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I REPREZENTATIVA DE FOTBAL A ROMÂNIEI

au 
con- 
pre- 

Socialis- 
l> 

Iranului, Mo- 
Reza Pahlavi Arya-

I.a Palatul Niavaran 
inceput, la 28 noiembrie, 
vorbirile oficiale intre 
ședințele Republicii 
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și Șahinșahui 
haminad “ 
m.-iir.

Intr-o 
prietenie, 
înțelegere, 
relațiile dintre țările 
raporturile personale 
cei doi șefi de stat, președin
tele Nicolae Ceaușescu și 
hinșahul Mohammad Rcza 
lavi Aryamehr au avut 
schimb de vederi privind 
laborarea româno-iraniană, 
cum și in legătură cu aspecte 
ale actualității politice inter
naționale.

atmosferă de caldă 
de stimă și deplină 

, ce caracterizează 
noastre, 

dintre

Șa-
Pah- 

un 
co- 

pre-

★
Președintele Republicii 

Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu. an primit, 
vineri Ia amiază, la Palatul 
Golestan, pe Amir Abbas Ho- 
vcyda, prim-ministru al Iranu
lui. și pe Abbas Aii Khalat- 
bari, ministrul afacerilor ex
terne. împreună cu soția sa.

Primul ministru și minis
trul afacerilor externe al Ira
nului au exprimat președintelui 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu sentimentele 
lor de aleasă stimă, profunda 
lor satisfacție față de vizita pe 
care o întreprind în Iran, față 
de noua 
doi șefi 
scrie ca 
moment 
relații dintre cele două 
și popoare.

După convorbire, președin
tele Nicolae Ceaușescu și to
varășa Elena Ceaușescu au re
ținut la dejun pe primul mi
nistru Amir Abbas Iloveyda, 
pe ministrul afacerilor exter
ne. Abbas Aii Khalatbari, și 
soția sa, pe celelalte persoane 
oficiale române și iraniene pre
zente la întrevedere.

întrevederea și dejunul s-an 
desfășurat intr-o ambianță de 
caldă cordialitate.

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășa 
Elena Ceaușescu au primit, La 
reședința lor, in marea sală de 
ceremonii a Palatului Goles- 
tan, pe șefii misiunilor diplo
matice acreditați Ia Teheran.

In cadrul acestei 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa 
s-au întreținut cprdial cu 
prezenți.

Cu acest prilej, șefii misiu
nilor diplomatice, reprezen- 
tind un mare număr de state 
de pe toate continentele, au 
adus omagiul lor politicii de 
prietenie $1 colaborare promo
vată cu consecventă de Româ
nia, activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu, consacrată 
înfăptuirii nobilelor idealuri 
ale umanității, aspirațiilor de 
pace șl progres ale popoarelor, 
subliniind stima și prețuirea 
de care se bucură șeful statu
lui nostru.

întilniri,

Elena Ceaușescu 
cei
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ÎNTÎLNEȘTE SELECȚIONATA UNIUNII SOVIETICE
Formații probabile

ROMÂNIA

MATEESCU
BĂLĂCI 

TROI

RĂDUCANU
G. SANDU SAMEȘ LUCUTĂ

DINU IORDANESCU
D. GEORGESCU LUCESCU

ARBITRU : Rudy Glockner (R. D. Germană)

BLOHIN
VEREMEEV 

ZUEV RESKO

KOLOTOV
KONKOV

FOMENKO 
RUDAKOV

ONISCENKO
MUNTEAN

TROȘKIN

II. R. S. S.

întilnire dintre 
de stat, 
un nou 

in evoluția

cei 
care se in
și deosebii 

bunelor 
țari

★
In cursul dimineții de vi

neri, președintele Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, a depus o coroană 
de flori la Mausoleul Iui Rcza 
Șah cel Mare, o impunătoare 
construcție de marmură albă, 
ridicată in memoria întemeie
torului dinastiei Pahlavi.

Șeful statului român a vizi
tat, apoi, mausoleul, unde se 
află un complex muzeistic ce 
reunește documente, fotografii, 
arme, care au aparținut lui 
Rcza Șah ccl Mare.

★
Vineri dimineața. tovarășa 

Elena Ceaușescu a vizitat Com
plexul Spitalului Fundației 
Pahlavi din Teheran, unitate 
medicală modernă, profilată pe 
diagnosticarea 
lor cardiace.

și tratarea

★ 
prietenie șl 
pentru a

In semn de 
sebită bucurie 
întilnire pe pămintul

boii-

deo- 
patra 

----------- , - .----------1 iranian, 
împărăteasa Farah a oferit vi
neri, la palatul Niavaran din 
Teberan, un ceai în onoarea 
tovarășei Elena Ceaușescu.

LA C M. DE HANDBAL FEMININ
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Au-
su-

Astăzi, pe stadionul .23 
gust" din Capitală, a cărui 
prafață de joc se prezintă in 
bune condițiuni și ale cărui tri
bune au fost de asemenea de
gajate de zăpadă, se dispută o 
atractivă partidă internațională 
de fotbal, care aduce in arenă 
reprezentativa țării noastre și 
puternica selecționată a Uniu
nii Sovietice. Pentru internațio
nalii noștri este ultima apariție 
din acest an pe teren propriu, 
în vreme ce pentru cunoseuții 
fotbaliști sovietici este o în
cheiere a unui excelent sezon, 
în care au repurtat 
succese.

Se anunță astfel 
spectacol fotbalistic, 
elemente de valoare 
„distribuții". Sîntem 
că internaționalii i 
face totul pentru o comportare 
la un nivel superior, stimulați 
fiind și de „cartea de vizită" a 
selecționatei sovietice, una din
tre cele mai prestigioase de pe 
continentul european : prezen
ță la mai toate turneele finale

din ultimii 15 ani.ale C. M. 
performanțe deosebite în C. E. 
(un titlu continental, două ca
lificări în finală și una în se
mifinalele competiției reprezen
tativelor naționale din Europa).

Sutele de mii de pasionați 
al fotbalului așteaptă, astăzi, un 
meci de bună calitate, un ran
dament convingător al repre-

un bun 
cu multe 

in ambele 
i convinși 
noștri vor

ECHIPA ROMÂNIEI
HOTĂRÎTĂ SĂ-ȘI VALORIFICE ȘANSELE

Cu meciul de astă-scarâ — 
pe care-1 va susține în compa
nia selecționatei S.U.A. — re
prezentativa feminină de hand
bal a României și-a încheiat 
pregătirile pentru cea de a

LOTUL ROMÂNIEI
Lotul reprezentativei de handbal 

a României, participant la cea 
de a Vl-a ediție a C.M., este ur
mătorul :

Viorica IONICA (I.E.F.S., 20 de 
ani, 24 de selecționări în repre
zentativa A). Ellsabeta IONESCU 
(Constructorul Baia Mare, 22 —
59), Lidia STAN (Universitatea Ti
mișoara, 24—40), portari, Rozalia 
$O$ (Mureșul Tg. Mureș, 28 —
14"4), Doina FURCOI (Universitatea 
București, 30—91), Nadire Ibadula- 
LUȚAȘ (Universitatea Timișoara, 25 
—55), Cristina PETROVICI (Uni
versitatea Timișoara, 25—95), Ma
riana MIHOC (Universitatea Bucu
rești, 25—14), Maria BOȘI (I.E.F.S., 
21—42), Doina COJOCARU (Uni
versitatea Timișoara, 27—151), Si
mona ARGHIR (Universitatea Bucu
rești, 26—163), Constantina PIȚI- 
GOl (Confecția, 29—128), Magda 
MIKLOS (Voința Odorhei, 27— 
116), Georgeta LĂCUSTA (I.E.F.S., 
20—5), Irene OANCEA (Rulmen
tul Brașov, 32—94), luliana HO- 
BINCU (I.E.F.S., 21—3).

Antrenori : Constantin POPES
CU și Dan BALA$ESCU.

După cum se știe, lupta la 
această ediție a „mondialelor" 
are o dublă semnificație : cu
cerirea medaliilor și obținerea 
calificării pentru turneul olim
pic al Jocurilor de la Montreal. 
Este explicația pregătirilor fe
brile care s-au desfășurat pe 
parcursul Întregului sezon, a ce
lor aproape 150 de partide in- 
ter-țâri 
1975.

Echipa 
în grupa 
de formațiile Norvegiei, Japo
niei și Cehoslovaciei. Partidele

consemnate in anul

României evoluează 
A, La Vilnius, alături

sînt programate între 2 și 5 
decembrie. La 
o serie relativ 
vom ține cont însă de faptul 
că Norvegia a realizat un pre
țios draw, la Budapesta, în 
compania formației Poloniei, că 
recent, la Moor (Norvegia), a 
învins pe campioana mondială, 
Iugoslavia, cu 9—8 și că Ceho
slovacia — antrenată de Jaro
slav Mraz — reprezintă o forță 
In arena mondială (ultimul meci

Hristnche NAUM

prima vedere, 
ușoară. Dacă

VI-a ediție a campionatului 
mondial. Mîine lotul pleacă la 
Vilnius pentru ca marți, 2 de
cembrie, să se alinieze la star
tul întrecerilor.

• o
tracție care 
bun spectacol fotbalistic
• Oaspeții alcătuiesc una 
dintre cele mai valoroase 
echipe de pe continentul 
nostru * Așteptăm o 
comportare superioară a 
.tricolorilor", in ultime lor 
evoluție, pe teren propriu,

acest an

întilnire de mare a- 
promite un

din

noastre (care, 
disputa la Bloii 

i“ a calificărilor

zenlativei i 
miercuri, va 
prima .manșă' 
pentru J. O. cu reprezentativa 
olimpică a Franței), un succes 
cu greutate în palmaresul său, 
dală fiind, cum spuneam, ri
dicata clasă de joc a oaspeți
lor. Avem convingerea că aș
teptările pentru un joc de fac
tură superioară, partea
ambelor echipe, 
plini și ele !

numeroase

(Continuare in pag. 7)

Doina Furcoi. Constantina Pițigoi șl Qristlna Petrovici — trei din
tre jucătoarele de bază ale reprezentativei României.

OASPEȚII AU SOSIT IERI

Jucătorii 
dreapta : 
norul

sovietici, in holul hotelului „Ambasador". De la stingă ta 
Konkov, Muntean, Blohin, Fomenko, Rudakov și antre- 

Lobanovski. Foto : Ion MIHAICA

Reprezentativa de fotbal a 
Uniunii Sovietice a sosit ieri 
după-amiază în Capitală, pe 
calea aerului, venind direct din 
Turcia, unde a evoluat dumi
nica trecută în cadrul Campio
natului european, grupa a 6-a, 
pe care a și cîștigat-o. Inițial, 
se proiectase ca, de la Izmir, 
unde s-a disputat partida, în
tregul lot să se reîntoarcă la 
Kiev și să sosească la Bucu
rești joi. Ulterior s-a decis ca

antrenamentele In vederea jo
cului cu selecționata României 
să continue la Istanbul, de 
unde s-a șl făcut — în cursul 
zilei de ieri — îmbarcarea pen
tru călătoria la București. Din 
cursa TAROM au coborît cel 23 
de componenți ai delegației so
vietice, alcătuită din cincispre-

Gheorgha NICOLAESCU

(Continuare in pag. 4—5)
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CANOTORII FRUNTAȘI VISLESC PE BEGA,

LA MINUS 5 GRADE!

într-o convor-

Am plecat din București a 
doua zi după neașteptata veni
re a zăpezii. * ' 
hire telefonică antrenorii sec
țiilor de canotaj masculin
de la Steaua și Dinamo, aflați 
împreună cu elevii lor la pre
gătire la Timișoara, ne-au asi
gurat că — în orice condiții at
mosferice — bărcile vor ieși pe 
apă I Mai că nu credeam...

Acceleratul 121 a sosit. în Ti
mișoara Nord ornat cu ciorchini 

Die Oanță — Petre Ceapura, un nou echipaj de 2 f.c., o nouă 
promisiune...

de gheață, Pe peron, ne-a luat 
în primire gerul aspru al di
mineții. Erau 5 grade sub zero. 
De zăpadă, lasă, nici urmă 1 
Ne-am grăbit spre malurile Be- 
găi. Se făcuse ora 9 și, din cît 
ni se spusese la telefon, bărcile 
trebuiau să fie pe apă.

La baza „Constructorul", „car
tierul general" al dinamoviștilor, 
era liniște. Doar jos, pe ponton, 
se vedea un om trebăluind la 
șalupă. L-am recunoscut repede 
pe antrenorul emerit Dumitru 
Popa. Ne zîmbește, urîndu-ne 
bun venit, apoi — arătînd spre 
șalupă — spune înciudat : „E 
tare frig, a înghețat motorul ; 
dar îi vin eu de hac. Băieții 
au plecat de zeee minute. Dacă 
vreți, puteți ieși cu mine pe 
apă. li ajungem din urmă". Se 
apleacă din nou asupra moto
rului. Zăbovim cîteva clipe, 
gîndindu-ne la invitația făcută. 
In alte condiții, o plimbare cu 
șalupa ar fi fost plăcută. Dar 
nu iarna, și mai ales cind sînt 
5 grade sub zero 1 Un element 
nou ne decide să primim invi
tația 
Aposteanu. 
de la „Voința", 
gătesc schifiștii 
Ne spune că și 
ce... nazuri.

Motorul, care .
duie, ne grăbește. Urcăm ..
bord" și — la drum 1 Deși 
vintul bate tăios, apa e liniș
tită. Dialogul se leagă repede :

Reporterul : Vă folosește e
fectiv această pregătire pe 
apă ?

D. Popa : Categoric ! Priviți 
ce liniștită e Bega. Cîștigăm 
mult* sute de kilometri...

antrenorul Alexandru 
Venea de 

unde 
de la 
șalupa

alături, 
se pre- 
Steaua. 
lui fa-

săîncepe du- 
Ja

DANUT PATRAȘCANU, COMU
NA UNGURENI. L în meciul Bra
zilia — România, din cadrul tur
neului final al C.M. de fotbal din 
Mexic <1970), scorul a evoluat ast
fel : 2—0, 2—1, 3—1 și 3—2 rezul
tat final. în acest meci, reprezen
tativa României a avut următoa
rea alcătuire : Adamache (Rădu- 
canu) — Sătmăreanu I, Lupescu, 
Dinu,'Mocan u — Dumitru. Nun- 
weiller — Neagu, Dembrovschi, 
Dumltrache (Tătaru) și Lucescu. 
î. Dragnea se pregătește pentru 
un loc In prima formație a lui Di
namo, jucînd în echipa de tine- 
ret-speranțe a acestui club. Evi
dent, nu este atît de simplu să 
devii titular la Dinamo !

ANTON MARES, BUCUREȘTI. 
Nu m-am gîndit să țin asemenea 
statistici, care poate ar fi fost in
teresante, deși ar fi fost vorba de 
evaluări „din ochi“. Cred că s-au 
realizat transformări de lovituri 
de pedeapsă, la rugby, șl de la 
55—60 de metri. Nu este ușor, însă, 
bineînțeles, de fructificat o lovi
tură de la o asemenea distanță. La 
fotbal se ratează și de la 11 metri !

COLECTIVUL DIDACTIC AL 
ȘCOLH GENERALE DIN VÎNA- 
TORI. Iată o scurtă fișă biogra
fică a lui Dudu Georgescu : el 
s-a născut la București, la 1 sep
tembrie 1950. Din 1964, pînă în 1973, 
a Jucat la Progresul, de unde a

Sportul

A. Aposteanu : Și mai e ceva 
— întîrziem monotonia bacului 
de iarnă. Oricît ar fi de greu 
pe apă, băieții o preferă ba
cului. în plus, apa de pe Bega 
e grea, mult mai grea declt 
cea din Snagov. 20 de kilometri 
parcurși aici echivalează cu 30 
pe pistele Snagovului.

R. : Să înțelegem că 20 km 
reprezintă „porția" zilnică ?

D. P. : Mal puțin de jumă
tate din „porție" ! Facem cite

20—25 de kilo-

se completează 
apă ?

două antrenamente pe zi,. fie
care de cîte ---- - -
metri.

R. : Cu ce 
pregătirea pe

A. A. : Cu un foarte complex 
antrenament de forță și mobi
litate. înainte și după fiecare 
ieșire pe Bega au Ioc circuite 
de forță, meciuri de fotbal etc.

Am ajuns din urmă un e
chipaj. Este cel de „patru fără" 
pregătit de antrenorul Apos
teanu : Pavel Zagoni, Andrei 
Kapornyai, Cristian Georgescu, 
Constantin Nistoroiu. Observăm 
dintr-o privire modificarea sur
venită în echipaj față de anul 
trecut : Adalbert Agh lipsește, 
iar în locul lui trage Andrei 
Kapornyai. Antrenorul Apos-

Azi, in sala Rapid, intilmrea de haltere
RUMANIA - R.S.S. BIELORUSĂ (ECHIPE DE TINERET)
Astăzi, cu începere de la ora 

17, sala Rapid va găzdui întîlni- 
rea internațională de haltere din
tre reprezentativele de tineret ale 
României și R.S.S. Bieloruse. A
ceastă ultimă întîlnire interna
țională a anului suscită interes, 
deoarece în ambele echipe figu
rează o serie de tineri talentați 
care în viitorul apropiat se pot 
afirma pe plan internațional. Iată 
echipa țării noastre, pentru a
ceastă întîlnire : cat. muscă : 
Cristian Mateiaș (C. S. Munici
piul Gh. Gheorghiu-Dej) ; cat. 
cocoș : Vasile Lucaci (Clujeana); 
cat. pană : Eugen Chlvu (Gloria 
-Bistrița) ; cat. ușoară : Virgil 
Dociu (Steaua) ; cat. aemimij- 
locie : Francisc Biro (Clujeana) ; 
cat. mijlocie : Vasile Căpriceru 

trecut la F.C.M. Reșița. Unde joa
că acum, 'probabil că știți !

COSTICA CIOREI, COMUNA 
OLANI. Steaua, echipa dv. favori
tă, a cîștigat ultima oară campio
natul de fotbal în ediția 1967—68. 
Pe locul al doilea, la această edi
ție : F. C. Argeș. V-aș sfătui, pen
tru viitor, să ne scrieți în proză, și 
nu in versuri. Este mai bine atît 
pentru dv., cît și pentru noi.

L. ADAM, TIMIȘOARA. Din 
cauza scrisului neclteț, nu am în
țeles unele lucruri. Am înțeles, to
tuși, lucrul cel mai important : 
admirația dv. față de Nadia Co- 
măneci. Sînt șl eu sigur, ca și dv. 
că ne va oferi noi prilejuri de a 
o aplauda, de a ne bucura de 
succesele ei.

NELU QUINTUS. PLOIEȘTI. F.C. 
Constanța — Rapid 0—0, pe un vlnt 
puternic. O reflecție pentru con- 
stănțeni :

Vă rog, doar un moment, 
Să-mi ascultați cuvîntul: 
Din noul clasament,
Un punct s-a dus... cu vîntul !
BIANCA PREDESCU, MANGA

LIA: „Tata și cu mine susținem 
că Ilie Năstase a cîștigat turneul 
de la Rolland Garros, dar familia 
cu care discutăm în contradictoriu 
spune că nu“. Sper că n-ați ajuns 
în fața Comisiei de Împăciuire ! 
Voi încerca să joc eu rolul, preci- 
dnd că, în 1973, nie Năstase nu 
numai că a reușit această perfor
manță de onoare, dar a trecut, 
rînd pe rînd, de toți adversarii, 
din primul tur pînă în finală, fără 
a pierde măcar un set ! In finală, 
al l-a întrecut pe iugoslavul PilicL

de la Dinamo, 
în două 

Pe prima o 
minute.

rame, 
mun
ci. de 
o se- 
Plea- 
Poate 
fi ce- 
acum 

bărci de 
ajungem 

în ea

teanu ne spune că Bella Agh 
s-a retras din activitatea com- 
petițională acum citva timp. 
Notăm acest lucru. Va trebui 
să-l consemnăm, pentru că Agh 
a fost unul dintre cei mai se
rioși canotori ai noștri. Privim 
la noul echipaj — doi dintre 
băieți, Georgescu și Nistoroiu, 
au obținut bronzul la mondiale 
în proba de 4 f. c., iar ceilalți 
doi, Zagoni și Kapornyai, au 
ocupat locul VI la 4+1 
Acum sînt împreună și 
cesc zdravăn. Pentru J. 
la Montreal se va face 
lecție extrem de severă, 
că cel mal bun echipaj, 
va fi al lor ! Poate va 
lălăit, 
scindat
2 f. c. _
după cîteva 
se află Simion și Gali. Nico- 
lae Simion, „strocul de granit", 
cum îi spune — mai în glumă, 
mai în serios — doctorul 
Gheorghe Ionescu, a fost bol
nav. O sinuzită l-a ținut două 
săptămîni departe de apă. A
cum, la Timișoara, și-a reluat 
pregătirile. Ni se pare că a 
cîștigat cîteva kilograme în 
greutate ; oricum, pe chipul lui 
îmbujorat de ger se ve^e că 
își va reveni repede. Obligă 
schiful la un spor de viteză. 
Și-a ales ca ‘ 
lui Dumitru
Petru Papp, 
a „patrului".

în sfirșit, __ ... .
schiful lui Oanță. 11 are ca 
partener pe Petre Ceapura. A- 
mîndoi — aflăm 
mari.

După o pauză 
pornit într-o .
diție. Decorul — puțin schim
bat, pentru că între timp au 
început să se cearnă fulgi 
mari de zăpadă. Un fotbal 
la porți mici încălzește repede 
băieții, după care bărcile sînt 
ridicate de pe capre și așezate 
pe apă. Porția — 25 km. Nimeni 
nu se mită. Căpitanii de echi
paje dau comenzile de rigoare 
și schiturile pornesc în tempo 
accelerat pe Bega. Se vor în
toarce pe înserate, cînd zăpada 
adunată pe umeri, pe brațe, 
pe picioare și pe căciulite îi va 
fi costumat pe schifiști în... 
oameni de nea.

adversară barca 
Grumezescu și 

a doua jumătate

ne apropiem de

— au ginduri

de 4 ore, «-a 
nouă... expe-

Horia ALEXANDRESCU

(Steaua) ; cat. semigrea : Csaba 
Mate (Clujeana) sau Nicolae Că- 
priceru (Steaua) ; cat grea : Ște
fan Tasnadi (Clujeana) ; cat. su- 
pergrea ; Ioslf Kreicik (Steaua).

Echipa R.S.S. Bieloruse a sosit 
în cursul zile de joi în Capitală. 
Din formație fac parte 6 maeștri 
al sportului, printre care Viktor 
Sorșukov (cat. mijlocie), Nikolai 
Butaleț (cat. semimijlocle), Mi
hai lasbin și Valentin Karotkin 
(ambii la cat. semigrea).

COMPETIȚII IMPORTANTE LA POPICE> " " -
Incepînd de azi și pînă dumi

nica viitoare, popicarii fruntași, 
de la juniori și pînă la compo- 
nenții loturilor naționale, vor 
avea un program competițional 
deosebit de bogat. Astfel, azi 
și miine se dispută penultima 
etapă, a VIII-a, a turului cam
pionatului Diviziei A, în zilele 
de 2—4 decembrie se desfășoară 
în Capitală, pe arenele Olimpia 
(fetele) și Laromet (băieții) e
diția jubiliară, a X-a, a cam
pionatelor naționale ale junio
rilor, iar între 5 și 7 decembrie 
are loc în București, pe cele 
șase piste ale arenei Voința, 
tradiționala competiție interna
țională dotată cu „CUPA CAn- 
PAȚI", concomitent cu ultima 
etapă a „Cupei F.R.P.", ediția 
a Il-a, confruntare in care au 
mai rămas să-și dispute intiie- 
tatea cite 12 jucători și jucă
toare.

Revenind la etapa de azi și 
mîine a campionatului divizio
nar, ținem să subliniem impor
tanța ei, mai ales pentru frun
tașele clasamentelor, care sus
țin partide-cheie pentru conso-

Institutul de Educație 
Fizică și Sport anunță 
deschiderea 
CULTURISM 
1 decembrie 
rile și lecțiile 
în zilele de 
orele 16—20 
haltere din str. Maior Ene 
nr. 12, sector 6, tramvaie: 
3, 20, 2, 18, 8.

Cursului de 
la data de 
1975. Înscrie- 
vor avea loc 
marți ți joi, 
în sala de

BOX CLUB BRĂILA PREGĂTEȘTE
DOI CANDIDAȚI OLIMPIU 

robu și Dafinoiu
Speranțe pentru J. 0. 1980 * Aproape 150 de pugiiiști

la antrenamente © Niță Robu la categoria semimuscă ?

Pentru iubitorul sportului cu 
mănuși care vizitează Brăila 
lntilmrea cu boxul nu e o ra
ritate. Chiar lingă bătrlnul 
ceas din centrul orașului, șl nu 
numai acolo, te lntimpină mai 
Întotdeauna afișul unei gale. Și 
nu un afiș uitat, ci unul me
reu actual. „Fără meciuri nu 
poate fi Întreținută pasiunea 
pentru box" — susține antre
norul brăilean Gheorghe Bo- 
blnaru. Și pasiunea aceasta e 
foarte veche la Brăila. De aici 
și-au luat zborul nenumărați 
campioni care s-au impus și 
pe ringurile de peste hotare, a- 
jungind la titluri continentale 
și la medalii olimpice, aducînd 
glorie culorilor echipei națio
nale. „Creșterea de elemente 
pentru Ioturile republicane este 
obiectivul nostru general și 
permanent" — ne spune Gheor
ghe Tănase, președintele Box 
Clubului Brăila. Afirmația nu 
e doar de circumstanță. Mulți 
dintre așii pugilatului nostru 
de ieri și de azi care au 
început boxul la Brăila au fost 
și sînt legitimați la alte cluburi 
din afara orașului de pe Du
năre. Chiar și acolo ei con
tinuă să fie considerați drept

Activitate bogată in sala de antrenament a pugiliftilor de la 
Box Club Brăila ■ Foto : S. BAKCSY

„fii ai boxului brăilean*. Mir
cea Dobrescu, Șerbu Neacșu, I- 
lie Dragnea, Eusiț^țin Mărgărit, 
Calistrat -
Gheorghe Ciochină, Paul 
brescu și mulți alții sînt. 
Brăila, la fel de „ai noștri' 

și Simion Cuțov, 
Do

la

Voința Bucu-

Mureș (seria 
replica unor

lidarea pozițiilor. La bărbați, de 
pildă, cei doi lideri. Voința 
București (seria Sud) și Electro- 
mureș Tg, Mureș (seria Nord), 
joacă cu principalele preten
dente la primele locuri — Con
structorul Galați, campioana 
țării, și respectiv, cu Voința 
Cluj-Napoca. La femei, ocupan
tele locurilor I, ” ’ ;
rcști (seria Sud) și campioana 
țării Voința Tg,
Nord), primesc .
formații deosebit de ambițioa
se — Cetatea Giurgiu, respec
tiv, CJS.M. Reșița. Este intere
sant de amintit că singura for
mație neînvinsă în tot campio
natul este Voința București (f). 
La polul opus, echipe care n-au 
obținut încă nici o victorie : 
Voința Craiova și Voința Me
diaș (t), Metalul Roman (m).

T. R.
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DIRECȚIA CENTRALA A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

ANUNȚA CA A ÎNCEPUT ABONAREA
PE ANUL 1976

LA ZIARE Șl REVISTE

Cititorii care doresc să reînnoiască 
piră la 31 .X1I.1975 Sau să contracteze 
viitor, se vor adresa oficiilor P.T.T.R., 
poștali, precum ți difuzorilor de presă 
tuții, organizații, școli etc. de la orașe

Pentru informare solicitați Catalogul 
blica Socialistă România, ediția 1976.

Saxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^avixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ca și actualele vedete ale bo
xului din oraș, Costică Dafino
iu, campion european de ti
neret și campion național la 
categoria semigrea, Niță Robu, 
Alexe Podgorcanu, Constantin 
Voinescu, Mihai Ivanciu, Mihai 
Turcu, membri ai ' "
naționale de seniori, de 
sau de juniori.

Spațioasa și eleganta 
de antrenamente a Box 
lui din Brăila cunoaște 
care zi o activitate 
24 de boxeri seniori, 45 _
niori, vreo 50 de copii începă
tori, plus două grupe de cite 
15 elevi de la Școala sportivă 
se pregătesc acolo. O adevăra
tă pepinieră de viitori boxeri 
valoroși, condusă de antrenorul 
emerit Gheorghe Bobinaru, cu 
ajutorul mai tinerilor săi co
legi Ion Zlătaru, Adolf Zaibel, 
Petre Ganea și instructorii Vi
orel Mircea și Gheorghe Vic
tor. Unde găsesc oamenii a
ceștia atîți tineri dornici să 
practice sportul cu mănuși? Tot 
în vechile cartiere ale orașului, 
la Brăilița, Comorovca, Cher- 
cea sau Radu Negru. In pre
zent însă, întîlnirile cu „talen
tele" nu mai au loc pe mai

loturilor 
tineret

sală 
Clubu- 
în fie- 
febrilă. 

ju-

dane, acum dispărute, ci în 
curțile și în sălile de gimnas
tică ale școlilor generale si 
profesionale. Mai sînt legiti
mați la Box-Club cei mai buni 
elevi ai antrenorilor Ion Turcu, 
Gheorghe Lică („Progresul") și 
Iordan Buterez (Liceul indus
trial de construcții). Acest 
veritabil angrenaj pugilistic își 
propune, printre altele, să cîș- 
tige pentru a treia oară con
secutiv „Cupa Muscelul" — 
competiție rezervată juniori
lor, să obțină două locuri I la 
„C'iteriul tineretului" și să urce 
în avionul ce va pleca la J.O. 
de la Montreal doi boxeri : 
Costică Dafinoiu și Niță Robu. 
Cei doi sînt pregătiți cu o a
tenție deosebită, Robu urmînd 
să evolueze în viitor la cate
goria semimuscă. Examenul cel 
mare al valorii lor urmează să 
fie ediția 1976 a „Centurii de 
aur". Și gîndurile tehnicieni
lor brăileni merg mai departe: 
Jocurile Olimpice din 1980. 
Pentru acestea se rostesc . tot 
mai insistent numele juniori
lor de azi Mihai Ivanciu și 
Petre Nichita...

în încheiere, o precizare nu 
lipsită de interes — toți an
trenorii și instructorii de box 
din orașul fraților Cuțov sînt 
brăileni !

Petre HENT

abonamentele ce ex- 
altele noi pentru anul 
factorilor și agenților 

din întreprinderi, însti- 
și sate.
presei editate în Repu- 

(9441)



PARTICIPARE CONȘTIENTĂ, ACTIVĂ, A SPORTIVILOR 
LA DESĂVlRȘIREA PREGĂTIRII PENTRU MONTREAL
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I Pregătirea sportivilor, in general, ți a- 
ceea a aspiranților la medalii in ma
rile confruntări continentale ți mon

diale, in special, se realizează printr-o co
laborare multilaterală. In ajutorul antrenoru
lui vin tehnicienii-metodiști, medicii, biologii, 
psihologii. împreună, ei indrumă pății spor
tivului spre obținerea potențialului fizic ma
xim, spre dobindirea măiestriei tehnice ți 
tactice, spre fortificarea morală. Dar sporti
vul, omul din arenă, nu are numai rolul de 
executant. El este subiectul principal ți, ală
turi de tehnicieni, are un rol creator.

Experiența ți, mai ales, cunoașterea per
fectă a potențialului ți obiectivului său, S

Dan Grecu lucrind la inele, 
aparatul său forte

conferă posibilitate să-ți aducă contribuția 
la întocmirea ți definitivarea planurilor de 
pregătire, la corectarea lor in funcție de o 
serie de factori pe care numai el este in 
stare sâ-i sesizeze. Și, deosebit de impor
tant, sportivul are contribuția decisivă la rea
lizarea la cote maxime a pregătirii, prin par
ticiparea conștientă la antrenament.

Tocmai despre aceste lucruri — hotăritoare 
in pregătirea pentru Jocurile Olimpice de la 
Montreal — ne-am propus să discutăm in 
pagina de față. Și, desigur, cei mai îndrep
tățiți să dezbată acest important aspect 
sportivii ințiși. Lor le ți dăm cuvintul.

VOI FOLOSI 
FIECARE MINUT

Se spune, șl cred că pe bună 
dreptate, că în sport este mult 
mai greu să menții o poziție 
fruntașă declt s-o cucerești. De 
altfel, ral-am dat seama de acest 
lucru chiar în acest an, la cam
pionatele europene de la Berna, 
cind un număr mare de concurenți 
s-au angajat lntr-o luptă extrem 
de aspră pentru poziția de lider 
la inele pe care o am în pre
zent. Acest fapt m-a determinat 
ca, împreună cu antrenorul meu, 
Mircea Bădulescu. să analizez 
în profunzime problema pregăti
rii pentru viitoarele Jocuri Olim
pice, în care scop am întocmit 
și un plan special. Firește, aten
ția mea se va îndrepta, cu prio
ritate, spre aparatul care m-a 
consacrat pe plan mondial, Ine
lele, la care dețin, după cum se 
știe, atlt titlul de campion al lu
mii, cît șl pe cel de campion al 
Europei. Nu va fi deloc ușor să 
adaug în palmares și titlul de 
campion olimpic, dar dorința «1 
planurile mele vizează, în spe
cial, această performanță. Con
sider că ml-am îmbunătățit se
rios exercițiul la acest aparat, 
atit printr-o nouă combinație, cît 
și prin coborlrea Tsukahara. de 
mare dificultate, pe care am pre
zentat-o deja de trei ori, cu 
succes, în concursuri oficiale, în 
perioada următoare atenția mea 
se va îndrepta spre perfecționa
rea amplitudinii coborîril șl reali
zării unei mal mari siguranțe în 
executarea nu numai a elemen
telor de forță, cl șl a celor de 
elan, spre a asigura în felul a- 
cesta o virtuozitate sporită evo
luției mele. Am convingerea că 
exercițiul impus la Inele va fl 
executat bine la Montreal de 
mulțl parttcipanțt. astfel că, îm
preună cu antrenorul, studiez po
sibilitatea să marches in mod 
special acele părți ale exercițiu
lui care asigură o mal bună a- 
preciere din pa rte a arbltrilor, a- 
cele părți de forță șl elan în care 
se vede măiestria sportivului. 
Deci mă pregătesc să evoluez 
astfel Incit exercițiul meu să o-

CU EFORTURI UNITE
Am satisfacția de a avea un 

antrenor — pe maestrul Con
stantin Nour — care se dedică 
exclusiv pregătirii mele. Astfel, 
de la inceput, noi nu aveam de 
ce să ne punem problema „in
dividualizării"1 antrenamentului. 
De altfel, tot ceea ce privește 
programul meu de pregătire re 
discută fi se rezolvă in înde
lungi sfaturi pe care le ține 
maestrul Nour cu mine. La in
ceput, chiar mă miram de ce 
mă invită la promenade pre
lungi, in loc să răminem mai 
mult in sala de antrenament. 
Ei bine, abia pe urmă am înțe
les că dinsul a ales această cale 
pentru a mă cunoaște mai bine 
și a folosit plimbările, in afara 
agitației din sală, pentru a afla 
cum mă simt și care sint gin- 
durile mele. Sigur că pentru 
pregătirea mea pugilistică — 
mai ales acum, in perspectiva 
participării la Olimpiadă — e- 
xistă un plan trasat in linii 
mari. Dar trebuie să spun ci 
programul, in fiecare zi de an
trenament, este adaptat de către 
antrenor in funcție de starea 
mea fizică sau psihică. Mi s-a 
IntimpUit ca, inlr-una din zile, 
maestrul sd mă vadă necăjit 
sau lipsit de pofta de a face 
exercițiile de sală și atunci, pe 
loc, dinsul a refăcut programul 
de pregătire al zilei. Eu insumi 
mă simt dator să-l avertizez pe 
maestrul Nour cind ceva nu •

in regulă sau cind am o idee 
privind pregătirea. Maestrul mă 
ascultă ți alege întotdeauna 
mijloacele cele mai potrivite. 
Astfel, construim împreună un 
program in evoluție. De mai 
multă vreme simțeam nevoia 
unor meciuri care să-mi pună 
la încercare posibilitățile. Ade
vărul este că la sală nu mai 
găsesc parteneri de antrena
ment, nu mai am cu cine să 
exersez „la mănuși'. Tocmai de 
aceea mi-a priit turneul de la 
Skoplje ți mă bucur de viitoa
rele meciuri din Austria, R.F. 
Germania ți Danemarca. Pre
zența mea la aceste turnee te 
datorește faptului că maestrul 
a înțeles situația ți, firește, ți' 
sprijinului federației. In ultima 
vreme, lucrăm împreună la dez
voltarea mea fizici. Am ajuns 
la greutatea de 90 kg, dar tre
buie sd md mal dezvolt. Antre
norul meu găsește cu multă 
inventivitate mijloacele adecva
te. Uneori mă domolește, cind 
eu exagerez cu manevrarea 
ganterelor. Find la Olimpiadă 
vreau si ajung si posed o ga
mă variată de lovituri, cit mai 
aproape de cerințe. In acest 
scop, eforturile noastre — ale 
maestrului ți ale mele — tint 
tntr-o perfectă armonie.

Mircea SIMON 
campion do box al României

Isint

LA MAXIMUM
DL PREGĂTIRE

fere cit mai puține motive de 
penalizare. Consider că este un 
lucru foarte bun că, Împreună 
cu mine, se pregătesc la inele, 
pentru o evoluție la un nivel 
cit mai ridicat, și alți doi coiegl 
ai mei, Mlhal Borș șl Nieolae 
Opresc u.

Un plan mai vechi al meu este 
acela de a mă afirma în arena 
internațională și la individual 
compus. în acest scop voi munci 
mal mult la antrenamente pen
tru îmbunătățirea și perfecționa
rea exercițiului la paralele, în 
primul rînd, precum și a celor 
da la soi șl sărituri, deoarece 
actualul exercițiu la sol nu mai 
corespunde exigențelor internațio
nale. Printr-un volum mai mare 
de muncă, printr-o participare 
conștiincioasă la antrenamente, 
prin folosirea judicioasă a fiecă
rui minut petrecut în sală, con
sider că stă în puterile mele să 
mă pregătesc bine, astfel ca la 
J. O. să obțin un rezultat de 
prestigiu pentru sportul româ
nesc.

Dan GRECU 
campion mondial 

și european la inele

exersarea prscedeeeor
Daci voi reuși si mă dovedesc 

mal bun declt colegul meu Con- 
stantin Alexandru, aceasta va fl 
cea de-a treia ediție a Jocurilor 
Olimpice la care Iau parte. Deci, 
pot apune că am experiența celor 
două campanii de pregătire olim
pică, dintre care ultima am tn- 
cheiat-o cu frumosul succes de 
la MUnchen. sint conștient de 
faptul că Întreruperea activității 
competlționale, impusă de Îm
bolnăvirea mea, a dăunat formei 
»i valoni sportive. Cu un sta
giu scurt de pregătire, n-am 
mal reușit declt locul II la cam
pionatele mondiale de la Minsk, 
performanță care nu mă mulțu
mește. Ținind seama de particu
laritățile mele, antrenorii mi-au 
alcătuit un plan de pregătire șl 
de participare la competiții pen
tru Întreaga perioadă care ne 
mal desparte de data la care se 
va da startul în întrecerile olim
pice. Urmează acum o perioadă 
grea, de muncă crîncenă. pentru 
a-ml putea recăpăta capacitatea 
de luptă cu care ml-am dominat 
autoritar toți adversarii înainte 
de îmbolnăvire. A fost foarte 
bine că am partlolpat la cam
pionatele mondiale din acest an,

I
I
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VALORIFICAREA FINIȘULUI
La începutul lui 

noiembrie, după c 
perioadă de odihnă 
absolut necesară in 
urma unui sezon 
foarte bogat tn 
concursuri — care 
ml-au adus, recu
nosc, destule satis
facții dar șl nu
meroase învățămin
te — am reînceput 
antrenamentele. Am 
luat startul, de 
fapt, in ultima e- 
tapă a „campaniei 
Montreal". O etapă 
decisivă, în care 
flecara zi, flecare 
antrenament au o 
importantă deose
bită.

Am alcătuit, Îm
preună cu antre
norul Olimpiu Con- 
stantinescu - Nehoi 
(sub a cărui îndru
mare lucrez de a- 
proape un deceniu) 
planul acestei cam
panii pină in cele 
mal mici amănun
te, pornind de la 
etapele mari ale 
pregătirii și pină 
la datele și locu
rile de desfășurare 
ale concursurilor 
dinaintea Jocurilor 
Olimpice. Rezulta
tele bune ale ulti
melor două sezoa
ne ne-au determi
nat să păstrăm, în 
linii mari, modelul 
de pregătire folo 
sit in 1974 și 1975, 
fără sezon de sală. 
Nu pot risca acum 
experiența indoor- 
ului. Intenționez, 
de comun acord
cu antrenorul, să renunț ?i la 
crosul balcanic, obiectiv inter
mediar, pentru a înă putea eon-

Mariana Suman tn timpul unei curse pe 
teren variat

PtNHilJ FIECARE ADVERSAR
unde ml-am văzut toți adversarii 
pe care cred că-1 voi întilnl și 
la Montreal. în afara pregătirii 
fizice, pe care trebuie să o rea
lizez la cel mai înalt nivel, mă 
voi strădui ca în antrenamentele 
tehnico-tactlce să exersez șl 
să-mi perfecționez procedeele cele 
mal potrivite pentru fiecare din
tre principalii mei adversari. Da 
Minsk am luptat cu toți favorlțti 
categoriei. Filmul meciurilor cu 
sovieticul Zubkov, maghiarul Sc- 
reș sau turcul Bora le am șl 
acum în minte. Știu cum trebuie 
sâ acționez cu fiecare dintre ei. 
De fiecare dată cind în antrena
mente efectuăm angajări pe 
perechi, mă gîndese și exersez 
procedeele cele mal indicate șl 
mai eficace In diferitele momente 
ale luptei cu adversarii amintiți. 
Un sportiv nu trebuie să aștepte 
totul de la antrenor. Trebuie să-și 
pună și el mintea la contribuție, 
să gîndească tot ceea ce face, 
nu sâ execute în mod mecanic 
ceea ce i se spune.

Este evidentâ ți, firește, de 
îmbucurătoare participarea

Gheorghe BERCEANU 
campion olimpic 

de lupte greco-romana

deosebit 
i tot

de 
mai 

activă ți mai substanțială □ sportivi
lor olimpici la alcătuirea planurilor de pre
gătire, contribuția conștientă la îndeplini
rea lor integrală. Această conștientizare a 
antrenamentelor este și urmarea dorinței 
fruntașilor sportului nostru de a-ți realii ți 
depăși angajamentele, de a-și dovedi recu
noștința fa|ă de partidul ți statul nostru, 
care le oferă condiții optime de pregătire și 
afirmare.

Colaborarea sportiv-antrenor are la bază, 
printre altele, îmbogățirea continuă a baga
jului de cunoștințe ale sportivilor, ca urmare 
a studierii legilor 
instructiv-educativ, 
tru aprofundarea 
tivii au invâțat să 
constatări proprii 
negația, dorința de a dobindi noi 
menite să sporească 
României socialiste măresc considerabil posi-

care guvernează procesul 
mărirea interesului pen- 

științelor ajutătoare. Spar
se cunoască, să ajute prin 
dirijarea pregătirilor. Ab- 

succese 
prestigiul sporti* al

centra asupra obiectivului ma
xim. Perioada de acumulări, cu 
alergări lungi, de intensitate 
scăzută, se va Întinde pină a- 
proape de jumătatea lui martie, 
tot pentru a păstra „stereotipul" 
sezoanelor anterioare.

Foarte importantă va fi pen
tru mine perioada lunilor mar
tie — aprilie, In care va crește 
ponderea lucrului specific. Ia 
această etapă va trebui să re
zolv principalul semn de Între
bare ridicat de concursurile din 
1975 ; pot, oare, să-mi valorific 
viteza de bază superioară, la 
finiș, și în condițiile unor trene 
apropiate de valoarea recordu
lui mondial (1:57,5) ? Am cîștl- 
gat multe curse în sezonul pre- 
olimpic, dar cu timpi în jur de 
2 minute, pentru 
ritatea alergărilor 
portant locul decît 
Sint sigură că la
va alerga mult mai tare... Șl 
— este un angajament — mă 
voi afla In plutonul atletelor 
care lși vor disputa medaliile 
olimpice.

că In tnajo- 
era mal lra- 
performanța. 
Montreal se

Mariana SUMAN 
recordmana țării 

in proba da BOO m

gIbilitățile de 
pici.

Firește, acest proces trebuie să se gene
ralizeze, să se adinceașcă. Antrenorii au da
toria să-i stimuleze pe sportivi in direcția 
cunoașterii profunde a „tainelor" procesului 
instructiv-educativ, să-i îndrume spre cerce
tarea cu atenție a tuturor factorilor care pot 
să decidă progresul performantei, să ceară 
și să obțină — diferențiat, in funcție de trep
tele pe care se află — contribuția sportivilor 
la alcătuirea planurilor, participarea lor tot 
mai conștientă la desfășurarea antrenamen
tului.

Sint cerințe imperioase, ale noului stadiu 
atins de sportul international, cărora trebuie 
să li se facă fată in condiții optime. începu
tul oste bun și, sperăm, următorii pași — tot 
mai mari, tot mai multi — vor fi tăcuți de 
fruntașii sportului românesc.

progres ale candidaților olim-
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Din problemele juniorilor

DESFĂȘURAREA UNEI MUNCI DE CALITATE 
IN PEPINIERELE CLUBURILOR ȘI ASOCIAȚIILOR -

DUBLA PARTIDA DINT
In mijlocul jucă

NECESITATE DE
Este cunoscut faptul că, de 

mai multă vreme, fotbalul nos
tru duce dorul unor vîrfuri de 
atac „bătăioase", percutante. 
Cum era, cu puțin timp în ur
mă, Dumitrache, ca să ne refe
rim la un singur exemplu, poa
te cel mai semnificativ dintre 
toate. Dar iată că, prin recen
tele accidentări ale Iui Cheran 
și Anghelini, s-a creat la echi
pa națională o situație foarte 
neplăcută : nu pot fi găsiți în
locuitori de aceeași valoare sau 
care măcar să îndreptățească 
pretenții de selecționare. Lip- 
Bese, așadar, și fundașii ! ©
realitate supărătoare, oare a
runcă o lumină cu totul nefa
vorabilă asupra activității des
fășurate la baza soccerului nos
tru, la eșalonul copii-juniori, 
fn pepinierele fotbalului.

Există, la ora actuală, 47^ de 
centre, în care sînt pregătiți 
aproximativ 8 000 de copii și 
juniori. Peste o sută de antre
nori se ocupă — mai mult sau 
mai puțin bine — de formarea 
acestor oopii și juniori ca fot
baliști și ca oameni utili socie
tății noastre. Eficiența pepinie
relor fotbalului, în care au fost 
investite și continuă să se in
vestească sume importante, tre
buie privită și judecată prin- 
tr-o singură prismă, aceea a 
VALORII JUCĂTORILOR DAȚI 
PRIMULUI EȘALON, LOTURI
LOR REPREZENTATIVE ALE 
TĂRII și, în mod deosebit, pri
mei noastre echipe naționale. 
Nu o dată am evidențiat stră
daniile cîtorva antrenori care, 
de ani și ani, fac eforturi _ în 
vederea căutării și pregătirii, 
apoi, cu grijă a unor elemente 
cu adevărat dotate pentru prac
ticarea fotbalului de perfor
manță. Nu sînt prea multe a
ceste nume : Nicolae Gorgorin, 
Leonte Ianovschi, Ioan Kluge, 
Francisc Fabian, Deon Lazăr, 
Ion Mihăilescu. Grupurile de 
antrenori de la centrele Uni
versitatea Craiova, F. C. Argeș, 
Dinamo, Rapid, S.C. Bacău, 
„U“ Cluj-Napoca au făcut din 
respectivele centre veritabile 
^laboratoare", în care s-au for
mat mulți dintre titularii ac
tualelor divizionare A, cum sînt 
Bălăci, Negrilă, Donose, Radu 
II, Dumitrescu, Bărbulescu, Cir- 
ttea, Lucuță, Dobrău, Custov, 
FI. Marin, Ioniță, Petcu, Chi
tara, Șoșu, Cimpeanu II, Vaczi, 
Porațchi etc. Aceste centre con
tinuă să „producă", așa cum au 
ttcut-o mereu, nu pentru că ar 
fi mai bine înzestrate. Nicide
cum. Ele au aceleași norme de 
funcționare ca și celelalte 40. 
Dar ceea ce le deosebește de 
acestea din urmă, ceea ce de
termină bunele lor rezultate 
este MUNCA SERIOASA. PRE
OCUPAREA PERMANENTĂ A

REZULTATELE ETAPEI A Xll-ft A

CfJ^E’IOf^/TTULUI REPUBLICAN

DE JUNIORI
Mult» dintre partidele campio

natului republican de juniori, îndeo
sebi cele din primele trei serii, nu 
S-au disputat din cauza condițiilor 
atmosferice nefavorabile. latâ rezul
tatele meciurilor care s-au jucat: Șc. 
gp. Gh. Gheorghiu-Dej — $c. sp.
Tecuci 4—3 (seria I), Voința Bucu
rești — Petrolul Ploiești 0—0 (se- 
rta a lll-o), Minerul Motru — Mine
rul Lupeni 0—1, Jiul Petroșani — 
Chimia Rm. Vîlcea 3—2, Șc. sp. Curtea 
de Argeș — Cimentul Tg. Jiu S—2, Șc. 
■p. Craiova — Șc. sp. Știința Pe
troșani 1—2, F. C. Argeș — Dinamo 
Saitlna 2—0, Șc. sp. Drâgâșani — U- 
pfversttatea Craiova 0—3 (seria a 
IV-a), Metalul Drobeta Tr. Severin 
— Șc. sp. Lugoj 6—0, Rapid Arad — 
Viitorul Timișoara 0—0, „Poli" Timi- 
S«ra — Strungul Arad 0—1, Șc. sp.

oria Arad — C.F.R. Timișoara 2—0, 
Șc. sp. Jimbolia — F.C.M. Reșița 
2—1, U.M. Timișoara — Șc. sp. Ca
ransebeș 3—1 (seria a V-a), Arma
tura Zalâu — F. C. Baia Mare 0—4, 
Șc. sp. Oradea — Șc. sp. Victoria 
Cărei 2—3, »U" Cluj-Napoca — Ind. 
Urmei Cîmpia Turzii 3—0, C.I.L, Si
ghet — Gloria Bistrița 1—0, Minerul 
Cavnic — C.F.R. Cluj-Napoca 41—2?, 
Șc. sp. Baia Mare — F. C. Olimpia 
Satu Mare 3—2, Sticla Turda — F. C. 
Bihor 1—2 (seria a Vl-a), Steagul ro
șu Brașov — Șc. sp. Odorhei 2—1, 
Gaz metan Mediaș — Oltul Sf. 
Gheorghe 3—2, Tractorul Brașov • 
Șc. sp. Gheorghieni 5—0, Metalul Si
ghișoara — Șc. sp. Tg. Mureș 3—1, 
(seria a Vll-a), Unirea Alba lulia — 
Corvinul Hunedoara 0—5, Metalurgis
tul Cugir — Șc. sp. Sibiu 6—1, F. C. 
Șoimii Sibiu — Nitramonia Fâgâraș
1— 1, C.F.R. Simeria — Liceul 2 Deva 
•—1, Mureșul Deva — Inter Sibiu
2— 2 (seria a VHl-a).

PRIM ORDIN
CLUBURILOR RESPECTIVE 
pentru asigurarea schimbului 
lor de mîine.

Din păcate, marea majorita
te a centrelor continuă să-și 
mențină activitatea la un nivel 
necorespunzător. La întrebarea, 
firească dealtfel — ce jucători 
au dat primului nostru eșalon, 
in ultimii 5—6 ani ? — nu ve
dem ce nume am putea primi 
ca răspuns din partea celor 
care coordonează activitatea u
nor pepiniere ca C.S.M. Su
ceava, S.C. Tulcea, Rulmentul 
Birlad, A.S.M. Cugir, Cimentul 
Tg. Jiu, F.C.M. Giurgiu, Me
talul Drobeta Tr. Severin, Ni- 
tramonia Făgăraș, Gloria Bis
trița, F.C.M. Reșița și încă 
multe altele. Există, de aseme
nea, cîteva dintre unitățile, 
puse acum în discuție, oare, 
după o perioadă destul de bună, 
lăudabilă, au făcut în ultima 
vreme mulți pași înapoi, deși
— subliniem faptul — benefi
ciază de condiții corespunză
toare, unele chiar foarte bune. 
Este vorba de Petrolul Ploiești, 
F.C.M. Galați, F.C. Brăila, 
U.T.A., Steagul roșu Brașov, 
Steaua, C.S. Tirgoviște, Poli
tehnica Iași, F. C. Bihor.

Așa prezentîndu-se lucrurile
— și nu vedem cine poate afir
ma și... argumenta contrariul
— întrebarea oare se pune, în 
prezent, cu acuitate, este ce 
trebuie făcut, totuși, pentru 
transferarea acestor centre in 
perimetrul unei activități de 
calitate, desfășurate permanent 
pe baza unor norme cu adevă
rat științifice, ce trebuie făcut 
pentru urnirea din impasul 
creat ?

Am adresat această întrebare 
tovarășului Florea Tănăsescu, 
secretar general al F.R.F. Iată 
răspunsul primit :

„Este, intr-adevăr, o situație 
supărătoare, cauzată de lipsa 
unei pasiuni din partea antre
norilor care lucrează în aceste 
centre, de preocuparea minoră, 
pe alocuri inexistentă, a duhu
rilor și asociațiilor sportive față 
de tineret, juniori și copii, față 
de procesul instructiv-educativ 
în care sînt încadrați tinerii 
jucători. Fără îndoială, o astfel 
de situație nu poate persista 
la... infinit. După o analiză mi
nuțioasă a eficienței tuturor 
centrelor, vom trece la materia
lizarea unor hotărîri absolut 
necesare : 1) O TRIERE RIGU
ROASĂ A TEHNICIENILOR 
care-și' desfășoară activitatea 
în aceste pepiniere și încadra
rea lor cu antrenori pasionați 
pentru o astfel de muncă nu 
tocmai ușoară ; 2) VOM ÎNTRE
RUPE SUSȚINEREA MATE
RIALĂ a acelor unități care se 
vor dovedi și în continuare in
capabile să realizeze obiectivul 
pentru care au fost înființate, 
ACELA DE A FORMA JUCĂ
TORI DE BUNĂ VALOARE 
PENTRU EȘALOANELE SU
PERIOARE ALE FOTBALULUI 
NOSTRU ; 3) Vom căuta să 
CONSOLIDĂM centrele care 
demonstrează că merită acest 
lucru. Numai așa, credem, vom 
putea face din ele veritabile 
pepiniere in care să se plămă
dească viitoarele valori ale fot
balului nostru".

Nutrim speranța îndreptățită 
că acești pași spre o activitate 
calitativ superioară în toate 
centrele vor fi tăcuți cit mai 
curînd posibil, chiar din apro
piata vacanță de iarnă a elevi
lor, cind antrenorii pot avea la 
dispoziție — în același timp — 
întregul efectiv de jucători.

Lourențiu DUMITRESCU

LOTO — PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 28 NOIEMBRIE 1975
Fond general de ciștiguri : 720.536

lei din care : report ia categoria I : 
21.426 lei.

Extragerea I : 34 41 46 36 62 2^ 60 
73 50.

Extragerea a ll-o : 19 39 54 12 13
•1 70 35 71.
C1ȘTIGURILE TRAGERII EXCEPȚIONALE 

LOTO DIN 18 NOIEMBRIE 1975
Faza I. Categoria 1 — 0, categ. a 

2-a — 2,25 variante a 25.000 lei sau 
la alegere o excursie în Austria, sau o 
excursie 2 locuri in U.R.S.S. și dife
rența în numerar ; categ. a 3-a —
6,20 variante a 20.305 lei ; categ. a 
4-a — 32,95 variante a 3.821 lei ; 
categ. a 5-a — 90,75 variante a 400 
lei ; categ. a 6-a — 194,10 variante a 
300 lei ; categ. a 7-a — 225,60 varian
te a 200 lei și categ a •-a — 1.631,20 
variante a 100 lei.

Faza a ll-a. Categoria A : 1,10 va
riante a 50.000 lei sau la alegere o 
excursie 2 locuri U.R.S.S. șl diferența 
ta numerar : categ. B î 4 variante a

Mîine, restanța de Divizia A

S. C. BACĂU - SPORTUL STUDENJESC
Mîine se dispută la Bacău 

întilnirea dintre Sport Club și 
Sportul studențesc, restanță din 
etapa a X-a a Diviziei A. Par
tida va începe la ora 14, sub 
arbitrajul lui N. Cursaru (Plo
iești), ajutat la linie de conce
tățeanul său M. Marinciu și dc 
arădeanul I. Ilănig.

Băcăuanii anunță formația 
completă, în timp ce bucurește- 
nii vor deplasa un lot fără Ră- 
ducanu și Mircea Sandu, selec
ționați in lotul reprezentativ 
pentru întilnirea de astăzi cu 

“selecționata Uniunii Sovie
tice și, apoi, pentru jocul de 
miercuri, de la Blois, din ca
drul preliminariilor olimpice, cu 
selecționata Franței.

ACTU ALIT ATI
• MECIURI AMICALE. U

nele divizionare A vor susține 
astăzi partide amicale, cu ca
racter de verificare : la Arad, 
U.T.A. va juca cu „U“ Cluj- 
Napoca ; la Cluj-Napoca, C.F.R. 
va mtîlni pe A.S.A. Tg. Mureș; 
la Reșița, F.C.M. va primi re
plica unei Selecționate a jude
țului CaTaș-Severin ; la Oradea, 
F.C. Bihor va juca cu propria 
echipă de tineret-speranțe ; la 
Timișoara, Politehnica va evo
lua o repriză în compania for
mației Progresul Timișoara, iar 
o alta cu echipa Mănușarul Ti
mișoara (ambele din campiona
tul județean).

• RETURUL DIVIZIEI A 
VA ÎNCEPE LA 29 FEBRUA
RIE. A fost stabilit, în princi
piu, ca returul Diviziei A să în
ceapă duminică 29 fcbr aurie 
1976.

• PARTIDA S.C. TULCEA 
— VIITORUL VASLUI, LA 3 
DECEMBRIE. întilnirea S. C.

STEAGUL ROȘU, 0 ECHIPA IN RECONSTRUCȚIE
In ziua de debut a actualei 

întreceri divizionare B, la 24 
august, formația brașoveană 
Steagul roșu — cu numai un 
an în urmă reprezentantă a 
fotbalului nostru în „Cupa 
U.E.F.A." — ocupa, după cel 
dinții contact oficial cu eșalo
nul secund, locul penultim în 
clasamentul seriei a II-a. Și 
au fost, atunci, mulți cei care 
pronosticau „ll"-ului la cirma 
căruia revenise antrenorul N. 
Proca un viitor competițional 
sumbru, sub influența crizei 
declanșate in perioada care a 
urmat retrogradării. Aceasta, 
cu atit mai mult cu cit și pro
cesul de dezintegrare in cadrul 
lotului brașovean atinsese di
mensiuni nebănuite și neobiș
nuite. Ceea ce l-a făcut pe me
dicul echipei, dr. L. Taus, să 
remarce la un moment dat : 
„In mai puțin de 1? luni am 
pierdut o întreagă echipă, 11 
jucători de valoare, mulți din
tre- ei componenți ai loturilor 
reprezentative".

Intr-adevăr, din vechiul nu
cleu de bază n-au mai rămas 
decît Pescaru, Cadar, Balint, 
Gybrfi și, alături de aceștia, 
mai tinerii lor coechipieri Hir- 
lab, Clipa, Naghi, Papuc, Tu- 
cunel, Mihăilescu, Iambor, Mi-

10.000 lei sau la alegere o excursie 2 
locuri U.R.S.S. sau R.D. Germanâ ți 
dif. numerar ; categ. C : 44,90 va
riante a 2.786 lei ; categ, D : 65,40 
variante a 1.912 lei ; categ. E : 669,25 
variante a 100 lei.

Premiul de 50.000 lei de la cate
goria A a revenit participantului Chi
tic Costicâ din București.
AZI, ULTIMA ZI PENTRU PRO
CURAREA BILETELOR LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 

NOEXPRES-OLIMPIC DIN
30 NOIEMBRIE 1975

Tragerea vă oferă șansa de a 
cîștiga autoturisme Dacia 1300, 
excursii la Jocurile Olimpice de 
vară de la Montreal — Canada 
și de la Olimpiada albă de la 
Innsbruck — Austria din 1976, 
excursii în R. D. Germană și pre
mii în bani.

Tragerea are loc mîine la 
București în sala Clubului Flnan- 
ță -Bănci din str. Doamnel ut. 2 
cu Începere de la ora 17.

înaintea restanței de mîine, 
clasamentul Diviziei A se pre
zintă astfel

1. STEAUA 15 9 4 2 35—14 22
2. Dinamo 15 10 1 4 35—16 21
3. „Poli" Iași 15 7 3 5 25—21 17
4. A.S.A. Tg M. 15 7 2 8 21—20 16
5. F.C.M. Reșița 15 7 2 6 15—20 16
9 Rapid 15 9 3 6 15—15 15
7. S.C. Bacău 14 7 1 6 14—15 15
I. F.C. Bihor 15 • 3 6 17—18 15
9. .Poli" Tlm. 18 • 3 6 23—26 15

10. F.C. Argeș 15 15 5 15—20 15
11. F.C. C-ța 15 • 2 7 15—16 14
12. F.C. Olimpia 15 8 4 9 15—21 14
13. Univ. Cv. 15 B 3 7 19—14 13
14. Sportul stud. 14 • 17 14—17 13
15. Jiul Petr. 15 5 3 7 18—24 13
16. U.T.A. 15 5 2 8 16—25 12
17. .U' Cj.-Nap. 15 4 3 8 17—18 11
18. CFR Cj-Nap. 15 3 5 7 10—19 H

Tulcea — Viitorul Vaslui, din 
cadrul etapei a XV-a a Diviziei 
B (seria I), a fost amînată pen
tru miercuri 3 decembrie.

• JUCĂTORI DIN ECHIPE
LE DE DIVIZIA C care au a
cumulat cite trei cartonașe gal
bene și nu au drept de joc în 
etapa de mîine : M. Rebega 
(Foresta Moldovița), St. Străoa- 
nu (Rulmentul Birlad), I. Ursu 
(Textila Buhuși), Gh. Enachc 
(I.R.A. Cîmpina), V. Parașcanu 
(Unirea Tricolor București), P. 
Pavel (Dunărea Calafat), I. loan 
(Metalurgistul Sadu), M. Laslu 
(Progresul Băilești), M. Ceaușiu 
(Aurul Brad), N. Porumbița 
(C.S.U. Brașov) și T. Matache 
(Precizia Săcele). Săptămîna a
ceasta, comisia de competiții și 
disciplină a Diviziei C a dictat 
cea mai aspră sancțiune împo
triva jucătorului I. Ionescu 
(Forestierul Tg. Secuiesc) — 
șase luni suspendare — pentru 
bruscarea arbitrului în timpul 
jocului.

ctoș și Niță. Antrenorul Nico
lae Proca a mai completat 
efectivul cu alți cîțiva fotbaliști 
de perspectivă, recrutați din 
categorii inferioare : C. Popes
cu, Șutea, Cosma, Bucur, Stan
ca, M. Mihail, Arineanu, Sfri- 
jan, Paraschivescu, D. Mateescu. 
Si a pornit cu încredere la 
drum, cu gindul de a construi 
o nouă echipă, capabilă să re
prezinte iarăși Brașovul in pri
ma divizie. Așa a început ur
cușul greu pe verticala clasa
mentului. După etapa a Vl-a, 
Steagul roșu ocupa poziția a 
8-a, iar acum locul 4, la numai 
un punct distanță de lider !

O spectaculoasă ascensiune, 
care înscrie tînăra echipă bra
șoveană printre principalele 
candidate la șefia seriei a II-a. 
O promisiune, în același timp, 
de angajare a elevilor antreno
rului N. Proca într-o dispută 
competițională viitoare din ce 
în ce mai aspră, care constituie, 
de fapt, și condiția realizării 
unei unități de ansamblu, a u
nui spirit colectiv pe baza că
ruia se construiește astăzi, cu 
răbdare și multe speranțe, 
„Steagul roșu" de mîine.

Mihai IONESCU

S1MBATĂ
BASCHET : Sala Floreasca, de 

la ora 16 : Politehnica — Univer
sitatea Cluj-Napoca (m. A), 
I.E.F.S. — I.C.E.D. (m. A), Dina
mo — Steaua (m. A).

FOTBAL : Stadionul „23 Au
gust", ora 14,30 : România (A) — 
U.R.S.S. (A).

HALTERE : Sala Rapid, ora 
17 : România — R.S.S. Bielorusă 
(echipe de tineret).

JUDO : Sala Floreasca. ora 9 : 
etapa de zonă a campionatului 
de calificare pentru Divizia A.

POPICE : Arena Voința de la 
ora 15 : Voința București — Ce
tatea Giurgiu ; arena Antefrig, 
de la ora 15 : Frigul București — 
Laromet București. (Meciuri din 
campionatul feminin. Divizia A).

TIR : Sala din parcul sportiv

CU 24 DE
Ieri, ultima zi de pregătiri a 

lotului nostru reprezentativ,
La Snagov, la Baza centrală 

de antrenament a C.N.E.F.S. 
și-au făcut apariția, la ora 11, 
cei 16 „tricolori", împreună cu 
antrenorii Valentin Stănescu, 
Dumitru Nicolae-Nicușor, Eme- 
rich Jenei, cu doctorul Dumitru 
Tomescu și masorul I. Parcea. 
Pe stadion, in plină ședință de 
pregătire, lotul de tineret la 
rugby. Dar, pentru tinerii rug- 
byști, zăpada mare de pe tere
nul de joc nu reprezenta un 
prea mare impediment, deoare
ce ei au lucrat pase la mină.

ORE I
împotriva ata 
formații prez i 
Apărarea : W 
Mateescu, ti 
Dinu, HajnaJ 
Atacul : Kădi 
Dobrin, lore 
Sandu, Bălăci 
Acțiuni rapid< 
regulamentul 
două atingeri 
lovitura la p 
mai la prime 
gea) au carat 
plus o ambii 
tradițională r 
rii doresc să

Mateescu — tricou alb — și Balacî intr-o disputJ 
partida de antrenament disputată ieri d| 

Foto

Ce vor face, însă, fotbaliștii ?, 
ne-am intrebat...

Ei bine, Dinu, Lucescu, Ior- 
dănescu, Dobrin și ceilalți co
echipieri au avut plăcuta sur
priză de a putea face un an
trenament pe o suprafață de 
joc fără pic de zăpadă, intr-o 
sală gonflabilă.

Probabil că și această gazdă 
neașteptată, d^r primitoare, a 
avut ca efect o dispoziție de 
antrenament cu totul deosebită 
a selecționaților. Antrenorul E-

La meciul dc azi din
tre echipele reprezenta
tive de fotbal ale Româ
niei și Uniunii Sovietice, 
elevii, studenții și mili
tarii în termen au intra
rea liberă, pe bază de le
gitimație.

merich Jenei, a condus prima 
parte a ședinței de pregătire 
(exerciții foarte variate, atrac
tive, solicitante, cu mingea). 
Jucătorii au manifestat o mare 
poftă de lucru. In tot acest 
timp, antrenorul Dumitru Nico- 
lae-Nicușor a lucrat cu cei doi 
portari, Răducanu și Moraru, 
supunîndu-i la un tir prelungit și 
puternic. Amîndoi au demonstrat 
o remarcabilă dispoziție, în 
nota întregului lot, așa cum a
minteam.

S-a dat startul, în continuare, 
unei partide „8 la 8“, apărarea

■

lor că și ei... 
atacanții țin r 
ze apărătorilc 
netiXcut în dl 
a deschis se 
atacul a egala 
gescu. Apărar 
ducerea (Dini 
(M. Sandu) ș 
gol avans (Di 
părarea a vine 
bil și egalind 
clipă, antrer 
sfîrșitul par 
s-au lăsat de 
vinși să inel

In drum sp 
Ies cîteva im

Antrenorul 
cu, sărbătorit 
nirea vîrsta 
„Sper ca pol 
prezentă și ir 
Sper, de asei 
avem momeiM 
cu Spania. E 
vietice reprel 
de întrecere 1 
ruia 
tidă 
ceea 
ciul 
Blois". La rîl 
rul Emerich 
trebuie ca re 
tTă să realize 
dicat randan 
durată a part, 
îndelung cu' 
dintre ei do 
cit mai bine 
cheie sezonul 
delor disputai 
revedere !“ ci

trebuie I 
b friă, li 
ce va fi 
de peste

Dinamo, de la ora 8.45 : între
cerile concursului dotat Cu „Cupa 
Olimpia" la arfiie cu aer compri
mat (pușcă șl pistol).

VOLEI : Sala Flacăra roșie, ora 
17.30 : Spartac — Voința Buc. 
(B. f.), ora 18,30: I.T.B. — Univ. 
Buc. (B. f.).

DUMINICĂ
BASCHET : Sala Floreasca, de 

la ora 9 : Politehnica — Univer
sitatea Cluj-Napoca (m. A.), Di
namo — Steaua (m. a), I.E.F.S. — 
I.C.E.D. (m. A.).

FOTBAL : Teren Progresul, ora 
11 : Progresul București — Trac
torul Brașov (Div. B), teren Vo
ința, ora 11 : Voința Buc. — Ș. N. 
Oltenița (Div. B) ; teren Laromet, 
ora 11 : Tehnometal Buc. — 
I.O.R. Buc. ; teren Electronica, 
ora 11 : Electronica Buc. —

IPRECA călăi 
ora 11 : Șoim 
T. M. Bucure 
ora 11 : Auto 
vîntul UtzIccu 
ora 11 : Triui 
Slobozia, ora 
Buc. — Sirent 
cadrul Divizie

PATINAJ : I 
Floreasca, ora 
larul".

POPICE : A 
întreprindeTii 
Gloria Bucure 
man ; arena V 
Voința Bucure 
Galați (Partid 
pionatului ma

TENIS DE J 
stadionul Rep' 
iitehnica Buc. 
(Dlv. A, mase

TIR : Sala 1 
9 : „Cupa Olii 
aer comprima

VOLEI : Sals 
gogic, ora 9 : 
P. Neamț (B. : 
— Farul Cons'
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ÎNTRECERII...
pină in 1976 și dorim să-l 
nem printr-o intilnire de 
mai bun nivel".

Cei doi portari, Răducanu și 
Moraru, care au devenit foarte 
buni amici, ne mărturiseau că 
amîndoi au lucrat cu ^ultă 
tensitate in ultimele zile, 
sînt în creștere de formă și 
resc din toată inima ca, 
privința ' ‘
tarilor, 
care au 
pină la , 
constituie examene trecute cu 
bine. „Partida eu selecționata 
Uniunii Sovietice e inceputul a
cestui șir de meciuri care con
tinuă cu partidele de la Blois 
și Glasgow și sint sigur ci, a- 
tlt eu, cit și colegul meu mai 
tinăr de post, Moraru, ne vom 
face datoria" — ne spunea Ră
ducanu.

In privința formației, s-a ho- 
tărit ca Dudu Georgescu să 
joace vîrf de atac. In rest, cei 
10 titulari sînt : Răducanu, Ma
teescu, G. Sandu, Sameș. Lucu- 
ță, Bălăci, Dinu, Iordănescu, 

vor fi
din lot, 
Hajnal,

spu- 
cit

in- 
că 

do- 
indin toată inima . 

compartimentului por- 
întîlnirile importante 
mai rămas de disputat 
sfîrșitul sezonului să

ță, Bălăci, Dinu, 
Troi, Luccscu. Pe foaie 
gura și ceilalți jucători 
Moraru, Sătmăreanu II, 
Mircea Sandu, Dobrin.

Programul de astăzi 
de, dimineața, o nouă 
de pregătire și apoi plecarea 
spre București, pentru meci, a 
cărui oră de start este 14,30 și 
care va fi televizat în direct.

cuprin- 
ședință

Eftimie IONESCU

BLOHIN

(Urmare din pag. I)

zece jucători, doi conducători, 
patru antrenori, un medic și 
un masor.

Am notat, firește, mai întîi 
componența lotului pentru in- 
tîlnirea de astăzi. Iat-o :

PORTARI : Rudakov (Dinamo 
Kiev), Ostapovskl (T.S.K.A.
Moscova).

FUNDAȘI : Troskin (Dinamo 
Kiev), Fomenko "" '
Zuev (Dinamo 
(Dinamo Kiev), 
Kiev).

MIJLOCAȘI : .
namo Kiev), Veremeev (Dina
mo Kiev), Zveaghintev (Sahtior 
Donețk), Burjak (Dinamo Kiev).

ÎNAINTAȘI : Oniscenko (Di
namo Kiev), Kolotov (Dinamo 
Kiev), Blohin (Dinamo Kiev), 
Andreasian (Ararat Erevan).

Așa cum se remarca și ln- 
tr-o corespondență specială tri
misă redacției noastre de la 
Moscova, nu mai puțin de 12 
componenți ai lotului de mai 
sus fac parte din clubul Dinamo 
Kiev, cel mai puternic în momentul ‘ - - -■ - - - -
vietic, 
nional, 
natului 
ținător ,, . ______
învingător în dubla partidă cu 
câștigătoarea „Cupei campionilor 
europeni" în ultimele două edi
ții, Bayern Munchen.

La grupul de 15 jucători dc 
mai sus se vor adăuga încă trei 
fotbaliști : Feodorov (Pahtakor

(Dinamo Kiev), 
Kiev), Konkov 
Kesko (Dinamo

Muntean (Di-

de față din fotbalul so- 
deținător al titlului u- 
lider actual al campio- 
(la sfîrșitul turului), de
al „Cupei cupelor" și

Tașkent), Lovcev (Spartak Mos
cova), — '
Kiev), 
sească în cursul dimineții 
astăzi.

Dintre antrenorii lotului _ _ 
prezentativ al Uniunii Sovietice, 
doi aparțin tot clubului Dinamo 
Kiev. Este vorba de cuplul Lo- 
banovski — Basilievici. Primul, 
foarte tinăr, are doar 36 de ani, 
a jucat pînă în 1968 în cunos
cuta formație din Kiev. El ne-a 
vorbit despre succesele repur
tate în cursul anului 1975 de 
către selecționata sovietică, din
tre care cel mai important este 
calificarea în sferturile de fi
nală ale Campionatului euro
pean, în fața echipelor Irlan
dei, Turciei și Elveției. Despre 
partida de a Izmrr, caare nu 
mai conta pentru clasamenuj 
final, antrenorul Lobanovski ne 
spunea cc el s-a disputat in 
condiții extrem de dUccH,, pe 
un teren complet desfundat din 
cauza ploii torențiale.

Aseară, Întregul lot a efec
tuat un antrenament de con
diție în sola Dinamo, unde Blo- 
hin, Muntean, Kolotov și coechi
pierii lor au devenit, pentru o 
oră, baschetbalist! pasionați.

Matveenko (Dinamo
care urmează să SO- 

de

re-

DOCUMENTAR AL MECIULUI DE ASTĂZI
CIFRE Șl DATE DESPRE REPREZENTATIVA NOASTRĂ

• Partida de azi. cu selecționata 
U.R.S.S.. este cea de a 272-a din 
palmaresul reprezentativei României. 
Pină acum. echipa noastră națională 
a disputat 271 de meciuri. dintre care 
a ciștigat 113. a pierdut 94 și a ter
minat de 64 de ori la egalitate. Go
laveraj: 473—448.

9 Lotul reprezentativei
PORTARI : 

internațional
FUNDAȘI:

Sâtmâreanu
Sameș (7). , .............. ...... ,

MIJLOCAȘI: Dinu (5^*)l Bălăci (9).
Iordănescu (26). Dudu Georgescu

ATACANȚ: Troi (9). Dobrin (40). 
M. Sandu (5). Lucescu (59).

• Antrenorii reprezentativei: Valen-

, române :
Răducanu (de 45 de ori 
A). Moraru

Mateescu
II (12). G. 
Lucuță (.).

(2) ; 
(debutant), 

Sandu (12). 
Hajnal (5) ;

tin Stănescu. D. Nicolae-Nicușor. E- 
marich Jenei.

• Partida de azi va fi. pentru Va
lentin Stănescu. cea de a 25-a pe 
care o va conduce ca antrenor al 
naționalei A. Debutul său. s-a pro
dus cu mai bine de doi ani în urmă. 
la 18 aprilie 1973. la Kiev: U.R.S.S. 
— România 2—0. Bilanțul :

' 9 10 5 44—23
cînd va Juca. Lucescu 

de partide sub tricoul

24
• In cazul 

va avea 60 
național.
• Formațiile României ți U.R.S.S.

s-au mai întîlnit pină acum de patru 
ori: 1.VI.1957. Moscova 1—1 (0—0);
19. VII.1959. Moscova 0—2 (0—1); 
2.VIII. 1959. București 0—0; 18.IV.1973. 
Kiev 0—2 (0—1).

DIN PALMARESUL SELECȚIONATEI U.R.S.S.

• Meciul de astăzi. de io Bucu
rești! va fi trecut în palmaresul re
prezentativei U.R.S.S. purtlnd numă
rul 212. Afiliată din 1946 la F.I.F.A.. 
reprezentativa sovietică a debutat pe 
arena internațională la 15 iulie 1952. 
cind. in cadrul J.O. din Finlanda. 
întrecea Bulgaria cu 2—1. lată ți 
palmaresul „la zi* al reprezentati
vei U.R.S.S. :

211 118 52 41 394—194
• Fără îndoială. competiția in care

fotbaliștii sovietici au dat cel mai 
bun randament este campionatul eu
ropean inter-țări. Prezenți la toate 
cele patru ediții anterioare In tur
neul final. ei au cițttgat trofeul în 
1961 (2—1 cu Iugoslavia. la Paris)
și au Jucat în două finale (1—2 cu 
Spania în 1964 și 0—3 cu R.F.G. In 
1972).

• lată palmaresul complet (inclusiv

meciul de duminică de Io Izmir 
0—1 cu Turcia) al reprezentativei 
U.R.S.S. in campionatele europene : 

35 22 6 7 «2—29
• Victorii prestigioase: cu Suedia 

(3—1). italia (2—0). iugoslavia (2—1. 
3—0). Ungaria (3—O). Spania (2—1) 
l-a.
• După 10 ani de la debutul *Bm 

In Cupa cupelor (6—I ți 4—0 cu 
Coleraine — Irlanda de Nord). echi
pa Dinamo Kiev a cuceri) anul acesta 
trofeul. cițtlgind finala cu Ferencva- 
roe Budapesta (3—0). Invingînd ți pe 
Bayern Munchen in dubla manșă a 
finalei „Super-cupei* (2—0 ți 1—0). 
echipa din Kiev este. neoficial. cea 
mal bună formație de club a anului 
din Europa.

ERNEST ANDONE

Duminica, la Galafi, de la ora 12

INTILNIREA SELECȚIONATELOR DE 23 DE ANI
„FOTBALUL MODERN
_ VW

E 0 CURSA DURA, 
FĂRĂ SFÎRȘIT

ju
de

nu

Mîine, la Galați, de la ora 12, 
reprezentativa de tineret sub 23 
de ani a țării noastre va susține 
ultimul său joc acasă din acest 
an. Și acest al 12-lea meci din 
palmaresul anului 1975 are res
ponsabilități majore, chiar dacă 
el va fi un amical. In primul 
rînd, pentru că partenera echi
pei noastre, selecționata simi
lară a U.R.S.S., este o formație 
puternică, calificată în fazele 
superioare ale campionatului 
european de tineret, după un 
ultim rezultat de 3—0 cu Tur
cia. Și, apoi, deoarece meciul 
de la Galați reprezintă o ulti 
mă verificare pentru ‘ ’
stagiunii, care se va 
pentru lotul nostru, la 
cembrie, la Glasgow.

In acest context, pregătirile 
componențelor lotului de 23 de 
ani s-au definit printr-o mobi
lizare maximă. Antrenorii Cor
nel Drăgușin și Ion Nunweillcr 
au încercat ieri dimineață, în 
jocul tactic cu Progresul Bucu
rești, să retușeze ultimele amă
nunte din formația de bază, 
care, vrînd-nevrînd, a suferit 
unele modificări. Astfel, prin 
trecerea lui Hajnal la lotul pri
mei reprezentative, pe postul de 
fundaș stingă va evolua Purima, 
pe dreapta urmînd să apară 
clujeanul Porațchi, In absența 
lui Crișan (titular în ultimul

finalul 
produce 

16 de

joc al lotului, la Gyula), pe 
partea dreaptă s-a optat pentru 
debutul ieșeanului Doru Iones- 
cu, avîndu-se în vedere și pre
zența în zonă apropiată a altui 
jucător al Politehnicii Iași (Ro- 
miiă II). în sfîrșit, un alt debut 
în linia ofensivă, al orădeanului 
Florescu, cel care s-a impus ca 
vîrf tenace în ultimele etape de 
campionat. De altfel, antrenorul 
Cornel Drăgușin speră ca Flo
rescu să facă curînd saltul in 
prima reprezentativă a țării. 
Deci, miine, la Galați, lotul 
nostru de tineret va alinia ur
mătorul „unsprezece" : Ioniță — 
Porațchi, Ciocan, Fi. Marin, Pu
rima — Romilă II, BiilSni, V. 
Mureșan — D. Ionescu, Flores
cu, Manea. Pe lista rezervelor 
figurează alți jucători de talent 
ca Ștefan, Atodiresei, M. Rădu
canu, Negrilă și Aigu. De la 
toți componenții lotului de ti
neret așteptăm o activizare de
plină a talentului lor, o dăruire 
totală și responsabilă în nu
mele vîrstei și al calităților e
talate de multe ori de către 
fiecare dintre jucători.

La Galați, unde iarna a venit 
cu viscol și ger, s-a lucrat zi 
și noapte pentru curățirea te
renului de joc și a tribunelor 
stadionului „Dunărea". Condu
cerea clubului gălățean F.C.M. 
ne informa ieri, intr-o convor-

bire telefonică, asupra faptului 
că s-au asigurat toate condi
țiile pentru mult așteptatul 
cuplaj de duminică, atunci cînd, 
în „uvertura" partidei interna
ționale dintre cele două repre
zentative de tineret, se va dis
puta un derby al diviziei secun
de, F.C.M. Galați — F.C. Pe
trolul Ploiești, un joc între două 
foste echipe din prima scenă.

Reprezentativa de tineret a 
Uniunii Sovietice este așteptată 
să sosească în această diminea
ță la aeroportul internațional 
Otopeni, de unde iși va conti
nua drumul cu autocarul la 
Galați.

Lotul U.R.S.S. are următoa
rea componență : Budaev
(Ț.S.K.A. Moscova), Borovschi 
(Dinamo Minsk), Bubnov (Di
namo Moscova), Sarchișian (A
rarat _ — - - - •
(Spartak 
(Tavrija 
(Pahtakor . 
(Zaria Voroșilovgrad), _ 
sian (Ararat Erevan), Vasilevschi 
(Dinamo Minsk), S. Petrosian, 
N. Petrosian (Ararat Erevan) și 
Jurkovschi (Tavrija Simferopol), 
Antrenorul echipei este Valen
tin Nikolaev.

Arbitrul partidei va fl Miroslav 
ZIVNY (Cehoslovacia).

Erevan), 
Moscova), 
Stavropol), 
Tașkent),

Buklevschi 
Adrzem 
Mihail 

Kovalev 
Ogane-

Mircea M. IONESCU

în grupul tinerilor fotbaliști 
sovietici (media de vîrstă a re
prezentativei este de 25 de ani), 
foarte timarul Oleg Blohin (23 
ani) se detașează. înalt (1,80 m), 
suplu (74 kg), păr blond și ochi 
albaștri, acest înaintaș care a
mintește de Cruyff nu numai 
prin datele fizice are ceva din 
calmul unei vedete internațio
nale. Dialogul Blohin — repor
ter a început după un scurt 
prolog de circumstanță, în care 
timp „săgeata" lui Dinamo Kiev, 
avertizată încă din avion in 
privința temperaturii de la 
București, și-a soos demi-ul cu 
care a călătorit de la Istanbul, 
înlocuindu-1 cu o haină de bla
nă. După această pauză, con
vorbirea a început direct, în 
holul aeroportului Otopeni :

Rep. : Așadar, cu ani in urmă 
afi mai jucat in București.

B. : E mult de atunci. Am 
cat în „naționala" noastră 
juniori, în 1969.

Rep. : Este limpede că
—v-ați prea pierdut timpul. Multi 
comentatori europeni vă consi
deră un candidat la titlul de cel 
mai bun jucător continental al 
anului 1975.

B : Ar fi frumos. Asta de
pinde de ziariști. Ei sînt cei 
care decid în materie de clasa
mente.

Rep. : Se mai spune, in lu
mea fotbalului european, că 
plusul de valoare, din ultimul 
timp, al echipei reprezentative 
sovietice și al lui Dinamo Kiev 
este legat și de apariția unui 
vîrf de talia lui... Blohin, așa 
cum Olanda iși leagă ascensiu
nea de numele lui Cruyff.

B : în ceea ce mă privește, 
nu cred în această asociație. 
Plusul de valoare din ultima 
vreme are la bază perfecționa
rea jocului nostru colectiv. Să 
nu uităm că, în acest moment, 
pe aeroport se află 12 jucători 
de la Dinamo Kiev, în aștep
tarea celui de-al 13-lea, Mat
veenko, care ar putea sosi sîm- 
bătă dimineață.

Rep. : Este adevărat că me
ciul Bayern Munchen — Dina
mo Kiev de pe Olympia 
dion a fost cel mai bun 
al echipei dv. ?

B : Cred că a fost unul 
tre cele mai bune.

Rep. : Vă amintiți numele 
celor trei apărători vest-ger- 
mani de care ați trecut cind ați 
înscris golul victoriei, ~ 
chen ?

B : Nu-mi amintesc. 
luptei ești absorbit atît 
incit totul dispare. De 
presei se vede mai bine.

€—o-o—c—o—o-ghd—c—
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Rep. : Care sint jucătorii dv. 
preferați ?

B : în primul rind, Cruyff, 
în al doilea rînd, Gadocha.

Rep. : Dar Gerd Muller ?
B : Cine-l poate contesta ca

litățile ? Marchează goluri cînd 
te aștepți mai puțin. Eu cred, 
insă, că un fotbalist modern 
trebuie să se situeze dincolo de 
o anume specializare.

Rep. : Credeți că echipa Uniu
nii Sovietice ar fi putut merge 
la titlu in turneul final al cam
pionatului mondial ?

B : Nu cred. Echipa noastră 
nu era încă rodată, așa cum este 
astăzi.

Rep. : Sinteți din Kiev ?
B : Da. Am jucat la Kiev, 

încă de mic copil.
Rep. : Lucrați mult ?
B : Foarte mult. Fotbalul mo

dern cere tot mai mult. E o 
cursă foarte dură, fără sfîrșit. 
Și-apoi, eu am și alte treburi. 
Sînt student la Facultatea de 
științe juridice, secția relații in
ternaționale. Iar cursurile nu se 
pot parcurge doar în avion...

Rep. : Cum vă explicați sco
rurile cu care au pierdut Spar
tak și Torpedo in fața lui A.C. 
Milan și Dynamo Dresda ?

B : Nu-mi place să comentez 
jocuri pe care nu le-am văzut. 
Oricum, pentru mine, sînt două 
mari surprize.

Rep. : Cum priviți jocul 
pe stadionul „23 August", 
România ?

B : Arătați-mi și mie
sportiv care să nu se gîndească 
la victorie...

loan CHIRILA
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LOMULUI ROTUND
Corespondență din Italia

CAMPIONATUL

DOUA PARTIDE
reluării campionatului
- după partida cu O-

Ziua 
italian _ _
landa — nu va fi nici anostă, 
nici dintre cele mai interesante. 
Partidele de atracție sînt două : 
Napoli — Milan și, ne-ar place 
să credem, Inter — Fiorentina.

întîlnirea Napoli — Milan 
prezintă cite o necunoscută 
pentru fiecare dintre cele două 
echipe. Prima privește formația 
lui Vinicio, care are multe în
doieli legate de prezența căpi
tanului și conducătorului de joc 
Juliano ; Milan are o situație 
dificilă datorită eforturilor de
puse în partida cu Spartak 
Moscova, din cadrul „Cupei 
U.E.F.A.". Așadar, pronosticuri 
deschise, cu o ușoară preferință 
pentru Napoli,..................... .....
liano va juca.

Juventus va 
țe la Morini _ _
care-1 va înlocui Spinosi, dar

totuși, dacă Ju-

trebui să renun- 
(suspendat), pe

SE REIA

DE ATRACȚIE
va avea prea mult de fur- 

cu Cesena, în timp ce pentru
nu
că _ _
Torino nu va fi prea ușor in 
partida cu Roma, pe stadionul 
Olimpic, deși „galben-roșiii" nu 
s-au întors victorioși de la 
Burges. Lazio va merge la As- 
coli cu unele șanse de succes, 
dat fiind că, pentru prima oară 
in acest campionat, va dispune 
de efectivul complet. Bologna
— Como (Bologna fără Clerici
— suspendat), Cagliari — Pe
rugia și Verona — Sampdoria 
(Verona fără Zigoni, suspendat 
o etapă), iată trei partide în 
care gazdele sînt favorite.

în legătură cu Inter — Fio
rentina, în timp ce pentru mi
lanezi există speranța de a avea 
echipa completă, cei din Flo
rența vor trebui să renunțe la 
Guerini și Caso, răniți grav in
tr-un accident de automobil.

CESARE TRENTINI

LA ISTANBUL s-a disputat 
meciul amical dintre echipa lo
cală Fenerbahce și formația Di
namo Kiev. Partida s-a încheiat 
la egalitate : 2—2 (0—1).

FOSTUL antrenor al repre
zentativei Braziliei, " '
Feola, a încetat din viață In 
vîrstă de 65 de ani. In 1958, 
Brazilia a ciștigat campionatul 
lumii, sub conducerea antreno
rului Feola.

NORD-IRLANDEZUL George 
Best (in vîrstă de 28 de ani) a 
fost pus în disponibilitate de 
vechiul său club Manchester 
United. In prezent, Best acti
vează cu un contract de probă, 
in echipa Stocksport County 
din liga a 4-a. în meci de an
trenament, Stocksport a termi
nat la egalitate (1—1) cu Stoke 
City, golul primei echipe fiind 
marcat de Best, din lovitură 
liberă.

JUCĂTORII Franz Becken
bauer și Gerd Muller dețin 
două recorduri în reprezentati
va vest-germană. Primul a fost 
de 93 de ori selecționat, iar 
Miiller (acum retras din lotul 
selecționabililor) a marcat 63 
de goluri, în meciurile inter- 
țări.

GIANNI RIVERA (Milan) și-a 
reluat locul în echipă susținind 
pină acum 445 de partiae în 
prima divizie a campionatului 
italian. Rivera are 32 de ani 
și a fost de 60 de ori selecțio
nat în reprezentativa Italiei.

Vincente



PARTICIPĂM MiMUIIiASI IN PRIMA ETAPĂ
Prezenti la acțiunile organizate In prima etapa a ediției de iarna a celei 

mal populare competiții sportive de masă, „Cupa tineretului", redactorii ți 
corespondenții noștri au surprins citeva aspecte referitoare la pregătirea bazelor 
sportive destinate întrecerilor la disciplinele specifice sezonului rece, fa inte
resul de care se bucură competiția, precum și ia concursurile ce s-au desfășurat 
și se desfășoară în aceste zile.

INSEMNARI din județul 
CLUJ

Startul în cea de a IlI-a e
diție a „Cupei tineretului" i-a 
găsit pe activiștii și sportivii 
județului Cluj în plină activi
tate. Ei declanșaseră întrecerile 
cu o săptămînă înainte, iar în 
aceste zile, după cum ne-a spus 
George Rusu, secretar al 
C.J.E.F.S., se dispută din plin 
competițiile prevăzute în regu
lamentul popularei întreceri de 
masă.

Ca și în edițiile trecute, și 
Ia aceasta am constatat o mai 
mare eficiență în cadrul unită
ților școlare, unde după instrui
rea făcută cadrelor didactice de 
specialitate, s-a trecut la pune
rea în practică, iar rezultatele 
înregistrate pînă la această oră 
pot fi considerate printre cele 
mai bune. O singură cifră este, 
credem, elocventă : la întrece
rile de cros care au avut loc 
în școlile județului Cluj au fost 
trecuți pe listele de concurs 
peste 10 000 de școlari.

In municipiul Cluj-Napoca a
sociațiile sportive de pe lingă 
întreprinderi se pot mindri cu 
unele realizări, care în perioada 
următoare pot fi mult îmbu
nătățite printr-o mai bună mo
bilizare, precum și printr-o or
ganizare care să asigure con
diții cit mai bune disputelor, 
mai ales la „Clujeanca", care 
dispune de o excelentă bază 
sportivă.

Cu rezultate satisfăcătoare 
s-au prezentat, pînă acum, și 
activiștii obștești de la „Re
cord", unde celor 4 000 de mun
citori, ce dispun de o micro- 
bază sportivă formată din 2 te
renuri de handbal, 2 de tenis, 
bazin de înot și popicărie, li 
s-au organizat întreceri la mai 
multe ramuri sportive, dintre 
care, evident, fotbalul are cei 
mai mulți adepți — peste 800 
— cuprinși în echipele secțiilor.

Dar, dacă am avut constatări 
îmbucurătoare la adresa celor 
de mai sus, nu același lucru 
putem afirma despre activita
tea depusă pentru desfășurarea 
„Cupei tineretului" Ia C.F.R., „Ar
mătura", „Porțelanul", România 
muncitoare" ș.a. Avem, însă, 
convingerea că aceste rămîneri 
în urmă vor fi remediate în 
scurt timp și întrecerile din 
„Cupa tineretului" vor demara 
promițător și în aceste asocia
ții sportive.

Paul IOVAN

INITIATIVE: J FACULTATE,
DAR Șl 0 PREZENȚĂ TOT MAI ACTIVĂ 

LA ȘCOALA PRACTICIIînvățamInt-producție- 
CERCETARE — acesta este de
zideratul pe care școlile noastre 
de toate gradele sînt chemate 
să-l înfăptuiască. în cuvintarea 
rostită Ia deschiderea lucrărilor 
Congresului al X-lea al U.T.C., 
Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. 
și celei de-a IlI-a Conferințe 
naționale a Organizației Pio
nierilor, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, spunea : „Prin 
legarea tot mai strinsă a invă- 
(ăniintului cu producția și cer
cetarea, prin cultivarea intere
sului și pasiunii pentru învăță
tură și munca practică, școala 
trebuie să-i pregătească pe ti
neri ca adevărați revoluționari, 
capabili să aducă o contribuție 
cit mai eficientă, in toate do
meniile de activitate, acolo 
unde sint solicitați de socie
tate la înfăptuirea Programu
lui partidului, de edificare a 
socialismului și comunismului 
in România".

Fiind preocupată permanent 
pentru găsirea unor forme noi, 
eficiente, de integrare a învă- 
țămîntului cu producția, condu
cerea Secției de educație fizică 
din cadrul Institutului pedago
gic din Bacău și-a orientat în
treaga activitate din planurile 
de învățămînt către îndeplini
rea acestei cerințe majore. Șe
ful catedrei de educație fizică 
a secției, lectorul universitar 
Nicolae Guidea, preciza : „Acti
vitatea practică a studenților 
noștri este orientată in trei di
recții principale : familiarizarea

TRINTĂ LA VAȚA DE JOS
în comuna Vața de Jos din 

județul Hunedoara s-au organi
zat de către Comitetul județean 
Huneodara al U.T.C., întreceri 
la trîntă. Cîștigători la cele 
cinci categorii au fost, în ordi
ne, Ion Benea (com. Luncoi), 
Ion Giurgiu (Baia de Criș). 
Doru Popa (Ribița), Ion Dărăn 
(Baia de Criș), Teodor Pelan 
(Pui).

I. VLAD, coresp.

PRIORITĂȚI 
HARGHITENE

Apropierea sezonului rece a 
determinat în județul Harghita 
executarea unor intense lucrări 
de întreținere a arenelor unde 
în scurtă vreme își vor disputa 
întîietatea numeroși tineri. Ho
cheiul, fiind considerat spor

Duminica, in Capitală

; TRADIȚIONALUL „CROS AL TIPOGRAFILOR' ;
| închinat aniversării grevei tipografilor de la 13 Decembrie
i 1918, duminică, începind de la ora 9, se va desfășura in - 
' Capitală finala pe țară a tradiționalului cros al lucrătorilor I 
i din poligrafie, organizat de Uniunea sindicatelor din poligra- • 
[ fie, presă, radio, televiziune și edituri, în colaborare cu ! 
i t Comisia sport-turism din Consiliul general al U.G.S.R. și * 
[ federația de atletism. „Crosul tipografilor" va reuni la start / 
i peste 750 de tineri și tinere. •,

întrecerile — cu startul și sosirea în fața Palatului tele- J 
foanelor — se vor desfășura pe categorii : junioare, 1000 m ; 1 
juniori 2000 m și seniori 3000 m. Cîștigătorilor li se vor ]

i înmîna diplome, cupe și premii în materiale sportive. ’

viitorilor profesori cu procesul 
educației fizice școlare, introdu
cerea acestora in laboratorul ac
tivităților sportive de masă și, 
în sfirșit, sprijinirea cluburilor 
și a secțiilor din municipiul 
Bacău în direcția îmbunătățirii 
performanței. In acest fel inte
grarea devine o latură obiectivă 
a educației permanente, de fapt 
axa intregului proces de învă- 
țămint, cu profunde implicații 
asupra formării și dezvoltării 
de deprinderi practice, a edu
cării studenților prin muncă și 
pentru muncă".

în colaborare cu Inspectora
tul școlar al municipiului, au 
fost stabilite unele unități de 
învățămînt unde studenții din 
anii II și III predau ore de 
educație fizică. Discutînd în a
cest sens cu profesoara Ana 
Filioreanu, directoarea Școlii 
generale nr. 10, interlocutoarea 
ne-a declarat că este mulțumită 
de modul cum studenții secției 
de specialitate a Institutului pe
dagogic predau orele de educa
ție fizică sau colaborează în a
ceeași direcție, cu titularul ca
tedrei. Dar realizarea studenți
lor în educație fizică din Bacău, 
care a produs cel mai mare 
ecou se leagă de colaborarea 
lor directă cu profesorii de Ia 
Școala specială pentru defi- 
ciențl psihici recuperabili. Sub 
îndrumarea lectorului Marin 
Crăciun, un grup de studenți a 
întocmit (în acest an de învă- 
țămint acțiunea a fost reluată) 
exerciții speciale de corectare 
in primul rind a deficiențelor 

tul nr. 1 în satele harghitene, 
se află în prim-planul preocu
părilor. Astfel, în comunele 
Ciumani, Sindominic, Joseni, 
Lazarea, Remetea, Ditrău, Mâ- 
dăraș, Sîncrăieni, Dănești, Sin- 
simion, ca să amintim numai 
o parte din localitățile sătești 
care dispun de „dreptunghiuri" 
regulamentare de hochei, nu
meroși cetățeni, de toate vîrs- 
tele, au efectuat lucrările de re
parare a mantinelelor, de re
facere a rețelei electrice pen
tru nocturnă, de schimbare a 
băncilor de rezervă, de lărgire 
a trtfcunelor, de vopsire și zu
grăvire a vestiarelor și insta
lațiilor sanitare.

La Miercurea Ciuc, Odorhei, 
Gheorghieni și Toplița — după 
cum ne-a spus secretarul 
CJEFS, Valeriu Pașcanu — un 
număr mare de elevi și eleve 
au luat și iau parte Ia acțiunile 
pentru curățirea pîrtiilor de 
schi și săniuș din Împrejurimi. 
De asemenea, s-au făcut toate 
preparativele ca terenurile de 
handbal, tenis sau baschet din 
curțile școlilor să fie transfor
mate în patinoare naturale, Tot
odată, in noile cartiere spațiile 
destinate sportului vor deveni, 
în zilele următoare, locuri de 
alergare pe patine ale copiilor.

Traian IOANITESCU

PRIMELE SUCCESE IN 
JUDEȚUL OLT

După unele calcule, pînă a
cum, în acțiunile organizate in 
cadrul „Cupei tineretului", au 
fost cuprinși aproape 23 000 de 
tineri dintre care 2500 din Sla
tina și 1000 din Caracal. între
cerile s-au organizat îndeosebi 
la tenis de masă, șah, fotbal 
(minifotbal), cros, tenis, popice, 
tir și orientare turistică.

C. GHIȚESCU, coresp.

fizice, dar și a unora de ordin 
Dsihic.

Un număr de 40 de studenți 
din anul II au devenit instruc
tori pentru activitatea sportivă 
de masă, ei desfășurîndu-și ac
tivitatea în asociații din Bacău 
și din satele și comunele înve
cinate, dar și în localități ru
rale și la case ale pionierilor 
din județul Neamț. Aflat in ve
cinătatea Institutului pedagogic, 
parcul de agrement al copiilor 
băcăuani este vizitat de stu- 
denți din anul I, pe baza unor 
programări cunoscute, aceștia 
inițiindu-i pe cei mici in tai
nele sporturilor preferate.

Cea de-a treia direcție este 
sprijinirea, de către studenți, a 
activității de performanță. în
ceputul a fost făcut cu colabo
rarea acestora în procesul de 
antrenament la diferite disci
pline ce se practică la clubul 
„Știința" din Bacău. Studentul 
Zaharia Feneșau poate fi con
siderat ca și antrenor titular al 
echipei feminine de handbal, 
intr-atit de aproape se află el 
de problemele pe care le ri
dică pregătirea ; in același timp 
antrenorul de handbal Eugen 
Barta are un sprijin substanțial 
din partea studentului Coste» 
Livică. Cu ocazia Campionatelor 
naționale de gimnastică ce au 
avut loc la Bacău, din corpul 
arbitrilor au făcut parte și 25 
de studenți ai secției de educa
ție fizică. Amintim, de aseme
nea, și de faptul că alături da 
binecunoscutul antrenor de gim
nastică, profesorul Mircea Bi-

Text și foto : C. BERE$TEANU

De citeva zile, pentru cei ce doresc xă-și procure articole de sport 
specifice sezonului, in Capitală s-a deschis un nou magazin de specia
litate, care funcționează In locul fostei expoziții de autoturisme din 
bd. Magheru nr. 22.

Cumpărătorii au la dispoziție un bogat sortiment de schiuri, patine 
pentru hochei, pentru patinaj artistic, pentru viteză, patine cu cheie, 
bocanci cu patine (pentru toate vîrstele), crose și căști pentru hochei, 
saci de dormit, corturi, săniuțe ș.a.

De menționat că, In sezonul estival, magazinul va dispune de articole 
specifice pentru turism, camping, pescuit etc«

,,E!cond“ și „Steaua roșie14 din Zalău

DOUĂ ASOCIAȚII UNDE SPORTUL ARE 
MULTI PRIETENI

Pe noua platformă a muni
cipiului Zalău, întreprinderea 
de conductori electrici emailați 
și întreprinderea de industrie 
locaiă „Steaua roșie" se nu
mără printre acele unități în 
care activitatea sportivă are 
numeroși simpalizanți, fapt con
cretizat și prin acțiunile ce se 
organizează aici cu regularitate. 
De altfel, înainte de a vizita 
aceste două întreprinderi, am 
fost informați de către Alexan
dru Hegyeși, șeful comisiei 
sport a Consiliului județean al 
sindicatelor, că asociațiile „El- 
cond" și „Steaua roșie" se a
flă printre fruntașe, numărul 
celor care participă la diver
sele competiții fiind In con
tinuă creștere.

...La întreprinderea de con
ductori electrici emailați, amă
nunte suplimentare am aflat de 
Ui contabilul șef, Leonida Ranta, 
președintele asociației sportive : 
„Unitatea noastră este tînără.

O interesantă experiență 
privind integrarea invăță- 
mintului cu practica, la 
Secția de educație fizică 
a Institutului pedagogic din 

Bacău

biri, la secția de gimnastică de 
la S. C. Bacău activează și stu- 
denți din anul III, cum sînt 
Corneliu Agop, Petre Măgirescu 
și alții, care instruiesc și con
duc grupe de copii. De aseme
nea, toate concursurile de atle
tism din Bacău sînt arbitrate 
de studenți.

în ceea ce privește activita
tea de cercetare, cele mai efi
ciente — întrucit unele conclu
zii au și fost transpuse in 
practică — s-au dovedit a fi 
lucrările din domeniul culturii 
fizice medicale. După cum ne 
spunea șeful catedrei de edu
cație fizică, lucrarea studentu
lui Teodor Trifa, privitoare la 
determinarea modelului jucăto
rului de handbal, s-a dovedit 
a fi deosebit de valoroasă prin 
observațiile ce le conține.

Cum va fi orientată în viitor 
activitatea de producție-cerce- 
tare 1 Răspunzîndu-ne la a
ceastă întrebare, tovarășul N. 
Guidea ne-a precizat : „Bine
înțeles, vom continua în cele 
trei direcții amintite la începu
tul discuției. In același timp, 
avem în vedere, datorită ecou
lui trezit, amenajarea in cadrul 
facultății a unui cabinet de 
cultură fizică medicală. Aici, 
sub îndrumarea lectorului Ma
rin Crăciun și a studenților 
săi, vor veni, pentru corectarea 
deficiențelor, nu numai elevi de 
Ia școala specială, dar și copii 
do la alte școli, scutiți medical 
de educație fizică și pe care 
dorim să-i recuperăm".

Ion GAVRiLESCU

media de virstă a celor caro 
lucrează la noi fiind de 21 de 
ani, ceea ce explică și dorința 
lor de a-și petrece o parte din 
timpul liber pe terenurile do 
sport. Pornind de aici, ne-am 
orientat spre acele discipline 
care au avut o largă popu
laritate : fotbal, handbal, tenia 
de masă și șah. Firește nu era 
suficient să vrei să organizezi, 
ci se impunea, in faza inițială, 
și o intensă muncă de popu
larizare, de convingere — să 
precizez că ponderea elementu
lui feminin este de aproape 38 
la sută —, in paralel cu în
cercarea de a realiza o bază 
materială adecvată. Concluzia : 
am reușit, după doi ani, să a
vem competiții permanente la 
nivelul secțiilor și atelierelor, 
cu frumoase momente de sti
mulare a învingătorilor, care fao 
ca întrecerile sportive să se 
bucure de reușită".

La rlndul lor, muncitorii e- 
mailatori loan Hendea, Emil
Darolți, Teodor Ciontaș, labo
ranta C.T.C. Sultana Faur, tre- 
filatorii Ioan Iancu, loan Puș
caș și subinginerul Roman Con- 
dea, aflați printre animatorii 
activității sportive, ne-au spus 
multe lucruri interesante. Atu 
reținut, printre altele, că în ur
ma întrecerilor de handbal s-au 
detașat o serie de jucători care 
vor alcătui o echipă cu „aspi
rații", că Liceul electrotehnic și 
Școala profesională reprezintă o 
pepinieră de potențiali sportivi 
și de aceea ei sint invitați la 
concursuri, că acțiunile turis
tice sint mult apreciate, a
proape săptămînal organizin- 
du-se excursii sau drumeții spre 
diferite zone, că a luat ființă 
un nucleu de judo, că există 
preocupare pentru ca totul să 
meargă bine și cu bune re
zultate.

...încă de la intrare, la în
treprinderea de industrie lo
cală am făcut cunoștință cu o 
parte din activitatea sportivă : 
pe un panou se aflau progra
marea meciurilor din campio
natul de casă la fotbal și re
zultatele înregistrate. Mai apoi, 
discutînd cu directorul loan 
Florea, fost rugbyst in echipe 
din prima divizie, am înțeles că 
și la „Steaua roșie" sportul are 
un loc constant printre prefe
rințele oamenilor, că el este un 
factor stimulator pe multe pla
nuri. „Dorim să avem o acti
vitate sportivă de masă dc bună 
calitate" — ne mărturisea inter
locutorul nostru. Și, intr-adevăr, 
ea se materializează prin pasio
nante întreceri de fotbal, șah și 
tenis de masă și prin acțiuni de 
popularizare a cîștigătorilor, la 
loc de cinste aflîndu-se cupele 
și diplomele ciștigate cu di
verse prilejuri.

Așadar, două întreprinderi în 
care sportul de masă este o 
prezență viabilă, în care reali
zările sînt urmarea unei bune 
conlucrări între conducerile u
nităților și comitetele de U.T.C. 
și sindicat, în care există mulți 
oameni care muncesc cu pa
siune și inițiativă.

Emanuel FANTANEANU



Două victorii în deplasare, cu Iugoslavia Azi Ia Ploiești șl Cottbus, mîine Ia Berlin

IESTE CONCLUDENTE IN „CAMPANIA" OLIMPICA A HOCHEIȘTILOR
Așadar, la Ljubljana și la 

Jesenice, în cadrul a două tes
te dificile și deci utile prin o
biectivitatea lor, selecționata 
noastră de hochei și-a început 
„campania" olimpică și pentru 
grupa B a C.M. sub auspicii 
mai mult decît mulțumitoare. 
Bilanțul este cunoscut (două 
victorii în deplasare asupra re
prezentativei Iugoslaviei). El 
constituie o probă elocventă a 
stadiului atins de formația 
noastră în pregătirea pentru o 
cît mai bună comportare la 
cele două mari competiții ee-i 
stau în față.

In cele două partide cu Iu
goslavia, trebuie să precizăm 
de la bun început, echipa s-a 
prezentat în general bine, do
vedind un real progres față de 
perioada corespunzătoare a a
nului trecut, mai ales din punc
tul de vedere al pregătirii fizice 
și tehnice. în ambele întîlniri 
echipa noastră a fost aceea care 
s avut capacitatea fizică de a 
impune și menține ritmul ce-i 
convenea. Pe acest fond de su
perioritate fizică a ieșit mai 
bine în evidență, valoarea teh
nică incontestabilă a unora din
tre hocheiștii români (linia An
tal — Gali, Costea — Tureanu 
— Axinte, precum și Pană, 
Nistor sau Herghelegiu) deter-

mtnînd ca în unele momente 
(repriza secundă la Ljubljana, 
de pildă) echipa noastră să-și 
domine total partenerul. Mulțu
mitor a fost și aportul noilor 
veniți în lotul reprezentativ 
(Vișan, Olenici, Hălăucă, Saros- 
si, M. Vlad), care au dovedit 
că se poate pune bază pe ei.

Un element care trebuie scos 
în evidență este acela că, deși 
ne aflăm la începutul sezonului 
de jocuri internaționale, au și 
început să se contureze „cvin
tetele" de bază ale echipei. 
Despre prima linie am mai 
vorbit (Antal — Gali, Costoa — 
Tureanu — Axinte), după care 
urmează trei linii de atac des
tul de omogene și cu preferin
ță pentru joc rapid șl combina- 
tiv : Pană — Moroșan — Pi
sam ; Nistor — Mikloș — Her
ghelegiu și mezinii Vișan — V. 
Huțanu — Olenici, care au rea
lizat în primul meci âtteva 
acțiuni foarte inspirate.

Să mai notăm că, în ciuda 
celor două frumoase succese pe 
care și le-a înscris în palmares, 
echipa noastră mai prezintă 
slăbiciuni. Au existat multe și, 
din păcate, foarte grave gre
șeli de apărare. Perechile de 
fundași sînt deseori surprinse 
de contraatacurile adversarului, 
intîrzie mult jocul în propria

treime, și intervin uneori tardiv 
în fazele decisive, din cauza 
lipsei de atenție. în acest sens 
trebuie spus că așteptam mai

NOI ÎNTÎLNIRI INTERNAȚIONALE
ALE REPREZENTATIVELOR

DE HANDBAL ALE ROMÂNIEI

BOGATA AGENDA A ȘAHULUI
Sfîrșitul acestui an coincide 

pentru șahiști cu o perioadă de 
Intensă activitate competițională. 
Pe plan intern, in centrul aten
tei figurează, desigur, Întrecerile 
pentru desemnarea campionului 
șl campioanei țării, care se des
fășoară la Alexandria și Sinaia.

IERI, IN TURNEELE FINALE

FEMININ. Doar trei partide 
f-au încheiat în cele 5 ore de 

ț-|oc ale rundei a 2-a : Miroslav 
t — Mureșan 0—1, Ilie — Jicman 
î®—1, Gogâlea — Teodorcscu

întâlnirile Kantor — Bogdan, 
Baumstark — Pogorevici, Ră- 

—ducanu — Chlș și Ghindă — 
< Makai s-au Întrerupt. Polihro- 
niade a fost liberă.

în clasament conduce Marga
reta Mureșan cu 2 puncte.

rioadă. maestrul timișorean Me- 
boisa Ilijin va evolua la Trlnec 
(Ce ho slovacia).

Imediat după Încheierea fina
lei masculine, lotul reprezentativ 
(conducător tehnic, dr. O. Troia- 
nescu, ajutat de antrenorul C. 
Botez) va Începe pregătirile în 
vederea participării la grupa pre
liminară a campionatuuli euro
pean pe echipe (11—17 ianuarie, 
la Montana, în Elveția), unde se
lecționata noastră va juca ală
turi de cele ale Ungariei, Elve
ției, Danemarcei și Belgiei, pri
mele două calificindu-se pentru 
turneul final de la Moscova.

wwl

Ieri a plecat în R.D. Germa
nă lotul masculin de handbal al 
României. Formația noastră va 
susține astăzi la Cottbus și mii- 
ne la Berlin două întîlniri ami
cale cu reprezentativa R. D. 
Germane. Lotul care a făcut 
deplasarea este alcătuit din 
Cornel Penu, Ștefan Orban, 
Ghiță Lieu, Adrian Cosma, Ra
du Voina, Constantin Tudosie, 
Cezar Drăgăniță, IJviu Bota, 
Gabriel Kicsid, Ștefan Birtalan, 
Cristian Gațu, Mircea Stef, Mir
cea Grabovschi ți 
Antrenori : Nlcolae
Oprea Vlase.

Astăzi, 
reuniune 
bal.

Ioan lase.
Nedef ,1

o nouăla Ploiești, 
internațională de hand-

ECHIPA ROMÂNIEI — HOTĂRlTĂ
(Urmare din pag. I)

VOR JUCA LA 
„INTERZONALE"

Eduard Pană, unul din jucătorii 
de bază ai reprezentativei noa

stre.
mult de la cuplul Ioniță — Jus
tinian, altădată prima noastră 
pereche de fundași, astăzi, Insă, 
pe locul secund, după mai ti
nerii Antal și Gali.

In concluzie : startul hocheiș- 
tilor a fost bun, dar activitatea 
trebuie continuată prin si mai 
multă muncă, seriozitate si dis
ciplină.

programul din sala Vic- 
Vullurul Ploiești — Tu- 

(senioare, ora 15,45), Româ- 
- Cehoslovacia (junioare,

Iată 
toria : 
nisia 
nia — . ,
ora 16,50), România — S.U.A. 
(senioare, ora 17,55) și România 
— Cehoslovacia (juniori, ora
19,05 ; în prima partidă, dispu
tată joi în sala 
handbaliștii români 
cu 22—17).

Echipa feminină 
a României pleacă 
după-amiază la Moscova. Spor
tivele noastre își vor continua 
luni drumul spre Vilnius, ur- 
mînd ca marți să ia startul în 
seria A a celei de a VI-a ediții 
a campionatului mondial, ală
turi de selecționatele Norvegi
ei, Japoniei și Cehoslovaciei.

Floreasca, 
au învins

de handbal 
i duminică

SĂ SI VALORIFICE ȘANSELE

MASCULJN. Runda a 4-a a 
fost foarte dinamică si dispu- 

■ tata, soldîndu-se cu nu mai 
Ein de 5 partide decise, cifră 
gpecord I Ghițescu a cîștigat la 
BButnaru, Ciocâltea (cu negrele) 

Ghindă, Pavlov ‘ , ",
pVaîsman la Oft și IHjin (cu 
țnegrele) la Reicher. “ - •
'’l-nttîniirile MHitelu —
Stoica — Radovici, Ciocâltea a 

ș «nai cules un punct în partida 
din runda a 3-a cu Stoica, iar 
Urzică l-a învins pe Kertesz. 

în clasament : Ghițescu 3 p 
(din 4 partide), Radovici, Ilijin, 
Mititelu 2</j (4), Ciocâltea, Ur
zică 2 (din 2), Pavlov (2 din 
8) etc..

la Cheșcă,

Remiză în 
Kertesz si

NOI PARTICIPĂRI LA 
TURNEE INTERNAȚIONALE

în luna decembrie, reprezen- 
jflanții noștri vor fi angajați în
tr-o serie de întreceri internațio
nale. Astfel, între 4 și 24 ale lu
nii, maestra internațională Ro
dea Reicher a fost invitată la 
un puternic turneu internațional 
geminin organizat în capitala
R.S.S. Gruzine, Tbilisi. Tînărul 
jșahist ieșean Ovidiu Foișor (17 
uni) va participa, între 19 decem- 
•brie și 6 ianuarie, la campionatul 
european de juniori (Jucători 
pînă la 20 de ani) care se va 
deefășura în localitatea olandeză 
Groeningen. Un alt junior, bucu- 
reșteanul Nlcolae Barbu, se nu
mără printre concurenții turneu
lui internațional de la Bratislava 
<14 .xn — 4 I.). în aceeași pe-

Se cunoaște marea majoritate 
a celor 40 de jucători care vor 
evolua în 2 turnee interzonale 
din cadrul noului ciclu (1975 — 
1978) al luptei pentru titlul de 
campion mondial.

Au drept de participare directă 
12 mari maeștri : Petrosian,
Spasski, Polugaevski, Ghcller, 
Tal și Kuzmin (U.R.S.S.), Portisch 
(Ungaria), Liubojevici (iugosla
via) , Hort (Cehoslovacia), Larsen 
(^i^^emarca), HQbner (R.F.G.), 
Mecking (Brazilia).

S-au calficat din turneele zo
nale : Gheorghiu (România), Ma- 
tanovici (Iugoslavia), Ribli șl 
Csom (Ungaria), Sosonko (Olan
da), D. del Corral (Spania) — 
zona europeană ; Guliko, Bala- 
kv și Teșkovski — zona U.R.S.S., 

ariotti (Italia) — zona medite- 
raneeană, Browne și Rogoff — 
zona S.U.A., Blylassas — zona 
Canada, Diaz (Cuba) și Castro 
(Columbia) — zona Americii 
Centrale, Harandi (Iran) — zona 
Asia Centrală, Torre (Filipine) 
și Tan (Singapore) — zona Asia 
și Oceania. Trei concurenți va 
mai da zona Americii de Sud 
(dominată de șahiștii argentini
eni), doi turneul suplimentar eu
ropean (la care va lua parte și 
Victor Ciocâltea), iar doi se vor 
decide în meciurile de baraj 
Andersson (Suedia) — Pîdevski 
(Bulgaria) și Liberzon (Israel) — 
Parma (Iugoslavia).

CONCURS PRIN 
CORESPONDENȚĂ

Revista .Cronica- din Iași or
ganizează un concurs de șah prin 
corespondență. Doritorii se pot 
înscrie trimițînd adeziunea pînă 
la 25 decembrie 1975 pe adresa : 
Revista „Cronica-, strada Vasile 
Alecsandri nr. 6, Iași.

Rubrică de
Valeriu CHIOSE

Călin ANTONESCU

La 6 și 7 decembrie, In București
DUBLA INTILNIRE

ROMÂNIA R. D. G
Programul hocheistic Interna

țional se va inaugura la sfîrșitul 
săptămînii viitoare în Capitală 
cu un program deosebit de a
tractiv : dubla întâlnire dintre e
chipele României și D. Ger
mane. După cum se știe, oaspe
ții fac parte din grupa A a Cam
pionatului mondial, alcătuind o 
formație redutabilă. Partidele se 
vor desfășura în zilele de 6 șl 7 
decembrie pe patinoarul artificial 
„23 August". Pentru aceste jocuri 
a fost solicitat un cuplu de ar
bitri din U.R.S.S.

★
între 8 șl 14 decembrie, pati

noarul artificial din Poiana Bra
șov va găzdui turul III al Între
cerii din cadrul grupei valorice 
secunde a Diviziei A. Lidera com
petiției este formația bucureștea- 
nă Sportul studențesc — A.S.E.

AZI Șl MIINE,

IN SALA FLOREASCA,

România — Cehoslovacia s-a 
disputat în această lună la Ka
towice, rezultat : 11—11) — si
tuația nu mai pare atît de sim
plă. Fără discuție, la un cam
pionat mondial nici nu te poți 
aștepta la un drum lejer, pre
sărat cu partide facile. De a
ceea, echipa României, care s-a 
angajat ferm s& obțină o me
dalie și — prin aceasta și ca
lificarea Ia turneul final al 
J.O. — trebuie să joace la ni
vel maxim, din primul meci al 
preliminariilor de Ia Vilnius, 
pînă Ia ultimul, programat de 
turneul 1—6, de la Kiev.

Dezideratul este posibil de 
îndeplinit, chiar dacă la Kiev, 
într-o și mai aspră dispută, 
handbalistele noastre vor tre
bui, mai mult ca sigur, să-și 
dispute șansa alături de reduta
bilele formații ale " ’ " ~
vietice, Iugoslaviei, 
mane și Ungariei.
Constantin Popescu . 
lășescu, lotul celor 16 jucătoare, 
întregul colectiv (ajutat de dr. 
Anca Rosetti și metodistul Pe
tre Voicu) au muncit fără răgaz 
pentru a putea să exprime, la 
ora campionatului mondial, va
loarea reală a handbalului fe-

minin românesc. Cele trei tur-' 
nee cîștigate la Praga, Bucu
rești și Katowice, forma ascen
dentă dovedită de echipă în 
ultimele confruntări internațio
nale atestă eficiența activității 
de pregătire.

Echipa României posedă as
tăzi o linie de la 9 m valoroasă 
— Doina Cojocaru, Simona Ar- 
ghir și Magda Mikloș și-au mă
rit considerabil eficacitatea — 
pivoți laborioși (Doina Furcoi, 
Rozalia Șoș), extreme rapide, 
incisive (Cristina Petrovici, Ma
ria Boși) și „rezerve" (la hand
bal schimbările se fac perma
nent, așa incit e greu de spus 

este titular și cine re
de valoare egală eu 

.compar-

Uniunii So- 
R. D. Ger- 
Antrenorii 

și Dan Bă-

cine 
zervă...) 
„titularele". Singurul „ .
timent" — e drept, cu pondere 
în economia unei formații — 
mai puțin sigur este cel al 
portarilor. Să sperăm că mobi- 
lizîndu-se, dăruindu-se ideii ob
ținerii unei performanțe remar
cabile, portarii se vor afla și 
ei la înălțimea exigențelor.

Acum, la încheierea pregăti
rilor, în ajunul plecării la Vil
nius, întregul lot manifestă op
timism. Speranțele iubitorilor 
handbalului de la noi într-o 
comportare remarcabilă însoțesc 
echipa României la această atît 
de dificilă 
lelor".

ediție a „mondia-

PALMARESUL C. M.
Ediția I (Iugoslavia, 1957) : 

L CehodfHKicia, 2. Ungaria, 3. 
Iugoslavia, 4. R. F. Germania, 
5. Danemarca, 6. Aual^t^ia... 9. 
ROMANIA

Ediția a ll-a (România, 1962) : 
1. ROMANIA, 2. Danemarca, " 
Cehoslovacia, 4. Iugoslavia,
Ungaria, 6. U.R.S.S.

Ediția a lll-a (R. F. Germania, 
1965) : 1. Ungaria, 2. Iugoslavia, 

' ‘ Ceho-
6. RO-

3.
5.

3. R. F. Germania, 4. 
slovacia, 5. Danemarca, 
MANIA;

Ediția a IV-a (Olanda, 1971) : 
1. R. D. Germană, 2. Iugoslavia, 
3. Ungaria, 4. ROMÂNIA, 5. R. F. 
Germania, 6. Danemarca ;

Ediția a V-a (Iugoslavia, 193): 
t. Iugodavla, 2. ROMANIA, 3.

OM TOATE SPORTURILE
ATLETTSM lĂ «mi ii om 0€SFA$URAT o
moașă întrecere pe teren variat, do
tata cu „Cupa crosul de toamnă", * 
start au fost prezenți aproape 800 
tineri din școHle generale, licee 
școli profesionale. Locurile I au 
venit următorilor: categoria pînă 
10 ani — Angela Comșa șl Florin 

Toma (Șc. gen. 4), categ. 11—14 ani

La 
de 
?i 

re
ia

— Marla Palcu ($c. gen. Albești) șl 
Florin Florea (Șc. gen. 1), categ. 
15—19 ani — Margareta Mester șl 
Gheorghe Stonicheru (Gr, cs- prof. 
M.I.U.).

4.U.R.S.S.,
6. Cehoslovacia.

Ungaria, 5. Polonia,

• Echipa României concurea
ză, in seria de la Vilnius, ală
turi de formațiile Norvegiei, Ja
poniei și Cehoslovaciei, lată re
zultatele înregistrate — de-a lun
gul anilor — de echipa noastră 
in compania ‘ * *’
preliminariile 
Norvegia 
Japonia 
Cehoslovacia

adversarelor 
C.M.:

3
3

27
2 0 1 X)
3 0 0 «î

17 4 6 X3

din

27
27

276

_ _ _ , selecționata
noastră a susținut — In țară și 
peste hotare — 24 de meciuri, 
din care a cîștîgot 17, a terminat 
la egalitate 4 și a pierdut 3.

In acest an,

Ion Mircea, competiția reunește cele 
mai bune valori europene ale acestui 
sport, în timp ce la Banska Bistrica 
participă juniori, tara noastră *■’ ■
reprezentată de Mariana Chitu șl 
Bogdan.

fiind 
Krutl

DERBY-UL DE BASCHET DINAMO-TTAAUĂ,

PENTRU PRIMA DATĂ IN MECI DUBLU

HANDBAL1-* ™N*ve',i aMorganizat de către A 5. 
Chimica, cu sprijinul organului sin
dical local, o frumoasă întrecere do
tată cu „Cupa chimistului" contînd ca 
fază de zonă a competiției inițiate de 
Uniunea sindicatelor din Industria 
chimică. Pe primele locuri s-au cla
sat în ordine: Chimica Tlmăvenl, Te
rapia Cluj-Napoca șl Soda Ocna 
Mureș.

TENIS 
DC MACA

A. cam-

Tradiționalul derby baschetba- 
Ustic Dinamo — Steaua își dis
pută azi (ora 19) și mîine (ora 
&0,30), în sala Floreasca, prima 
manșă din actuala ediție a cam
pionatului republican. Interesant 
de menționat că întrecerea are 
loc pentru prima dată în formula 
jocurilor duble, ceea ce îi spo
rește atractivitatea. In ceea ce 
privește obișnuitele pronosticuri 
asupra desfășurării partidelor, de 
astă dată vom da cuvîntul celor 
doi antrenori :

DAN NICULESCU — DINAMO î 
„Majoritatea întîlnirilor prece
dente au furnizat întreceri echi
librate. iar în unele dintre ele 
Învingătoarea a fost decisă în 
ultimele secunde. Cred că tradi-

ția va fi confirmată 
aceasta. Doresc ca
rezultatelor să nu își . 
prenta nefavorabilă asupra nive
lului jocului, astfel ca partidele 
să aibă ca prim cîștigător... pu
blicul. Sper ca elevii mei să ma
nifeste din nou superioritate în 
capacitatea de mobilizare, atu 
care a determinat de cele mai 
multe ori, succesul echipei Dina
mo

MIHAI NEDEF — STEAUA ! 
„In primul rînd doresc să-mi 
manifest convingerea că publicul 
va asista la jocuri dinamice, 
spectaculoase, așa cutn s-a pe
trecut de cele mai multe ori în 
derby-urile Steaua — Dinamo. în 
privința rezultatelor, ele sînt des-

și de data 
importanța 
pună am-

dar apreciez
de un lot „ ,
(față de cel din campio-

chise, 
ficiem 
întărit . , _
natul trecut) prin integrarea lui 
Gh. Cmpeanu în formația de 
bază. în plus, băieții sînt hotă- 
rîți să ia un start favorabil, care 
să le creeze șanse cît mai mari 
pentru recucerirea titlului de 
campioni ai țării“.

Celelalte jocuri ale etapei a 
Vil-a sînt (între paranteze, locu
rile ocupate în clasament) : Uni
versitatea Timișoara (4) — Poli
tehnica Iași (6), C.S.U. Brasov 
(10) — A.S.A. București (12), Fa
rul (7) — Rapid (8). I.E.F.S. (9) 
— I.C.E.D. (5), Politehnica Bucu
rești (ii) — Universitatea Cluj- 
Napoca (31

că noi bene- 
mai omogen,

* * „TROFEUL CAMPIONI
LOR", competiție tradițio- 

lupte greco-romane organi-

LUPTE LO 

nală de 
zată anual de federația de speciali
tate a Iugoslaviei participa șl patru 
sportivi din țara noastră: Arcadie
Pantelimon (cat. 62 kg), Cornel Vîr- 
tosu (cat. 68 kg), Zaharia Felea (cat. 
82 kg) șl Petre Dicu (cat, 90 kg). 
Sportivii romăni sînt însoțiți de antre
norul Nlcolae Pavel. întrecerile vor 
avea loc astăzl șl mîine la Koprivița 
(localitate situată In apropiere ' 
Zagreb).

DIVIZIA A. In 
pionateie naționale 
s-au desfășurat noi

partide. La București, Progresul a în
trecut pe Voința cu 13—4. Punctele 
au fost realizate de Moraru 4, Ova- 
nez 4, Luchian 4, Cauri pentru Pro
gresul și Stamatescu, Panait, Bodea 
și Stamatescu—Panait pentru Voința. 
Gloria Buzău a întrecut pe Construc
torul Hunedoara cu 17—0 (echipa din 
Hunedoara n-a prezentat decît trei 
jucători). • PROGRAMUL DE AZI $1 
MIINE: C.S.M. Cluj-Napoca — C. S. 
Arad II (f), C.S.M. Cluj-Napoca — 
C. S. Arad I (f), Metalurgistul Cugir 
— Gloria Buzău (f), C.S.M. Cluj-Napo
ca— Universitatea Craiova (m). Gloria 
Buzău — C.S.M. lași (ra), Comerțul Tg. 
Mureș * ' “ -. . .
și Politehnica București 
București ' " *
de la ora

Locomotiva București (m) 
’ Progresul

(mîine, în sola Republicii. 
9).

de

VOI FI DUMINICA LA ORA 10,00, 
*WLtl bAIA mare, w ovea

Ioc al doilea meci (returul) din fina
la „Cupei F. _ ----- - ■ -
cală Explorârl, 
învinsă jocurile 
replica echipei 
listă meritorie, 
a ll-a.

R. Volei". Echipa lo- 
care a terminat ne
din seria I, va primi 
Viitorul Bacău, fina- 
eîștlgătoarea seriei

aa 
lo

ZILELE ACESTEA 
loc la Moscova șl 

Banska Bistrica doua importante con
cursuri Internaționale de patinaj ar
tistic ' 
tanți 
unde

PATINAJ

Ia care iau parte șl reprezen- 
ai țârii noastre. La Moscova, 
concurează Doina Mitricicâ șl
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11 TURUL CAMPIONATULUI

DIVIZIEI A

REVĂZUT SI COMENTATf

FORMAȚII CARE AU DECEPȚIONAT
IN SEZONUL DE TOAMNA

Ne vom opri astăzi asupra
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Cu cîtva timp în urmă, dis- 
cuiiiid despre neîmplinirile fot
balului românesc, Bazil Marian, 
reputat tehnician al fotbalului 
nostru, atingea una din proble
mele esențiale ale tinerei gene
rații — necesitatea competiti
vități ei. „A fi competitiv. 
spunea fostul internațional, în
seamnă a avea valoare, a urca 
in permanență treptele perfec
țiunii, a te impune in fața spe
cialiștilor. Vedeți, cu fiecare e- 
diție de campionat, am asistat 
la zeci de debuturi pe care le-am 
aplaudat la timpul cuvenit ; 
cronicarii de specialitate le-au 
scris numele cu litere mari, 
insă, incet-incet, marile speran
țe au intrat intr-un cvasi-ano- 
nimat. Prin aceasta imi explic 
penuria jucătorilor de valoare, 
in continuă scădere, as îndrăzni 
să afirm, dacă avem in vedere 
cerințele mereu crescinde ale 
fotbalului de mare perfor
manță".

Subiectul este de foarte mare 
actualitate pentru o dezbatere 
și, din capul locului, trebuie să 
recunoaștem, că nu trebuie un 
prea mare efort de gîndire 
pentru a-1 ilustra cu exemple. 
Dacă ne aducem bine aminte, 
ce multe promisiuni au făcut, 
la timpul cuvenit, Gabriel 
Stan (Jiul), Bora și Filipescu 
(F.C.M. Reșița), Bucurescu și 
Vrinceanu (Dinamo), Bișniță și 
Bartales (Rapid), Both II 
(A.S.A. Tg. Mureș), Helvei 
(F. C. Olimpia Satu Mare), Boca 
(C.F.R. Cluj-Napoca), Giuchici 
(Politehnica Timișoara), Agud 
(F.C. Bihor), Szabadoș (fost mai 
întii la Jiul și Steaua, azi 
la echipa de baștină Mureșul 
Deva). Coca („U“ Cluj-Napoca) 
etc. etc. Toți aceștia, ca și aceia 
care se simt într-o astfel de 
postură, toți în jurul a 20—25 
de ani, perioadă ideală pentru 
o puternică afirmare, au intrat 
pe poarta Diviziei A recomandați 
sută la sută, de talent, de anu
mite calități perfecționate în 
perioada de juniorat. Din pă
cate, însă, odată ajunși pe pri
ma scenă, după ce au cunoscut 
întîile succese și aprecieri, nu 
au mai avansat, dimpotrivă unii 
au stagnat sau. mai grav, au re
gresat chiar.

Care să fie cauzele acestui fe
nomen cu adinei implicații in 
soccerul nostru ? Răspunsul 
poate fi sintetizat astfel :

1. Există tendința de a nu 
mai munci cu aceeași pasiune 
manifestată pînă in momentul 
cind respectivii au „prins echi
pa", toți înșelîndu-se amarnic 
că treptele marii performanțe 
pot fi urcate doar cu talentul, 
dar nu și cu munca, pentru a 
se da strălucire însușirilor na
tive. Se știe că, in orice dome
niu de activitate, personalități
le se conturează intr-un regim 
de muncă intensiv, intr-o at
mosferă de permanentă auto- 
depășire, care reclamă ore în 
plus de antrenament peste pro
gramul obișnuit al echipei. Am 
vrea să fim contraziși, dar a- 
proane nimeni nu apelează la 
antrenamentul-supliment, așa 
cum o face elevul îndrăgostit 
de matematică, fizică, de artele 
plastice, acasă, în orele sale li
bere. O astfel de atitudine func

ționărească de pregătire, cu orar 
fix, este, intr-un fel, o sus
tragere deghizată de la efort, 
un abandon de la propriile am
biții și aspirații. In această di
recție, vinovați sint și antreno
rii respectivilor tineri, care nu 
adincesc procesul de pregătire 
individualizată a acestora pen
tru a le scoate in evidență ca
litățile caracteristice ;

2. Mulți tineri fotbaliști, ame
țiți de primele succese, sint ușor 
influențabili și abandonează le
gile unei vieți echilibrate, cum
pătate, singura in măsură să 
refacă organismul supus unor 
grele solicitări, la antrenamen
te și jocuri. Antrenorii și con
ducătorii, în loc să fie exigenți 
în atitudine, tolerează abaterile 
de la viața sportivă, fac con
cesii peste concesii pină cind 
ajung în fața celei mai grele 
decizii, deși puteau să evite, cu 
inteligentă și tact pedagogic, 
acest act neplăcut : scoaterea 
din lot a elementului care pro
mitea atit, devenit insă neco
respunzător.

Neîndoielnic, deficitul valoric 
al fotbalului nostru are și alte 
cauze. Ne-am oprit doar la a- 
cestea două pentru că noi con
siderăm că ele au o pondere 
destul de mare in apariția fe
nomenului enunțat in rindurile 
de față. Dacă prima parte a 
campionatului recent încheiat a 
avut parametrii calitativi așa 
de scăzuți, cu siguranță că vina 
aparține și generației tinere, a 
cărei competitivitate nu este 
încă la înălțimea cerințelor și 
condițiilor create. Ne-ar bucura 
ca tema de față să în
demne la reflecții în perioada 
vacanței și pe timpul pregăti
rilor, iar în primăvară să înre
gistrăm. cit de cit. o cotitură 
în mentalitatea tinerilor noștri 
fotbaliști care se dedică perfor
manței.

Stelian TRANDAFIRESCU

nele nedorite accidentări, ca și de 
anumite conflicte interne. Iată 
principalele cauze care au adus 
pe făgașul unei comportări 
foarte modeste o formație care 
în trecutul apropiat avea con
turat un anume stil de joc, 
acela de contraatac.

SPORTUL STUDENȚESC. A- 
celași număr de puncte (15) ca 
și în toamna trecută, dar locul 
14 pe care echipa bucureșteană 
ÎI ocupă în clasament nu este 
în concordanță cu efectivul de 
jucători și valoarea multora 
dintre ei. Echipa a avut evo
luții contradictorii, de la o e- 
tapă la alta, după realizarea

stare să poată revitaliza jocul 
echipei. Accidentarea pe par
curs a lui Axcnte și Iorgu- 
lescu, slabul randament al lui 
Broșovschi au condus și ele la 
situația precară în care se află 
acum echipa arădeană. La F. C. 
Olimpia, plecarea fundașului 
Bigan și a mijlocașului Naom 
— oameni de bază ai forma
ției —, ca și, se pare, feno
menul de „respingere" din par
tea jucătorilor la metodele de 
lucru, corespunzătoare cerințe
lor fotbalului de performanță, 
ale antrenorului Tr. Ionescu, au 
trimis echipa sătmăreană spre 
periferia clasamentului.

pe par- 
campionatului,

acelor formații care, 
cursul
n-au reușit să depășească gra
nița de mijloc a clasamentului, 
ocupind poziții în jumătatea lui 
inferioară. Ne referim la Poli
tehnica Timișoara (locul 10), 
Universitatea Craiova (12), 
Sportul studențesc (14), U.T.A,
(15) și F. C. Olimpia Satu Mare
(16) . Acest pluton de 5 echipe 
am considerat că formează 
GRUPUL DECEPȚIILOR, al a- 
celor echipe care n-au reușit 
să se impună decît rareori în 
turul actualului campionat. De 
la toate aceste formații se aș
tepta o comportare superioară 
in sezonul de toamnă, pe mă
sura experienței acumulate și 
a valorii multora dintre jucă
tori. Sigur că nu toate cele cinci 
echipe trebuie privite din ace
lași unghi de vedere. De la 
caz la caz, au existat și unele 
situații obiective pe parcursul 
celor 17 etape, situații care au 
influențat, mai mult sau mai 
puțin, bunul mers al activității, 
producînd unele perturbări în 
legătură cu alegerea celui mai 
corespunzător „11“ de la o e- 
tapă_ la alta.

Făcînd o scurtă analiză a 
comportării fiecăreia dintre a- 
ceste echipe, vor apare mai 
clar o parte din cauzele slabei 
lor evoluții.

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
In toamna trecută ocupa locul 
12, cu 16 puncte, iar acum a 
încheiat, turul pe locul 10, cu 
17 puncte. Deci un salt în cla
sament. Dar, oare, acest loc 
este pe măsura valorii lotului 
de jucători pe care l-au avut 
ia dispoziție antrenorii forma
ției timișorene ? Credem că nu, 
ținînd seama de faptul că 
„Poli" Timișoara este record- 
mena transferărilor în ultima 
perioadă de timp și de la a- 
ceastă formație se aștepta mult 
mai mult. Cauzele slabei com
portări nu trebuie, probabil, 
căutate atît în calitatea proce
sului de instruire, fiind bine
cunoscut faptul că cei doi teh
nicieni aflați la conducerea e- 
chipei Petrică și Costică Radu
lescu, adepți ai unor metode 
moderne in antrenamente, au 
o bună carte de vizită. Ele tre
buie căutate mai ales la nive
lul jucătorilor, în superficiali
tatea cu care aceștia au privit 
antrenamentele, în unele aba
teri disciplinare (de altfel sanc
ționate la timp), dar, mai ales, 
in slaba unitate morală și su
fletească existentă în cadrul lo
tului. S-au format mici gru
puri cu preferințe sau antipatii, 
jucătorii uitînd că numai prin 
încadrarea într-un colectiv în
chegat și omogen, într-o adevă
rată familie sportivă, pot ob
ține succesele dorite.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
O cădere vertiginoasă de pe 
locul 5 la finele sezonului de 
toamnă, din anul trecut (18 p), 
pe locul 12 (15 p) după actua
lul tur de campionat. Echipa a 
marcat o evidentă scădere de 
potențial, generată, încă din 
startul campionatului, de slă
birea lotului, odată cu hotărî- 
rea pripită a conducerii clubu
lui de a renunța la serviciile 
jucătorilor Niculescu, Țarălungă 
și Bădin, de neprezentarea la 
perioada de pregătire precom- 
petițională a lui Crișan, de u-

turului
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OSPORT INFORMEAZĂ
Ăl MULTE BILETE LA TRAGEREA LOTO 2 
ȘI LA TRADIȚIONALA TRAGERE EXTRAOR- 

A REVELIONULUI, DIN 1 IANUARIE 1976
■ganizată
□rie 1975 
șanse de 
nplă și 
u 2 nu- 
numere 

■le 3 ex- 
ipanțllor 
iterioară 
cîștiguri 
autotu-

xtraordi- 
'elionului 

partici- 
ond spe- 
iri figu- 

1300 și 
lontreal- 
ice dii\ 

Turcia, 
itiguri în

? pentru 
fulte bi- 
eriți ce-

lor dragi cadouri — bilete pentru 
aceste atractive trageri.

Nu lăsați în ultima clipă procu
rarea biletelor.
CIȘTIGURILE TRAGERII PRONO-
EXPRES DIN 17 DECEMBRIE 1975

EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 
1 variantă 25% — autoturism Da
cia 1300 ; cat. 3 : 6.70 a 7.058 lei ; 
cat. 4 : 
70,35 a 672 
40 lei.

REPORT
lei.

REPORT
lei. 

EXTRAGEREA a H-a
ria B : 4,30 variante a 19.393 lei ; 
cat. C : 47.15 a 884 lei ; cat. D : 

- 1.797,75 a 60 lei ; cat. E : 104,75 a
200 lei : cat. F : 2.143,10 a 40 lei. 

REPORT CATEGORIA A : 612.740 
lei.

Autoturismul Dacia 1300 de la ca
tegoria 1 a revenit participantului 
TRAIAN UDREA din Ploiești.

cat. 3 :
22.7o a 2.O83 lei ; cat. 

lei ; cat. 6 :

CATEGORIA

CATEGORIA

5 :
2.751.95 a

1 : 235.180

2 : 47.288

: Catego-

Două 
Sportul 
disputat 
surprins

echipele care au decepționat in sezonul de toamnă,dintre
studențesc și Universitatea Craiova. în meciul lor direct 
in Capitală și încheiat la egalitate (1—1). Imaginea a 
unul din atacurile jucătorilor bucureșteni (in tricouri 
albe) la poarta oaspeților, apărată de Purcaru

unui joc 
altul foarte 
portarul echipei naționale, trans
ferat din vară, n-a reușit să 
se încadreze perfect în angre
najul sistemului defensiv al 
formației studențești. Afectată 
moral la jumătatea turului și 
slăbind treptat, ca potențial fi
zic, spre sfîrșitul sezonului, 
Sportul studențesc a încheiat 
campionatul cu forțele dimi
nuate.

U.T.A. și F. C. OLIMPIA 
SATU MARE. Aceste două e- 
chipe dețin locurile 15 și, res
pectiv, 16 cu același număr de 
puncte : 14. Ambele s-au situat 
în zone „opuse" în acest tur 
de campionat, față de sezonul 
toamnei trecute, cînd U.T.A. se 
afla pe locul 4 (19 p), iar F. C. 
Olimpia pe 6 (18 p). Două e- 
chipe care au acționat bătrî- 
nește, lent, practicînd un joc 
lipsit de spectaculozitate. Și la 
U.T.A. și la F. • C. Olimpia 
una din cauzele slabelor evolu
ții este legată de componența 
lotului. Arădenii n-au reușit să 
transfere de 'ani de zile nici un 
jucător mai răsărit, dar nici 
n-au recoltat din propria pepi
nieră elemente de valoare în

foarte bun urmînd un 
slab. Răducanu,

După prima jumătate a com
petiției, cele cinci formații 
ne-au demonstrat rolul minor 
pe care l-au avut la ridicarea 
calitativă a campionatului. Să 
sperăm că pe viitor vom asista 
la o schimbare în bine a evolu
ției lor de ansamblu, prin eli
minarea deficiențelor de pînă 
acum, care le poate aduce sa
tisfacția unor rezultate mai 
bune în partea a doua a în
trecerii și a unor ascensiuni în 
clasament.

Gheorqhe NERTEA

COMPETIȚIE DE MINIFOTBAL
LA PIATRA NEAMȚ

La Piatra Neamț s-a des
fășurat, în primele zile ale 
vacanței de iarnă, o interesantă 
competiție de minifotbal dotată 
cu cupa „30 Decembrie", la 
care au participat 5 formații 
de pitici și anume : Progresul 
București, C.S.M. Suceava, Șc. 
sportivă Tecuci, Șc. generală 
nr. 9 și Șc. generală nr. 4 cu 
profil de fotbal (organizatoarea 
competiției), ultimele două din 
Piatra Neamț. Meciurile, dispu
tate în sala sporturilor „Ceah
lăul", s-au bucurat de prezența 
unui public foarte numeros, care 
a aplaudat cu căldură reușitele 
tehnice ale micilor fotbaliști. 
Cîștigătoarea competiției a fost 
echipa ȘC. GENERALE NR. 4 
P. NEAMȚ, căreia i-a fost a- 
tribuită cupa „30 Decembrie", 
aflată la cea de a treia ediție. 
In clasamentul final, locurile 2 
și 3 au fost ocupate de Pro
gresul București și, respectiv,’ 
Șc. generală nr. 9 Piatra Neamț. 
(Radu TOMA, coresp.).

RAPID A PLECAT IN ITALIA
curs unei 

bucureșteni
invitații, 
au ple-

Dînd 
feroviarii 
cat duminică seara spre Ita
lia. Prima partidă a turneului, 
pe care îl întreprind în această 
țară, este programată la 28 de
cembrie, la Lugo, lingă Ravena, 
unde Rapid va întîlni o selec
ționată locală. Cel de-al doilea 
joc va avea loc la 31 decem
brie, la Catanzaro, cu formația 
de Divizia B cu același nume. 
Au făcut deplasarea următorii 
jucători : Ioniță, Roșea, Pop, 
Grigoraș, Niță, Iordan, A. Du
mitru, Angelescu, Peieu, Rîș- 
niță, Savu, M, Stelian, Barta
les, Neagu și Leșeanu, însoțiți 
de antrenorii I. Motroc și 
V. Copil.

CITEVA INDICAȚII
un încărcat sezon 
care majoritatea

S-a încheiat 
fotbalistic, în 
jucătorilor divizionari, dar mai 
ales componenții loturilor re
prezentative, au fost supuși u- 
nor serioase solicitări, traduse 
— la unii dintre ei — fie prin 
noi traumatisme sau acutizarea 
altora mai vechi, fie prin scă
derea pronunțată a capacității 
de efort. Deoarece, din experi
ența anilor trecuți, dar mai ales 
din discuțiile purtate cu unii 
antrenori sau medici de cluburi 
reiese destul de clar conturarea 
unor greșeli care și-ar putea 
spune cuvintul mai tîrziu, adi
că în sezonul 1976, cînd fotba
lul nostru se va afla în fața 
altor dificile examene, credem 
că sînt utile cîteva recoman
dări asupra etapei care urmea
ză.

In primul rînd este necesar 
să se asigure o vacanță efecti
vă, in care sportivii să-și re
considere preocupările perso
nale și, de ce n-am spune-o, 
să uite puțin de fotbal. Bine
înțeles că sportivii cu indicații 
acute sint trimiși în stațiunile 
balneare pentru recuperarea 
promptă a unor afecțiuni ale 
aparatului locomotor sau ale 
altor- organe.

După această vacanță bine
meritată, pe care nu am ve-

MEDICALE IN VEDEREA NOULUI SEZON
dea-o mai lungă de 14 zile, 
pregătirea ar începe cu o cură 
profilactică de recuperare, în
tr-o stațiune balneară, cură 
care contraindică efortul fizic 
susținut. în fond, se apreciază 
că toți sportivii ar avea nevoie 
de o asemenea cură de 12—14 
zile, factorul reumatism repe
tat fiind prezent în toate acti
vitățile dinamice.

Pregătirea propriu-zisă tre
buie reluată după un minuțios 
examen medical, care să defi
nească gradul de sănătate, dez
voltarea fizică și gradul de nu
triție, precum și starea func
țională și capacitatea de efort. 
Asupra acestui ultim punct este 
necesar să se insiste pentru a 
se preciza carențele, rezervele 
biologice de performantă, pre
cum și căile de ameliorare. A- 
cest examen se efectuează (po
trivit instrucțiunilor comune 
ale M. S. / C.N.E.F.S. nr. 34 din 
30.01.1969) numai la unitățile 
teritoriale de medicină sporti
vă, vizele primite de la alte u- 
nități sau medici nefiind vala
bile.

Numeroase cluburi, în special 
cele bucureștene, își progra
mează în mod greșit acest prim 
examen medical înaintea înce
perii campionatului, neavînd 
astfel nici un reper obiectiv a-

supra a ceea ce au realizat în 
perioada de pregătire. Este ca
zul ca medicii cluburilor și an
trenorii să înțeleagă utilitatea 
acestor investigații și nu for
malismul lor (viza pentru joc). 
Avînd aceste date de referință, 
în luna ianuarie, de obicei îna
intea începerii campionatului, se 
impune repetarea unor explorări 
funcționale care să confirme sau 
să infirme ceea ce s-a și realizat, 
la ce nivel etc. și, în același 
timp, să confirme constelația 
biologică în care se începe un 
nou și încărcat sezon, care va 
dura 8—9 luni. (Bineînțeles că 
nu ne referim la cazurile spe
ciale individuale, care reclamă 
alt traseu dictat de situația ju
cătorului) .

Am dorit să prezentăm aces
te recomandări și precizări de
oarece, așa cum am arătat, sîn- 
tem informați că unele echipe 
și-au programat controale me
dicale complexe în Centrul de 
Medicină Sportivă după 15 fe
bruarie 1976, deci după aproape 
30—45 zile de antrenamente, și 
nu vedem cum își pot ele va
lida justețea planului de pre
gătire efectuat pînă atunci.

Dr. IOAN DRĂGAN
directorul Centrului de medi

cină sportivă


