 3 6968 6
8. U. T. Arad 6 2 0 4 9112 4

6
6

6
6

0 
o

o 
o

9282 
7032

9. Voința Craiova
10 Voința Mediaș

0 
0 

La Craiova, azi: Voința — Voința 
Tg. Mureș !

MASCULIN 
SERIA SUD

ța București !

1. Rulmentul Bv. 6600 15632 12
2. Voința Buc. 6600 10542 12
3. Constructorul Gl. 6501 21247 10
4. Pt. Teleajen PI. 6402 15057 8
5. Olimpia Buc. 6402 20776 6
6. Gloria Buc. 6303 10269 6
7. Flacăra Cînipina 6204 20259 4
8. Rafinorul PI. 6105 5174 2
9. Hidromecanica 6006 19877 o

10. Metalul Roman 6006 14841 0
In etapa a VII-a Rulmentul

joacă, pe arena proprie, cu Vom-

SERIA NORD

1
2
2
2
3
3
3
4
5
5

10426 
20954 
20731 
10192 
15085 
15003 
10060 
19976 
15147 
15057

6 5 
0 4 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6

______ _____ ... 6 _
Cel mai interesant meci al seriei 

în etapa a Vil-a: Metalul — Elec
trica.

1. Electr. Tg. M.
2. Voința C;i.-Nap.
3. Metalul Hd.
4. Electrica Sibiu
5. Olimpia Reșița
6. C.F.R. Timișoara
7. Aurul Baia M.
8. Jiul Petri) a
9. Gaz metan Med. 

10 Progresul Or.

4
4
3
3
3
2
1
1

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

CENTRUL DE CERCETĂRI PENTRU EDUCAJIE FIZICĂ Șl SPORT
ANUNȚĂ

scoaterea la concurs sau e- 
xamen a două posturi de:

— cercetător științific în 
explorări funcționale.

Cererile de înscriere la 
concurs se primesc la secre
tariatul Centrului din Bucu
rești. sectorul 3, bd. Muncii 
nr. 37—39, in termen de 30 
de zile de la data publică
rii prezentului anunț.

Condițiile de participare 
și de desfășurare a con
cursului sînt cele prevăzute 
în capitolul II, secțiunea 3,

art. 14—31 din „Statutul 
pentru organizarea activită
ții și promovarea persona
lului de cercetare", aprobat 
prin Decretul nr. 689/1973, 
publicat in Buletinul Ofici
al al R.S.R.. partea I nr. 1 
din 3 ianuarie 1974.

Concursul se va ține la 
sediul Centrului. în termen 
3e 45 de zile de la publi
carea acestui anunț.



La handbal masculin

ROMÂNIA B-FRANȚA 2915!
SPORTUL

IV APĂRAREA IDEALURILOR OLIMPICE

Boroș, foarte activ ieri, înscrie printre apărătorii francezi.
Foto : M. ION

FOSTUL triplu campion o- 
Iimpic Jesse Owens s-a pro
nunțat pentru menținerea ac
tualului sistem 
și desfășurare a Jocurilor O- 
limpice — într-o declarație fă
cută în fața comisiei guverna
mentale cu privire la sporturi
le olimpice în S.U.A. Owens 
a luat poziție împotriva jucă-

de organizare

toarei de tenis Billie Jean King 
care a propus admiterea la 
Jocurile Olimpice a sportivilor 
profesioniști. Totodată. Owens 
s-a declarat în favoarea men
ținerii la J.O. a drapelelor și 
imnurilor naționale și a cere
moniei înmînării medaliilor 
„care fac parte din idealul ori
cărui sportiv".

SEMIFINALELE CAMPIONATELOR
DE TENIS DE MASĂ DE LA LJUBLJANA

BELGRAD, 21 (Agerpres). — 
Semifinalele turneelor pe echi
pe din cadrul campionatelor in
ternaționale de tenis de masă 
de la Ljubljana, s-au terminat 
cu următoarele rezultate : fe
minin : R. P. Chineză A — An-

Prima dintre cele două întîl- 
niri de handbal masculin, din
tre selecționata secundă a 
României și reprezentativa 
Franței, desfășurată aseară în 
Sala Floreasca, s-a încheiat cu 
un rezultat oarecum surprinză
tor : 29—15 (15—7). E adevărat, 
„secunzii" noștri porneau drept 
favoriți categorici, dar nu 
ne așteptam la o asemenea di
ferență de scor. Reprezentativa 
Franței deja cunoscută pe plan 

—— rîndurile ei 
activind jucători de certă va
loare, ca interul Meyer, pivotul 
Alba și coordonatorul Legrand. 
Totuși, francezii au trebuit să 
se recunoască surclasați ! Ce s-a 
întîmplat ? Primul și marele 
punct forte al echipei noastre 
a fost apărarea. Antrenorii E. 
Trofin și M. Pintea au adoptat 
un sistem defensiv aproape ne- 
întîlnit, un... 1 + 5, în care cinci 
jucători avansează pînă la 9 m, 
încurcînd efectiv circulația ad
versă, iar cel de-al șaselea de
vine... „libero"; cu sarcini de 
anihilare a pivotului. Surprinși

internațional, în

A DOUA VICTORIE
ROMANEASCA LA LOVECI

SOFIA, 21 (prin telefon). în 
localitatea bulgară Loveci s-a 
disputat vineri seară cea de a 
doua întîlnlre dintre primele 
reprezentative de handbal mas
culin ale Bulgariei și Româ
niei. După înfrîngerea suferită 
în primul joc, handbaliștil bul
gari s-au prezentat de această 
dată mult mai deciși și mai 
încrezători în forțele lor. Ei au 
reușit să mențină jocul extrem 
de echilibrat (min. 50: 19—19), 
iar în final să pericliteze efec
tiv succesul echipei române. 
Experiența și-a spus, însă, 
cuvîntul, România obținînd vic
toria cu 26—25 (13—10). Cel 
mai eficace jucător român — 
Birtalan, G goluri.

TOMA HRISTOV

de noutatea, mobilita- 
promptitudinea acestei 

handbaliștii francezi 
la singura tactică 

r_______ jocul cu doi pi
voți. Dar nici această ultimă 
soluție nu a adus oaspeților 
revirimentul așteptat. în plus, 

a 
pivoți

efectiv 
tea și 
apărări, 
au recurs 
posibilă -

maniera de joc în atac 
chipei române, cu doi 
incisivi și doi interi de mare 
forță a spulberat toate iluziile 
francezilor. Au marcat : Tase 
6, Hornea 5, Mironiuc 4, F6I- 
ker 4, Bota 3, Boroș 2, Dcacu 
2, Baican 2 și Matei pentru 
România B, Legrand 3, Rous
sel 3, Alba 3, Meyer 2, Boutel- 
lier, Balzer, Martinet și Nicaise 
pentru Franța. Astăzi la Plo
iești, de la ora 18,30, jocul- 
revanșă.

e-

Al. HORIA

NOLL PROGRAM DE BECIURI

glia 3—0 ; R. P. Chineză B — 
Iugoslavia 3—0 ; Masculin : 
R. P. Chineză A — Suedia 3—1; 
Iugoslavia — R. P. Chineză B 
3—0. Echipa feminină a Româ
niei a învins cu 3—2 Iugosla
via și a pierdut cu 0—3 la R.P. 
Chineză, în sferturile de finală. 
Formația masculină a Români
ei a fost întrecută în sferturile 
de finală cu 3—0 de prima Of 
chină a Iugoslaviei.

CARTA CLIMATULUI
MORAL

Insistența cu care apare ex
presia „fair-play" in limbajul 
sportiv al zilelor noastre nu 
este doar urmarea unei mode 
trecătoare, ci mai curind con
secința nevoii de a sublinia 
mereu mai accentuat impor
tanta respectului regulilor, a 
comportării disciplinate, a ți
nutei loiale pe terenurile spor
tive. Necesitatea aceasta a fost 
amplificată de apariția brutali
tăților și exceselor pe stadioa
nele lumii.

lată de ce nu ne-a mirat 
perseverenta eu care Comitetul 
international pentru fair-play 
„Pierre de Coubertin" — cel 
care decerne anual cunoscutele 
trofee — a pregătit, timp de 
4 ani de zile, cu contribuția tu
turor organizațiilor sportive din

MARGINALII

AL III CASSIES CLAY
NEW YORK (Agerpres). — 

Anul viitor, campionul mondial 
de box la categoria grea Cassius 
Clay își va pune de două ori 
titlul în joc. Prima oară îl va 
întîlnl pe Henry Clark, un fost 
sparring-partner al lui George 
Foreman, urmînd ca mai tîrziu, 
în caz de victorie, să primească 
replica lui Oscar Bonavena (Ar
gentina). Intilnirea cu Clark ar 
urma să aibă loc în Republica 
Dominicană, iar cea cu Bona
vena în R. F. Germania. De 
asemenea, se proiectează ca la 
4 iulie, la Philadelphia sau Was
hington, Cassius Clay să boxeze 
în compania lui Ken Norton, 
unul dintre puținii săi învin
gători.

KORNELIA ENDER PREMIATĂ
La Berlin au luat sfîrșit între

cerile competiției internaționale 
de înot dotată cu „Cupa Comite
tului olimpic al R. D. Germane". 
In ultima zi, recordmana mondi
ală Kornella Ender (R.D.G.) a 
cîștigat proba de 100 m delfin 
cu 1:02,46, iar compatrioata sa 
Ulrlke Richter a învins la 400 m 
mixt cu 4:58,64. In proba de 400 
m liber, olandeza Enith Brigitha 
a stabilit un nou record național 
cu 4:22,28. „Cupa comitetului o- 
llmpic", atribuită celei mai va
loroase performanțe, a fost acor
dată Korneliei Ender pentru re
zultatul de 57,22 la 100 m liber.

FRANȚA-ROMANIA, DERBYUL C. E. DE RUGBY
PALMARESUL INTlLNIRILOR ROMÂNIA FRANȚA

1919 
1924
1936
1937
1938 
1957 
1957
1960
1961
1962
1963

Paris
Paris 
Berlin
Paris 
București 
București 
Bordeaux 
București 
Bayonne 
București 
Toulouse

— Franța
— Franța
— Franța
— Franța
— Franța
— Franța
— Franța

România 
România 
România 
România 
România 
România 
România
ROMANIA—Franța 
România — Franța 
ROMANIA—Franța 
România — Franța

5—48
3—59
5—25 

11—27
8—11 

15—18
0—39

5
5 
0
6

ii—
3—

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

București 
Lyon 
București 
Nantes 
București 
Tarbes 
București 
B6ziers 
constanța 
Valence 
București

România — Franța 
România — Franța 
România — Franța 
România — Franța 
ROMANIA—Franța 
România ~ 
România 
România 
România 
România ___
ROMANIA—Franța

— Franța
— Franța
— Franța
— Franța
— Franța

(Urmare din vag. I)

remborde și Cholley — pilieri 
— și Paco, taloneur. Linia a 
doua, de asemenea, este modi
ficată, Esteve și Senal, cei doi 
de la Beziers, au cedat locul u- 
nor sportivi mai în formă, cum 
ar fi Haget, de la Agen și 
Palmie, tot de la Beziers, aces
ta din urmă unul și același 
cu titularul de anul trecut 
reprezentativei de tineret, 
tr-a treia, numai Skrela 
menține postul, de „winger", 
Spanghero și Boffelli fiind în- 
locuiți cu incisivul Rives (și el

al 
în-
ÎȘÎ

fost în 
un an)
Bastiat, de la Dax.
madă, ca mijlocaș, Fouroux i-a 
fost preferat lui Astre. 
asta în ciuda simpatiilor 
blicului francez care merg spre 
acesta din urmă. Fapt reieșit 
și dintr-un original referendum 
făcut de ziarul parizian de 
sport L’Equipe, potrivit căruia 
Astre a cules 79% din sufra
gii ; Fouroux, numai 21. Și to
tuși... Pe linia de treisferturi, 
nume relativ consacrate : Ro- 
meu, Bertranne, Gourdon. Fun
dașul în schimb, este nou :

echipa de tineret acum 
și masivul și rutinatul

La gră-

Și 
pu-

Droitecourt, promovat în urma 
accidentării lui Aguirre.

Noi sperăm ca rugbyștii ro
mâni — care ieri au părăsit 
Capitala pe calea aerului — nu 
se vor lăsa copleșiți de atmos
fera de la Bordeaux și că ei 
își vor face jocul obișnuit, care 
să-i conducă spre un nou re
zultat de prestigiu.

lume, o adevărată „cartă a eti
cii sportive" Sub președinția 
lui Jean Borotra (unul din ce
lebrii „mușchetari" ai tenisului 
francez de altădată), Comitetul 
a sintetizat toate sugestiile pri
mite și a prezentat produsul 
strădaniilor sale, sub forma 
unei broșuri, zilele trecute, la 
sediul Comitetului Internațional 
Olimpic de la Lausanne.

Alegerea acestui loc pentru 
vernisajul unei lucrări de eti
că sportivă nu a fost desigur 
întîmplătoare, pentru că — deși 
întocmită la cererea Consiliului 
internațional pentru educație 
fizică și sport (CIEPS) de pe 
lingă UNESCO — broșura ur
mează liniile directoare ale spi
ritului olimpic, pe care-l oma
giază.

Cu același prilej, Jean Boro
tra a ținut să facă cunoscute, 
în cursul unei conferințe de 
presă, ideile principale ale 
„cartei". Textul insistă asupra 
respectului absolut al regulilor 
de joc în toate disciplinele și 
asupra comportării demne a 
participanților la întreceri, dar 
abordează și latura strict mo
rală a sportului : primirea vic
toriei cu modestie și recunoaș
terea infrîngerii cu demnitate. 
Se precizează că, în raport cu 
tot mai evidentele manifestări 
de violență pe teren și in jurul 
său (cu aluzie la incidentele 
numeroase din tribunele sta
dioanelor din Occident), princi
piile de „fair-play" au un ca
racter educativ. Cu această ca
litate, broșura se adresează tu
turor conducătorilor de organi
zații sau cluburi sportive, an
trenorilor, sportivilor, tuturor 
persoanelor care se ocupă de 
educația tineretului.

Nici un efort pentru crearea 
unui climat moral in arena 
sportivă nu este inutil.

Victor BĂNCIULESCU

TURNEUL SELECȚIONATELOR DE BASCHET
„1 AUGUST" DIN R.P. CHINEZĂ
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REAPAR 
„TIGRII ZĂPEZILOR*

Din Katmandu (Nepal) 
se anunță că o expediție 
compusă numai din șer- 
pași — locuitori origi
nari din zona Hima- 
layei — va ataca vîrful 
Karilung (6 682 m), încă 
necucerit pînă azi, dato
rită dificultăților sale de 
relief. Este pentru pri
ma oară cînd acești 
bravi nepalezi, alpiniști 
din tată în fiu, organi
zează o expediție de 
sine stătătoare. Pînă a- 
cum, ei participau la 
toate expedițiile din 
munții Himalaya în ca
litate de cărăuși, ducind 
de fapt tot greul ascen
siunilor. După cum este 
cunoscut, șerpașul Ten
sing Norkey a fost ală
turi de E. Hillary, coau
torul primei cuceriri a 
vîrfului Everest. Sute de 
compatrioți ai lui Ten
sing au pierit în expe
diții mai puțin norocoa
se. Despre toți aceștia 
s-au scris cărți și s-au 
turnat mai mult filme. 
Pe drept, ei au fost su
pranumiți ,,Tigrii zăpe
zilor**.

fotbalistul din Kosice ca 
un adversar valoros în 
„cursa" pentru cele mai 
multe goluri.

Cine este Dușan Gallis? 
Pînă nu de mult el era 
puțin cunoscut chiar în 
țara sa, activînd în liga 
a doua a campionatului, 
în echipa Strojane Martin. 
Acum el joacă la V.S.S. 
Kosice, una din fruntașele 
primei ligi, cu șanse de a 
cîștiga titlul. Grație 
mai calităților sale 
realizator, Gallis a 
selecționat în echipa

RECORD 
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fruntașii gol- 
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naționale de 
se află

toc- 
de 

fost 
re-

Că hocheiul pe gheață 
nu e un sport prea deli
cat și nici destinat bă
ieților debili — se știe. 
Ceea ce însă întrece în
chipuirea noastră este 
recordul recent stabilit 
de o echipă bavareză, 
în cursul meciului de 
campionat dintre forma
țiile Miinchen EHC și 
EV Regensburg, hoche- 
iștii miinchenezi au to

în probele de seniori, pe 
400 m liber și 100 m del
fin.

Deși se ocupă organi
zat de înot numai de un 
an, Ania stăpînffște per
fect diferitele procedee 
In plus, ea arată o re
zistență puțin obișnuită. 
Recent, tot ea a reali
zat o performanță ce a 
stîrnit admirație : par
curgerea distanței de 12 
km dintre Dubrovnik și 
Tavtat, în plină mare.

TOXICOMANIE ?

Printre 
geterilor 
notele 
fotbal din Europa, 
cehoslovacul Dușan Gallis, 
cu 16 goluri marcate în 12 
etape. O frecvență în rea
lizări care-l recomandă pe

prezentativâ a Ceho
slovaciei. In primele două 
meciuri amicale, susținute 
cu Elveția și Ungaria, ju
cătorul de la Kosice nu a 
marcat nici un gol, dar în 
preliminariile C.E. cu An
glia, unul din punctele e- 
chipei cehoslovace 
cîștigase cu 2—1) a 
semnat de actualul 
al golgeterilor europeni.

lată și o scurtă carac
terizare a acestui talentat 
jucător : trage excelent 
cu ambele picioare, lo
vește balonul cu capul 
din pozițiile cele mai com
plicate și se descurcă 
fără dificultate în fața a- 
părătorilor din careul ad
vers. In fine, un amănunt 
deloc neglijabil : Gallis
(26 de ani), are o statu
ră atletică : 1,92 m înăl
țime și o greutate de 
82 kg.

talizat... 148 de minute 
de penalizare. Aproape 
că se poate spune că ei 
au stat mai mult pe 
banca pedepsiților decît 
pe gheață !

(care 
fost 

lider

ANIA
Cercurile sportive iu

goslave acordă o deose
bită atenție performan
țelor, cu adevărat ieșite 
din comun, realizate de 
o foarte tînără înotătoa
re, elevă o unei școli e- 
lementare din Dubrov
nik. Numele ei este A- 
nia Koșut, în vîrstă de 
8 ani. Ea este multiplă 
campioană a țării la 
categoria pînă la 10 ani, 
dar recent la campiona
tele de paiație ale Croa
ției, participînd alături 
de sportivi consacrați, a 
obținut medalii de bronz

Fostul campion mon
dial de ciclocros, Erik 
de Vlaeminck, împreună 
cu alți cîțiva cicliști 
profesioniști belgieni și 
doi medici au compărut 
în fața tribunalului din 
Gand, sub acuzația de 
utilizare în competiții a 
medicamentelor stimula
toare interzise. De Vla
eminck, în bagajele că
ruia a fost descoperit un 
stoc de produse dopan- 
te, a recunoscut că în 
ultimul timp nu se pu
tea lipsi de stimulente, 
implicind și doi medici 
care i le procurau. Unul 
din aceștia, dr. Marlicr, 
era bine cunoscut în 
cercurile sportive cicliste 
tocmai ca promotor al 
campaniei împotriva... 
dopingului. Bineînțeles, 
acesta nu recunoaște sâ 
fi încurajat toxicomania, 
ci afirmă 
mitat „să 
clist aflat 
formă".

că el s-a li-
ajute un ci-
în criză de

BRAȘOV, 21 (prin telefon). 
Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, selecționatele de bas
chet ale armatei populare de 
eliberare „1 August" din R. P. 
Chineză au evoluat vineri în 
sala Tractorul din localitate, în 
fața unui public numeros. După 
întreceri care au oferit specta
cole sportive plăcute, meciurile

s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : masculin : „1 Au
gust" — C.S.U. 72—48 (35—25) 
feminin : „1 August" — Voința 
58—48 (24—26).

Oaspeții își continuă turneul 
prin partidele ce le .vor susți
ne, marți și miercuri, în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca.

• PE SCURT • PE SCURT a
AUTO • Azi se dă startul în 

„Raliul Marii Britanii*4, al cărui 
traseu însumează 3 200 km. Și-au 
anunțat participarea : finlande
zul Timo Makinen („Ford Es
cort"), suedezii Bjdrn Walde- 
gaard („Lancia Stratos") și Stig 
Blomqvist (,,Saab“).

BASCHET • Primele meciuri 
în cadrul optimilor de finală 
ale competiției europene femini
ne „Cupa Liliana Ronchetti** 
(fosta „Cupa Cupelor") : B. C. 
Alost (Belgia) — B. C. Diissel- 
dorf 51—49 ; F. C. Lyon — Creff 
Madrid 37—42 ; Mersch Luxem
burg — Stade Mont de Marsan 
(Franța) 51—75 ; Celta Vigo — 
Ceramica Pangossin (Italia) 
34—44. • In continuarea turneu
lui pe care-1 întreprinde in 
S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a evoluat în compania 
formației Universității Maryland. 
Baschetbaliștii americani au ob
ținut victoria cu 100—96 (45—44). 
• Tot în S.U.A., dar în locali
tatea Lubbock (Texas), selecțio
nata Iugoslaviei a învins o for
mație locală cu 65—62.

HANDBAL • In cadrul pre
gătirilor pentru apropiatul cam
pionat mondial feminin, progra
mat în luna decembrie în 
U.R.S.S. selecționata sovietică a

susținut al doilea Joc de verifi
care la Giessen cu reprezenta
tiva R. F. Germania. Handbalis
tele sovietice au terminat învin
gătoare cu 12—8 (7—4).

HOCHEI • In orașul elvețian 
Langnau s-a desfășurat? meciul 
revanșă dintre selecționatele El
veției și italiei. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 6—3 (2—1, 
3—2, 1—0).

ȘAH • Tradiționalul meci din
tre echipele masculine ale 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, desfășu
rat în șase ture la Odesa, s-a 
încheiat cu scorul de 20—16 p în 
favoarea șahiștilor sovietici.

TENIS © La Calcutta, în opti
mile de finală : Gorman — Ar- 
lett 5—7., 6—3, 6—2 ; Gisbert — 
Whitlinger 6—1, 6—1 ; Rahim — 
Kronk 6—2, 5—7, 6—1 ; Mayer — 
Dell 6—1, 6—2 ; Cahill — Crealy 
6—4, 6—4. © In turul 2 la Jo
hannesburg ; Ashe — Schneider 
6—4, 6—3 ; Mottram — Fillol 7—6, 
6—2 ; Meiler — Schroder 7—5 
6—0 ; Panatta — Styles 6—3, 7—6, 
Moore — Hewitt 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA o La Co
penhaga, într-un meci contînd 
pentru „Cupa ligii europene*4 
(grupa B) echipa Danemarcei a 
întrecut cu 4—1 formația Lu
xemburgului.
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