
Astă-seară, la Brăila

FINALA
„CRITERIULUI
TINERETULUI"
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I
I
I

LA BOX
„Criteriul tineretului'- ia box, 

competiție care a constituit în 
ultimii ani o adevărată rampă 
de lansare a tinerelor talente 
spre înalta performanță, se află 
acum înaintea actului final. 
După disputarea fazelor preli
minarii și a semifinalelor, au 
mai rămas în întrecere cei mai 
bine pregătiți dintre
practicanți ai „nobilei ane ,
cîte doi la fiecare categorie, 
care își vor disputa întîietatea, 
astă-seară, la Brăila.

în Sala sporturilor din acest 
centru pugilistic se vor întîlni, 
în ordinea celor 12 categorii de 
greutate : A. Dumitrașcu (B. C. 
Brăila) — V. Voicilă (Dacia Pi
tești), I. Traian (U.M. Timișoa
ra) — C. Bărbulică (Olimpia 
Buc.), M. Ivanciu (B.C. Brăila) 
— Șt. Enache (Voința Macin), 
T. Vass (Metalul Salonta) — 
S. Iasar (Portul Constanța). Șt. 
Ștefana (Șc. sp. Arad) * ' 
tone (C.S.S. Buc.), 
(B.C. Brăila) — 
(Olimpia Buc.), 
(B.C. Brăila) — 
(Olimpia Craiova), 
(Voința Cluj-Napoca) — V. Tu- 
dorache (Muscelul Cîmpulung), 
N. Rădan (B.C. Brăila) — V. 
Butnaru (Ceahlăul P. Neamț), 
C. Badea (Nicolina Iași) — D. 
Văleanu (Muscelul Cîmpulung), 
I. Lcancă (Nicolina Iași) — N. 
Grigore (Portul Constanța), M. 
Turcu (B.C. Brăila) — N. Cioa
că (Olimpia Craiova).

Chiar dacă programul reuniu
nii finale a competiției organi
zate de C.J.E.F.S. Brăila, în co
laborare cu ziarul „Scînteia ti
neretului" și F.R. Box, nu cu
prinde multe nume cunoscute, 
avem convingerea că 
tineri pugiliști ai țării 
ta cu ardoare pentru 
și vor reuși să ofere 
rilor brăileni meciuri 
spectaculoase.

tinerii 
arte".
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ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA

Clasata pc locul I in grupa A, iormațla (firii noastre va juca
duminica primul meci din turneul linul cu echipa U.R.S.S.
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ATRACTIVE ÎNTÎLNIRI
ROMANIA - R. D

azi

HOCHEISTICE
GERMANĂ

și mîine, la patinoarul ,,23 August11
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„CUPA ROMÂNIEI"
LA GIMNASTICA

Astăzi și miine, la Cluj-Na
poca, sint programate întrece
rile din cadrul „Cupei Româ
niei" la gimnastică. Se va con
cura cu exerciții liber alese de 
nivel internațional la feminin, 
masculin, precum și la „mo
dernă". în absența sportivelor și 
sportivilor din loturile olimpice, 
competiția oferă posibilitate de 
afirmare gimnaștilor tineri.

După patru zile de concurs, 
la Vilnius, Kiev și Rostov pe 
Don s-au încheiat ieri întrece
rile preliminare din grupele 
C.M. de handbal feminin, ur- 
mînd ca duminică să înceapă 
ultima fază a competiției _ — 
turneul final. Alături de echipa 
României, ciștigătoarea grupei 
A, s-au mai calificat Cehoslo
vacia, Ungaria, Iugoslavia, 
R. D. Germană și U.R.S.S.

Reprezentativa țării noastre

a intilnit ieri, in cel mai im
portant meci din grupă, deter
minant pentru stabilirea ordi- 
nei primelor două locuri, echi-

ULTIMELE REZULTATE Șl 
CLASAMENTELE GRUPELOR

(Vilnius) : ROMA- 
CEHOSLOVACIA 20—6 

Japonia
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3
3
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GRUPA A 
NIA 
(9—2) ; Norvegia 
16—8 (9—5).
1. ROMANIA
2. CEHOSLOVACIA
3. Norvegia
4. Japonia

GRUPA B (Rostov 
Iugoslavia — Ungaria 
Danemarca — ~
(15-3).
1. IUGOSLAVIA
2. UNGARIA
3. Danemarca
4. Tunisia

57-34 6 
48-45 4
38- 42 2
39- 61 O

Don) : 
(7-6) ;

25—8 ROZALIA

Amatorii 
noastră vor 
și mîine — să urmărească (pe 
„viu" și pe micul ecran) dubla 
confruntare hocheistică, în care 
se vor găsi față în față selec
ționata României și puternica 
reprezentativă a R. D. Germa
ne, din grupa A a campiona
tului mondial.

Meciurile se anunță echilibrate 
și interesante, dacă avem în ve
dere ultimele rezultate dintre 
cele două formații, consemnate 
exact acum un an : R.D.G. — 
România 4—2 (la Weisswasșer) 
și 3—1 (la Dresda). Deci, două 
scoruri strînse, la capătul unor 
meciuri dirze. în acest sezon, 
ambele formații au obținut re
zultate bune. Este drept, selec
ționata R. D. Germane a sus
ținut mai multe jocuri amicale 
de verificare, încheind majo
ritatea lor victorioasă. Printre 
acestea vom nota două victorii

de hochei din țara 
avea prilejul — azi

în fața Italiei, în deplasare, 
două pe teren propriu cu Iugo
slavia (una dintre ele cu sco
rul de 7—3, la fel cum a cîști- 
gat, recent, și echipa noastră, 
dar în deplasare) precum și o 
victorie (4—1) și un meci egal 
(5—5) cu Norvegia. în palma
resul echipei române din acest 
sezon sînt înscrise doar două 
meciuri, cele cu Iugoslavia.

în încheiere, ultimele vești 
de la echipe. Oaspeții au sosit 
cu efectivul complet, anunțîn- 
du-ne că jucătorul Riidiger 
Noack va disputa simbătă cel 
de al 200-lea meci in reprezen
tativa R.D.G. La echipa noas
tră se anunță o nouă indispo
nibilitate : partarul Morar.

Ambele jocuri încep la ora 
17, pe patinoarul „23 August", 
urmînd a fi conduse de un 
cuplu de arbitri din Bulgaria: 
Anghel Anghclov și Todor 
Velkov.

68-20 63 3 0 0
3 2 0 1 53-26 4
3 1 0 2 43 41 2
3 0 0 3 17-94 0

GRUPA C (Kiev) : 1 
Polonia 15—8 (9—3) ; 
mană — S.U.A. 29—8
1. R. D. GERMANA 3 2
2. U.R.S.S.
3. Polonia
4. S.U.A.

3 2
3 1
3 O

I 
1 
O 
O

63-24
58-22
35-45
18-83

5
5
2
O

Rezultatele ._ _____ ___
nia — Cehoslovacia (20—6), Iugo
slavia — Ungaria (11—8) și 
U.R.S.S. — R.D. Germană (10—10) 
vor conta în turneul final. Forma
țiile Norvegiei, Japoniei, Dane
marcei, Tunisiei, Poloniei și S.U.A, 
vor juca in turneul pentru locu
rile 7—12.

partidelor Româ-

DE LA F. R. FOTBAL
în ziua de 5 decembrie 1975, Biroul Federației Române de Fot

bal a analizat comportarea echipei naționale în yltima perioada 
a anului, constatînd existența unor lipsuri grave în activitatea de 
selecție, în pregătire, în stabilirea unei concepții de joc corespun
zătoare, ceea ce a condus la obținerea unor rezultate nesatis
făcătoare.

Față de această situație, Biroul Federației 
luat următoarele măsuri :

1. Eliberarea din funcția de antrenor al 
tovarășului Valentin Stănescu.

2. Eliberarea din funcția de președinte al 
nori a tovarășului Nicolae Petrescu.

3. Luarea unor măsuri organizatorice pentru întărirea activului 
Federației Române de Fotbal.

4. Convocarea la sediul Federației Române de Fotbal a antre
norilor principali ai echipelor de Divizia A, a unor antrenori din 
Divizia B, precum și a unor arbitri ți președinți de cluburi, pentru 
stabilirea unui program de activitate, inclusiv pe acela al echipelor 
reprezentative, in perioada următoare de competiții și perioada de 
iarnă.

Române de Fotbal a

echipei naționale a

Colegiului de antre-

PROGRAMUL BALCANIADEI DE BASCHET FEMININ

pa Cehoslovaciei. După evolu
țiile anterioare ale handbalis
telor noastre și după verva de 
joc manifestată de formația

(Continuare in pag. 8)

S-a stabilit ca 
a Campionatului 
baschet feminin, 
sala Olimpia din 
se dispute după următorul pro
gram : vineri 19 decembrie, ora 
18 : România — România ti
neret; ora 19,15 : festivitatea de 
deschidere, ora 19,30 : Bulga-

MIINE, ETAPA A XVI-a
A DIVIZIEI A LA FOTBAL

ediția a 13-a 
balcanic de 
găzduită de 

Timișoara, să

ria — Iugoslavia ; simbătă 20 
decembrie, ora 16,30 : Iugosla
via — România tineret, ora 18: 
România — Bulgaria ; dumini
că 21 decembrie, ora 16 : Bul
garia — România tineret, ora 
17,30 : România — Iugoslavia, 
ora 19 : festivitatea de închi
dere.

LA IAȘI Șl PITEȘTI,
MECIURILE CELE MAI IMPORTANTE

C. Olimpia S. Mare
C. Bihor
C. Argeș 

Universitatea Craiova 
Sportul studențesc 

(pe stadionul

PROGRAMUL „RUNDEI

F. 
F.
F.

— F. C. Constanța
— „U" Cluj-Napoca
— Dinamo
— S. C. Bacău
— U. T. A.

Republicii)
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Etapa de mîine, penultima a 

turului campionatului, progra
mează jocuri echilibrate, unele 
dintre ele cu o deosebită im
portanță pentru configurația 
clasamentului. Se poate afirma 
că, după partidele de mîine, 
vom cunoaște în proporție de 
95 la sută cine va fi lider de 
toamnă : Steaua sau Dinamo ? 
Aceasta avînd în vedere și fap
tul că, în ultima „rundă", care 
va avea loc miercuri, cele două 
formații fruntașe au de susți
nut meciuri pe teren propriu și 
e greu de crezut că ele nu vor 
valorifica avantajul de gazde.

Dar să revenim la cele nouă 
partide de miine. „Capete de 
afiș" se anunță jocurile de la 
Iași și Pitești. Atit Steaua, în 
fața Politehnicii, cit și Dinamo,

C.F.R. Cluj-Napoca — F.C.M. Reșița
Rapid — Jiul Petroșani

(pe stadionul Giulești)
Ă.S.A. Tg. Mureș — „Poli" Timișoara
Politehnica lași — Steaua

Toate jocurile încep la ora 14.

cu „unsprezccele"în disputa
argeșean, au misiuni foarte di
ficile. Este binecunoscută forța 
ofensivă — mai aîes pe teren 
propriu — a studenților ie
șeni, care vor ținti victoria în 
speranța de a nu ceda locul 3 
în clasament. La rîndul lor, mi
litarii, care ne-au demonstrat 
și în alte ocazii că știu să se 
descurce bine și în deplasare, 
vor da — cu siguranță — o 
replică pe măsura valorii echi
pei. Cu nimic mai prejos se a-

I 
I

•WWWWWWWWWWWWW (î
nunță partida F. C. Argeș — 
Dinamo, confruntare deschisă 
oricărui rezultat. Echilibrate ni 
se par și partidele : Univer
sitatea Craiova — S. C. Bacău, 
F. C. Bihor — „U“ Cluj-Napoca, 
A.S.A. Tg. Mureș — „Poli" Ti
mișoara, F. C. Olimpia Satu 
Mare — F. C. Constanța și 
C.F.R. Cluj-Napoca — F.C.M. 
Reșița. Meciurile din Capitală, 
Sportul studențesc — U.T.A. și 
Rapid — Jiul, acordă prima 
șansă gazdelor, dar...

MASURI URGENTE, SEVERE, ÎNDREPTĂȚITE!
Publicăm în rîndurile de mai 

sus un comunicat al Federației 
române de fotbal care, după o 
analiză începută chiar la Blois, 
după jocul cu echipa olimpică 
a Franței, și continuată imediat 
după sosirea la București, a- 
nunță primele măsuri urgente, 
severe dar îndreptățite, privind 
răspunderile pentru eșecul su
părător suferii de echipa na
țională. C.N.E.F.S. și F.R. Fot
bal sînt hoțărîte să aplice toa
te măsurile necesare la nivelul 
antrenorilor, jucătorilor și orga
nismelor federației pentru a se

evita pe viitor persistența în 
unele greșeli care, deși evi
dente, au fost neglijate în ur
ma unor rezultate satisfăcătoa
re, de moment.

în jocurile pe care Ie-a sus
ținut în această toamnă, pînă 
la meciul cu Franța de Ia 
Blois, echipa națională, deși s-a 
clătinat și a fost la un pas de 
a pierde cele trei jocuri dispu
tate pe teren propriu (Turcia, 
Spania și U.R.S.S.), a reușit e- 
galări de ultim moment și a 
evitat astfel eșecurile. De mai 
mult timp, cu mici excepții

(meeiul-tur cu Spania), 
ZULTATELE OBȚINUTE 
AU FOST ÎN CONCORDANTA 
CU FACTURA JOCULUI CARE 
A RĂMAS LA UN NIVEL 
nesatisfacător.

Din păcate, conducerea e- 
chipei și a federației au ne
glijat acest aspect important și 
s-a mers mai departe, în vir
tutea inerției, spre noi partide 
internaționale. Aceasta a fost 
și cauza pentru care s-au men-

(Continuare in pag. 4—5)

Duel aerian pentru minge Cazan — Iorgulescu. ciștigat de ulti
mul. Fază din meciul Sportul studențesc — U.T.A., disputat in 

campionatul trecut
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l INIȚIATIVE

AFIRMAREA RELAȚIEI EDUCAȚIE PERFORMANȚA
• Măsuri pentru instaurarea unui climat sănătos în unitățile sportive dîm
bovițene O Cum se explică rezultatele slabe ți succesele ® „Sportivitate**  de 

ocazie ți de toate zilele

ACTIVITATEA SPORTIVA DE MASA
Credința în puterea de determinare pe care o exer

cită un climat sănătos asupra rezultatelor și condui
tei generale a sportivilor o împărtășesc aproape toti 
cei investiți ostăzi cu destul de complicata și deli
cata misiune de instruire și educare a tineretului cu
prins în activitatea de performanță.

Dacă sîntem de acord că tânărul de astăzi se află 
la confluența unui dens fascicol de factori educativi, 
dată fiind pluralitatea mediilor în care el acționează, 
apoi se cuvine să recunoaștem că sportivul deține 
avantajul confruntării cu un cuprinzător și riguros cod 
etic la ale cărui exigențe este chemat să adere total.

„Conținutul profund umanist ol acestui cod dă o 
neîndoielnică forță morală sportului. Măsura în care 
tineretul arenelor capătă conștiința încadrării necon
diționate in respectivele norme exprimă substanța 
muncii noastre, a celor care ne ocupam de instruirea 
sportivilor și ne considerăm educatori". Cu aceste 
aprecieri de principiu, aparținînd secretarului 
C.J.E.F.S. Dîmbovița, Nicolae Dincă, a debutat dis
cuția noastră referitoare la activitatea educativă care 
se desfășoară în rîndul tineretului sportiv din unită- 
tățile județului. Ne-au fost 
înfățișate de către interlocu
tor cîteva dintre măsurile pe 
care forul județean le-a luat 
în scopul sporirii eficienței 
muncii de educație, ol anihi
lării tendințelor de încălcare a 
normelor 
protejării 
fluențe 
colorilor, 
educativă 
diții îmbunătățite a învățămîntului politic, dezbateri 
și simpozioane pe teme de etică, analize sub acest 
aspect ale unor secții, vizite la obiective de interes 
istoric, economic sau cultural (recomandate pentru 
toti sportivii care se deplasează în alte localități), 
discuții în prezența sportivilor a abaterilor unora din
tre ei, sancțiuni prompte și severe pentru orice în
călcare a normelor de conduită etc.

„Relația educație-performanță, a adăugat tov. N. 
Dincă, și-a găsit cel mai pregnant expresia în com
portarea echipei de fotbal C.S. Tirgoviște acum două 
sezoane și în prezent. Datorită unor minusuri in 
planul educațional, avînd drept consecințe nume
roase abateri de la viața sportivă (Harapu, Ciobanii, 
Bărbulescu, Grancea), echipa nu obținea rezultate 
pe măsura capacității reale de joc și se zbătea in 
partea a doua a clasamentului Diviziei B. Printr-o 
reevaluare a factorului educativ, prin măsuri de pre
întâmpinare a comportărilor deviante, prin îndepărta
rea elementelor care au refuzat rigorile impuse de 
înalta performanță și prin instaurarea unui climat de 
exigență și disciplină in pregătire, lucrurile s-au 
schimbat mult, echipa aflindu-se acum intre frunta
șele Diviziei și aspirînd la promovare in primul eșa
lon. Din acest exemplu convingător ne-am dat mai 
bine seama, și noi și colectivul de tehnicieni, că fără 
o temeinică și permanenta muncă educativă rezulta
tele nu pot fi pe măsura posibilităților. Știm că mai 
sint încă fotbaliști care uneori sînt văzuji seara in 
restaurante (Gheorghe, Economu, Grancea) sau care 
nu-și stâpinesc nervii pe teren (Gheorghe, Tătaru, 
NIțâ), insă, sîntem hotâriți ca, prin măsuri drastice, 
să curmăm asemenea manifestări".

oferite de metodistul Bonone Fo
că pregătirea serioasă ți spiritul 
pe tărim educativ stau la baza re-

SPORT

vieții sportive, al 
mediului arenelor 

nocive, . al creșterii 
Intre aceste măsuri cu puternică . ____ _
au fost subliniate : desfășurarea în con-

în fafa unor In- 
exigenței edu- 

Inrîurire

Din amănuntele 
pescu, am reținut 
de înaltă exigență , 
rultatelor superioare înregistrate de echipa masculi
nă de volei S.A.R.O. Tirgoviște (antrenor I. Stănescu), 
pretendentă la promovarea în Divizia A, și ale celei 
de baschet Electrica Fieni (antrenor V. Barbu), echi
pă care anul trecut a participat la barajul pentru 
promovare în eșalonul secund.

„Creșterea exigenței față de comportarea sportivi
lor noștri in competiții și la pregătire — a conchis 
B. PopeScu — s-a materializat în aplicarea unoi 
sancțiuni severe. Astfel, pentru * lipsă de organizare, 
care a dus la incidente, au fost suspendate terenu
rile unor echipe ca Electrica Titu, Chimia Găești (di
vizionare C), Comerțul Valea Lungă, Petrolul Buc*  
șani, Minerul Șotînga (campionatul județean). Cu 
asprime au fost sancționate abaterile săvîrșite de 
cițtva fotbaliști certați cu etica : Gh. Marin (Electrica 
Titu), Șt. Vișan (Rapid Ibrianu), Gh. Ștefan (Petrolul 
Bucșani), N. Nicolae (Unirea Nucet). Ei au fost în
depărtați din activitatea sportivă, oficială, de per

formanță, ca urmare a mani
festărilor brutale față de con
ducătorii jocului. De aseme
nea, unele tendințe de căpă
tuială manifestate de luptă
tori de la C.S. Tirgoviște au 
fost curmate prin măsuri dis
ciplinare severe. De pildă, 

făcut repetate încercări de 
............Florin Neicev (fost campion 

republican) că pretențiile sale de a rcalizg avantaje 
materiale nemeritate de pe urma activității sportive 
sînt de natură să lezeze etica sportivă și cetățeneas
că, acesta a adoptat o atitudine de boicotare a an
trenamentelor, de neîncadrare în regimul , de efort, 
de provocare a discordiei și dezordinii în lot. In 
consecință, conducerea clubului a hotărît să renunțe 
definitiv la serviciile acestui luptător, care acum a 
trecut la... judo I La fel s-a procedat și în cazul lui 
Victor Dumitrică, luptător care a condiționat parti
ciparea la ultimele două etape din campionatul tre
cut de satisfacerea unor pretenții nejustificate".

Convorbirea pe teme de educație a scos la iveală 
și o serie de situații care se cer grabnic rezolvate în 
scopul instaurării unui climat sănătos în asociațiile 
sportive dîmbovițene. Sînt echipe de fotbal ia care 
stabilitatea antrenorului, principal educator, nu preo
cupă îndeajuns pe conducătorii asociațiilor și secții
lor (Metalul Mija, Electrica Titu). De pildă, la Me
talul Mija în două campionate au activat pe rînd : 
I. lonescu, Marinescu, Taciuc, Diaconescu, Marosî, 
Caricaș I Alte echipe nici nu cu antrenor calificat 
(Chimia Găești). In asemenea situații este explicabil 
că nici disciplina, nici rezultatele nu sînt satisfăcă
toare.

Faptul că a fost intensificată munca educativă în 
majoritatea unităților sportive dîmbovițene a deter
minat scăderea numărului de abateri de la conduită 
și a stimulat creșterea performantelor. Este însă de 
dorit ca, printr-o mai exigentă activitate preventivă, 
rubrica abaterilor de la etica sportivă să rămînă ima
culata...

Șl ETICĂ

după ce s-au 
a-l convinge pe

Aurelian BREBEANU

IN CĂMINELE DE NEFAMIHSTI— 5
5

catarilor complexului Ciurel, 
competițiile de masă -avînd un 
caracter permanent, reunind ia 
start sute de tineri.

Aceeași activitate susținută 
am întîlnit-o și la grupurile 
sociale — tot ale constructo
rilor — din Ferentari și Pa
jura. Scoatem în evidență fap
tul că, la grupul din Ferentari, 
alături de băieți, la competiții 
— cu deosebire la cele de po
pice și tenis de masă — par
ticipă cu regularitate și un 
mare număr de fete. De ase
menea, nu puțini sînt cei care, 
la sfirșit de săptămînă, pleacă 
în excursii spre cele 
rești locuri din țară.

Preocupări pentru 
rea unui număr cît 
de tineri într-o activitate spor
tivă permanentă există și la că
minele de nefamiliști de 
IREMOAS. Aici, după te 
fost pregătiți instructori 
luntari pentru diverse 
de sport și au fost 
responsabilii sportivi în 
drul comitetelor de cămin, s-au 
organizat întreceri între etaje 
sau între blocuri, la tenis de 
masă, volei și șah. De aseme
nea, asociația sportivă a pus 
la dispoziția tinerilor — o zi 
pe săptămînă în exclusivitate — 
toate 
timp, 
minele 
fi dotate cu aparatură pentru 
practicarea gimnasticii de 
treținere, iar cu sprijinul 
ganizației de tineret și al 
dicatului vor fi procurate 
alte materiale necesare 
desfășurări a activității 
tive.

Asemenea aspecte pozitive 
am întîlnit și la Filatura ro
mânească de bumbac, Danubi
ana, CIACUT, Electromagneti
ca sau CIL Pipera. Aceasta 
este, printre altele, și urmarea 
unei fructuoase colaborări în
tre comitetele de cămin, asoci
ațiile sportive, organizațiile de 
tineret și sindicat, ceea ce a 
făcut ca sportul să devină un 
oaspete permanent al cămine
lor de nefamiliști.

Din păcate, am întîlnit și că
mine unde activitatea sportivă 
se rezumă doar 
niri, și acestea 
șah sau, cum 
minelor I.T.B. 
Vulcan, ca să dăm 
exemple, unde nu 
zează nimic. Motivele invocate 
sînt, după opinia noastră, su
biective. Cu un efort minim, 
cu mai mult spirit gospodă
resc și, mai ales, inițiativă din 
partea tinerilor, s-ar fi putut 
realiza cîteva terenuri simple, 
un loc unde să se poată juca 
tenis de masă; șah, sau să se 
facă gimnastică.

Sondajul nostru a 
multe aspecte pozitive, 
demne de urmat, dar 
neajunsuri care mai 
Se impune, de aceea, sâ se 
acorde o mai mare atenție ti
nerilor care locuiesc în cămi
nele de nefamiliști.

în Capitală, ca de altfel în 
întreaga tară, există o deose
bită preocupare pentru a se 
asigura, în căminele rezerva
te nefamiliștilor, condiții op
time de odihnă, de ridicare a 
nivelului de cultură, de edu
cație civică a numeroșilor ti
neri care lucrează la diverse 
întreprinderi și instituții. Si, 
pentru că educația fizică și 
sportul se numără printre pre
ferințele constante, este firesc 
să li se acorde atenția cuveni
tă, prin 
adecvate, 
petrecere

...Dacă 
ment ai căminelor care au ob
ținut bune rezultate în activi
tatea sportivă de masă, printre 
fruntașe s-ar număra, cu si
guranță. și căminele grupului 
social Ciurel, IREMOAS, Da
nubiana, Filatura românească 
de bumbac și Electromagnetica. 
Și aceasta pentru că activitatea 
sportivă de masă ce se desfă
șoară aici este larg cuprinză
toare, diversă și atractivă.

în cadrul grupului social Ciu
rel sînt 17 pavilioane, 
găzduiesc aproximativ 
dintre constructorii bucureș- 
teni. „Moderna popicărie — cu 
două piste, amenajată prin 
muncă patriotică — și clubul 
sînt intens solicitate, ne spu
nea zugravul Ion Dumitru. _ La 
fiecare sfirșit de săptăniînă, 
mesele de tenis și tablele de 
șah, ca să dau doar două e- 
xemple, cu greu pot răspunde 
cerințelor. Cînd vremea per
mite, alți zeci de amatori de 
sport își dispută întiietatea pe 
terenurile existente în vecină
tatea complexului". într-adevăr, 
din discuțiile purtate și cu alți 
tineri — Marin Predescu, Cos- 
tel Pop, Petre Petre — pre
cum și din cele constatate am 
reținut larga audiență de care 
se bucură sportul în rîndul lo-

găsirea unor forme 
utile și plăcute de 
a timpului liber.
am întocmi un clasa mai pito-

antrena- 
mai mare

la 
au 

vo- 
ramuri 

stabiliți 
ca-

care
1 300

terenurile. In scurt 
prin autoutilare, că- 
de la IREMOAS vor

în- 
or- 

sin- 
și 

bunei 
spor-
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RAIDANCHETA IN JUDEȚELE
PRAHOVA Șl MEHEDINȚI

înscrisă*  printre cele mai im
portante acțiuni prevăzute în 
ultimele documente de partid, 
pentru continua dezvoltare a 
sportului de masă, Complexul 
„Sport și sănătate" trebuie să 
constituie, în toate județele, o 
preocupare permanentă a ac
tivului sportiv. în raidul de 
față — întreprins în județele 
Prahova și Mehedinți — am 
constatat o serie de aspecte po
zitive, dar și negative, pe care 
le supunem atenției organelor 

— debpo- 
de resort 
ale țării.

sportive locale, dar 
trivă — și factorilor 
din celelalte județe

PREOCUPĂRI SI ACȚIUNI 
LĂUDABILE

Deseori în discuțiile purtate 
cu activiști sportivi, în vizite 
întreprinse la mai multe aso
ciații sau pe diferite baze 
sportive, am avut prilejul să 
ne convingem că în ambele 
județe se muncește cu rezul
tate bune și foarte bune în a- 
ceastă direcție. Un exemplu 
edificator ni l-a oferit liceul 
„Nicolae Grigorescu" din Cîm- 
pina. „Complexul" este prezent 
în articolele publicate în gaze
tele de perete ale liceului, din 
care_ aflăm, printre altele, că 
numărul elevilor cuprinși pînă 
acum în această acțiune este 
de 540. în caietul de evidență 
al catedrei de educație fizică 
.sîntcnotate, minuțios, rezulta
tele obținute de fiecare parti
cipant. Situație oarecum ase
mănătoare am aflat și la li
ceul „Ștefan Plavăț" din Orșo- 

’va.’1 Preocuparea existentă pen- 
'trrr‘ atragerea unui număr cît 
mai mare de tineri și adulți 
.la această acțiune sportivă de 
masă poate fi dovedită și cu 
ajutorul altor exemple. Iată, de 
pildă, numărul membrilor care 
și-au trecut toate sau majori
tatea normelor în diferite uni

ta cîteva întîl- 
sporadice, de 

cazul că- 
Pajura șî 
doar două 
se organi-

chimic 
con-

tăți : Centrul școlar 
Ploiești — 2 060, Liceul 
strucții mașini Ploiești 
A. S. Prahova Ploiești 
Metalul Plopeni — 4! 
unități unde s-au obținut re
zultate bune în această direc
ție sînt : 1 Mai Ploiești (cu 
multe campionate de asociație), 
Rapid Mizil (cu tradiție în ini
țierea unor campionate asemă
nătoare), Voința Ploiești, Șan
tierele navale, întreprinderea 
de vagoane, Combinatul de pre
lucrare a lemnului — toate din 
Drobeta Tr. Severin (unde s-au 
inițiat interesante întreceri 
sportive de masă, pe ramură, 
dotate cu cupe), Țesătoria „Ca- 
zanele" Orșova și altele.

PREA MULTE UNITĂȚI 
SPORTIVE ÎN CARE NU 
• S-A FĂCUT APROAPE 

NIMIC!

Schiul — o probă în cadrul Complexului — 
tate. Se înscrie printre preferințele multor 

MehedințiPrahova si

din nou in actuali- 
tineri din județele

este 
din

reliefat 
acțiuni 

și unele 
persistă.

Marian GHiOLDUȘ

Am întîlnit, în raidul nostru 
și destule — desigur și neplă
cute — situații criticabile. Se 
constată, din motive lesne de 
înțeles, preocupare aproape ex
clusivă pentru angrenarea pio
nierilor și școlarilor. In jude
țul Prahova, de exemplu, din 
totalul celor 24 613 de parti
cipants 21559 sînt pionieri și 
școlari. Pentru a elimina ase
menea neajunsuri existente pî- 
nă nu demult și în județul 
Mehedinți, aici s-au luat re
cent o serie de măsuri pe care 
le apreciem în mod deosebit. 
Astfel, la Consiliul județean al 
sindicatelor există o evidență 
a realizărilor pe întreprinderi 
și instituții, o repartizare a 
profesorilor de educație fizică 
din municipiu pe fiecare între
prindere și instituție din oraș.

Revenind la aspectele nega
tive, semnalăm faptul că lasă 
de dorit, în mod special, atra
gerea spre Complexul „Sport 
și sănătate" a tineretului din 
mediul rural. în cadrul unei 
analize (o inițiativă bună) fă
cută în Biroul executiv al 
C.J.E.F.S. Prahova cu privire 
la acest complex s-a amintit

șase comune controlate 
făcuse aproape nimic 

,____  a se populariza, a da
viață acestei acțiuni. în Me
hedinți, mai precis în comuna 
Cujmir, am întîlnit pe profe
soara liceului din comună (a- 
proape 600 de elevi) Mariana 
Ghirlea care ne-a spus, la ju
mătatea lunii noiembrie, că nu 
a primit regulamentul comple
xului „Sport și sănătate", că 
nu cunoaște normele acestuia 
ș.a. (! I ?).

Am putea întocmi o listă, din 
păcate destul de lungă, cu aso
ciațiile sportive în care pînă în 
prezent s-a făcut prea puțin, 
sau chiar nimic, pentru atra
gerea tinerilor și a celorlalți 
oameni ai 
normeldr 
numai cîteva 
TEX-Păulești, 
ga-Ploiești, A. 
pina, Minerul
Mizil, I.T.A. Văleni, Metalul Fi- 
lîpești (Prahova), Combinatul 
de celuloză și hîrtie, I.J.C.M., 
întreprinderea de confecții — 
toate din Drobeta Tr. Severin, 
Șantierul naval Orșova, S-M.I.L. 
Strehaia, S.M.I.I. Vînju Mare 
(Mehedinți) ș.a.

★
Reiese din ancheta noastră 

că rezultatele obținute în des-

că în 
nu se 
pentru

muncii la trecerea 
Complexului.

exemple :
Rafinăria

S. Metalul 
Slănic, Voința

Iată
IN-
Ve- 

Cîm-

Complexului „Sport 
>“ cuprind unele re

fășurarea < 
și sănătate' 
alizări care reflectă preocupa
rea factorilor de resort din ju
dețele Prahova și Mehedinți. 
Trebuie să arătăm, însă, că la 
8 luni de la aplicarea regula
mentului îmbunătățit, activita
tea pentru pregătirea și trece
rea normelor Complexului nu 
se desfășoară încă la nivelul 
cerințelor.

Acțiunea sportivă de masă 
care este Complexul „Sport și 
sănătate" se cere continuată cît 
mai intens, permanent, pentru 
ca ea să cunoască larga au
diență și participare a tinere
tului și a celorlalți oameni ai 
muncii, pentru ca experiența 
bună a unor asociații să fie 
extinsă, generalizată, astfel în- 
cît să nu mai întîlnim situații 
total diferite, cînd în unele 
cazuri putem constata preocu
pări și rezultate meritorii, iar 
în altele — cel puțin pînă în 
prezent — comoditate, o in
suficientă înțelegere a răspun
derilor ce revin tuturor unită
ților sportive în asigurarea a- 
cestei importante acțiuni de 
masă, cu caracter permanent.

CLUB AL JUCĂTORILOR
DE TENIS DE MASĂ

Impunătorul și încăpătorul hol al 
modernei săli a sporturilor din Ba
cău a devenit, datorită inițiativei 
responsabilului complexului, Roii 
Stratulat, un loc de întîlnire frec
ventat de iubitorii tenisului de ma
să. Aici au fost aduse și fixate 8 
mese noi, dotate cu fileuri, holul 
devenind, în felul acesta, un ade
vărat club.

„Am pornii de la ideea — ne 
spunea responsabilul — câ și în 
domeniul sportului este actuala 
punerea Ia dispoziția populației a 
unor prestări. De altfel, faptul este 
subliniat în Hotârîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din februarie-martie 
1973. Ceea ce am inițiat noi s-a 
dovedit a fi pe placul iubitorilor 
tenisului de masă, care practică 
în scopuri de agrement acest frw 
mos sport".

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. în 
fiecare zi, timp de 5—6 ore, con
tra unei sume de 3 lei de persoa" 
nă (este inclus și costul mingilor și 
al paletei), la. sala sporturilor se 
joacă tenis Ia 8 mese. Solicitările 
sînt atît de. mari, îneît foarte, multi 
băcăuani au plătit anticipat, pînă 
la sfîrșitul anului, suma necesară 
frecventării zilnice, timp de o oră, 
â sălii. Inițiativa ar merita să fie 
extinsă...

1. G.
Modesto FERRARINI



MACIȘIII Șl C.DIIIȘIII POT AflilCf O M!ll IMPOIUAWĂ 
Li RTPRUtMAIItA DMĂ A SPKIIULUI BOMÂffiSC IA MIIMRTAL

O frumoasă și onorantă tradiție, aceea a pre
zenței continue pe podiumul olimpic la toate edițiile 
I.O. desfășurate in ultimii 20 de ani (incepind cu 
Melbourne, 1956), ii obligă pe fruntașii caiacului 
și canoei din țara noastră, pe antrenorii care-i pre
gătesc, biroul federației de specialitate, pe toți cei
lalți factori cu atribuții, la eforturi conjugate, in

tense, pentru ca la Montreal echipa României să confirme valoarea 
ei ridicată, capacitatea sa de mobilizare ți dăruire, toate acestea 
exprimindu-se printr-un bilanț pe care-i dorim cit mai bogat, plin 
de strălucirea titlurilor și medaliilor. De altfel, dintr-o convorbire cu 
prof, lean Zamfir, secretarul general al federației de specialitate, 
am înțeles că o analiză complexă a potențialului olimpic de care 
dispune sportul caiacului și canoei, a determinat stabilirea unor 
obiective superioare edițiilor trecute ale J.O., a căror indeplinire 
poate aduce mișcării sportive, in ansamblu, ciștigarea unor impor
tante poziții in ierarhia olimpică.

Ne exprimăm, fără rezerve, părerea că acest lucru este pe deplin 
posibil, dar că indeplinireo acestei misiuni de onoare nu este cituși 
de puțin ușoară, că realizarea ei nu poate fi înfăptuită pe fondul... 
amintirilor, al unor trecute — unele chiar foarte vechi — victorii de 
prestigiu în arena olimpică (Melbourne — 3 titluri !).

Este necesar, credem, ca întreaga activitate pentru îndeplinirea 
integrală a obiectivelor la care ne-am referit (in sinteză — LUPTA 
PENTRU MEDALII IN 10 DIN CELE 11 PROBE CUPRINSE IN PRO
GRAMUL JOCURILOR OLIMPICE) să fie abordată de pe poziții 
foarte realiste, lucide.

înțelegem prin aceasta că trebuie să recunoaștem că sezo- 
nui 1975 — ultimul înainte de Montreal — a arătat, pe lingă unele 
constanțe valorice, și pierderea unor poziții in ierarhia mondială (ne 
referim, cu prioritate, la probele olimpice), nu întotdeauna justifi
cată de acele inevitabile accidente ți surprize care însoțesc, aproape 
fără excepție, desfășurarea marilor competiții sportive. Cert este că 
in clasamentele (neoficiale) ale campionatelor mondiale de la Bel
grad din 1975 echipa noastră — cu 36 de puncte — a ocupat 
locul 4. după formațiile Uniunii Sovietice (47 p). Ungariei (43 p) și 
R. D. Germane (39 p) și locul 3—4 in clasamentul totalului de me- 
oali (6, la fel cu echipa R. D. Germane), dar FĂRĂ NICI O MEDA
LIE DE AUR. ceea ce situează formația noastră — după o discu
tabilă ierarhie — abia pe locul 7, in clasamentul .clasic" (aur, 
argint, bronz), după echipele Uniunii Sovietice, R. D. Germane, Un
gariei, Poloniei, Italiei și Spaniei.

N-am umintit aceste lucruri pentru a redeschide o discuție pe 
care, după .mondialele” de la Belgrad, am considerat-o clarificată 
in paginc upăiută sub titlul : „DATORIA CAIACIȘTILOR Șl CANOîS- 
TILOR ROMANI ESTE CA „ARGINTUL" DE LA BELGRAD SA FIE 
SCHIMBAI IN „AUR" LA MONTREAL". Am făcut-o pentru a atrage 
atenția ca sportivii noștri vor avea la Jocurile Olimpice concurent 
extrem ae redutabili, din echipele Uniunii Sovietice, R. D. Germane, 
Ungariei, unele echipaje din Italia, Spania, Polonia, Belgia, Norve
gia, Suedia, Cehoslovacia, S.U.A., Canada etc și că pentru a urca, 
alături de ei, pe podiumul laureaților va fi necesar să atingă 
cotele maxime ale unei pregătiri exigente, să facă pe deplin do
vada tulentului dar, deopotrivă, a puterii lor de luptă, de dăruire 
totala.

Vo, tl de mare importanță, pentru atingerea acestor obiective, 
realizarea sarcinilor generale ale procesului de pregătire și edu
care o sportiviloi, de cunoaștere cit mai precisă a valorii adversa- 
riloi. prin participările la diferite regate internaționale (programate 
la începutul sezonului), dar — sugerăm — fără obiective indivi
duale care ar putea determina neindicate forțări de pregătire și 
evoluție, de selecție inițială și definitivă. Ceea ce ni se pare, insă, 
decisiv pentru buna reprezentare a caiacului și canoei din țara 
noastre la Jocurile Olimpice de la Montreal este ETAPA PREGĂTI
RILOR DE IARNA, cind pot și trebuie să se Realizeze deplin acele 
acumulări în pregătirea fizică generală, de bază, forță, rezistență 
și viteză (desigui. pius perfecționarea în tehnica vîslitului), fără de 
care nu se poi asigura creșterile ulterioare ale performanțelor ia 
nivelul cerut de o confruntare olimpică.

PARTICIPARE CONȘTIENTA, PASIUNE,DĂRUIRE
Șl MULTE AMBIȚII DE

Nu spunem, desigur, nimic 
nou afirmind câ întotdeauna — 
și cu atît mai ■ mult acum, la 
numai citeva luni înaintea 
Jocurilor Olimpice — pregătirea 
de iarnă constituie etapa hotă- 
rîtoare în îndeplinirea obiecti
velor stabilite, cu justificată e- 
xigență, pentru sportul caiacu
lui și canoei. Cum s-a muncit, 
in fiecare an, în această peri
oadă, am văzut de fapt în bi
lanțul marilor competiții ofi
ciale — campionate mondiale 
și Jocuri Olimpice — care au 
teflectat cu fidelitate atit stră
daniile și eforturile, cit și con
cesiile, participările formale și, 
bineînțeles, absențele (oricît de 
puține au fost...) in pregătirea 
de iarnă. O spunem nu doar ca 
principală explicație a rezulta
telor obținute in ultimii ani — 
de la „foarte bune" pînă la 
„nesatisfăcătoare" ! — ci, în
deosebi, cu gîndul la grelele e-

COMENTARII,
INSTANTANEE,
DECLARAȚII...
Consemnînd cu satisfacție 

preocuparea generală a spor
tivilor, antrenorilor, cît și a 
biroului federal, pentru ca, 
învățînd din greșeli mai vechi 
sau mai noi (vezi chiar pe
rioada corespunzătoare a anu
lui trecut) acum, în lunile de 
iarnă să se facă totul pentru 
o cît mai bună pregătire a în
tregului lot și în primul rînd 
a sportivilor fruntași cu mari 
șanse de titularizare în echipa 
olimpică a României, ne pro
punem ca, în continuare, săoferim 
despre situația existentă, la această 
trei loturi, pe grupe de probe.

la Mon-xamene olimpice de 
treal.

Discutăm pe această 
prof. Corneliu Bărsăncscu, an
trenor coordonator al lotului, 
care ne spune, printre altele : 
„Față de anii trccuți, atît spor
tivii, cit și colectivul tehnic 
manifestă o preocupare perma
nentă, o exigență sporită față 
de sarcinile și obiectivele peri
oadei de pregătire din lunile 
de iarnă. în prezent, toate efor
turile sînt îndreptate spre rea
lizarea unei puternice baze a 
pregătirii fizice ;i spre unele 
perfecționări de ordin tehnic, 
în antrenamentele noastre — in 
general cu o structură comple
xă — folosindu-se ca mijloace 
principale : ALERGAREA (zilnic 
circa 5 km la băieți și 3 km la 
fete), ÎNOTUL (60—90 de mi
nute), JOCURILE 
(îndeosebi baschetul și fotbalul), 
EXERCIȚIILE CU

temă cu

SPORTIVE

HALTERE

PRIORITĂȚI PENTRU PERIOADA DE PREGĂTIRE
• Asigurarea unei pregătiri 

pentru a realiza capacitatea de 
efort necesară sistemului de con
curs la Jocurile Olimpice • Atin
gerea ritmului optim de concurs 
pentru fiecare echipaj in parte. 
• Orientarea in continuare a 
pregătirilor pentru specificul dis
tanțelor — 500 și 1 000 m — pe 
care se desfășoară probele die

programul J. O. • Alcătuirea 
unor echipaje stabile, pentru 
omogenizare și formarea unității 
lor dinamice. • Participarea la 
concursurile internaționale, in așa 
iei incit fiecare sportiv să concu
rase la 2—3 regate pînă la J.O., 
in scopul unei cit mai concludente 
verificări.

AFIRMARE
(intr-o proporție mai ridicată cu 
10—15 la sută față de perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut) și, bineînțeles, „BACUL**  
(la noua amenajare, mai mare 
și bine utilată, din parcul spor
tiv „Dinamo"). în ianuarie va 
incepe o nouă perioadă de pre
gătire, cu alte cerințe și alte o- 
biective. Poate că este prea de
vreme pentru a discuta despre 
acest lucru (N.R. ne propunem 
s-o facem la timpul cuvenit), 
așa incit am să mai amintesc 
doar faptul că, recent, sportivii 
lotului olimpic au dat normele 
fizice inițiale (cu excepția ce
lor de alergări, care n-au putut 
fi susținute din cauza zăpezii) 
și, la toate grupele — caiac bă
ieți, caiac fete și canoe - 
zultatcle pot fi apreciate 
bune comparativ
actualei perioade de 
și cu rezultatele i 
perioada respectivă 
trecut".

ro
ca 

cu sarcinile 
pregătire 

obținute in 
a anului

La „bac" : Vasile Diba, Serghei Larion. Policarp Malîhin

cititorilor amănunte 
oră, în fiecare din cele

REEDITAREA VICTORIILOR 
DE PRESTIGIU

IN OBIECTIV - PRIMUL TITLU OLIMPIC LA CAIAC!
Firesc, pentru început, citeva 

informații de la Vasile Diba, du
blul campion mondial de la Xo- 
chimilco, una din marile speranțe 
ale lotului nostru de caiac : „Mă 
pregătesc cu o mare ambiție șl cu 
poftă de muncă. Am o perfectă 
stare de sănătate, condiții exce
lente de antrenament. Obiectivul 
principal pentru perioada pregăti
rilor din această iarnă — îmbună
tățirea rezistenței, pentru ca la 
Montreal să mă pot măsura de la 
egal la egal și să-l depășesc pe 
maghiarul Geza Csapo, pe ceilalți 
pretendenți la medalii și la titlu!*

Antrenorul Nicolae Navasart nu 
uită să adauge că pentru îndepli
nirea acestui obiectiv (care ar în
semna totodată cucerirea primului 
titlu olimpic din Istoria caiacului 
românesc) Vasile Diba trebuie să 
ajungă la un timp extrem de va
loros (1:45,0 — 1:46,0), pe 500 m pe 
care să-1 realizeze CONSTANT 
înaintea Jocurilor Olimpice. Ne

Un antrenament de perfecționare tehnică. în prim- 
plan : Maria Mihoreanu (fotografia din stingă)

Citeva secunde după antrenamentul de înot. în ima
gine, canoiștii Gh. Danilov (in apă) și Gh. Simionov

spune, apoi, că reale șanse de a- 
firmare olimpică are și ..dublul44 
format din tinerii Serghei Larion 
și Policarp Malîhin, un echipaj 
care a cîștigat mult în omogenita
te și experiență competițională. 
Ca întotdeauna, luptă deschisă 
pentru titularizare în proba de 
K 4—1000 m. Deocamdată, se află 
în cursă: Nicușor Eșanu, Mihai 
Zafiu, Roman Varlolomeu, Simian 
Chirllă, Costel Coșnițd, Vasile Si- 
miocenco, Nicolae Simionenco și 
Costel Soare.

ECHIPAJELE FEMININE 
VIZEAZĂ UN LOC 

PE PODIUM
Fetele sînt și ele hotărîte să 

confirme rezultatele bune obținute 
în ultimii ani. Antrenoarea Maria 
Navasart dispune de un lot va
loros și se declară mulțumită de 
conștiinciozitatea cu care elevele 
sale participă la fiecare antrena
ment. Aflăm, fapt îmbucurător, că 
Maria Mihoreanu a căpătat mai 
multă siguranță și constanță valo
rică, ceea ce îi sporește șansele la 
o medalie olimpică. Pentru proba 
de dublu mai multe candidate : 
Maria Ivanov, Maria Nichiforov. 
Aga fia Orlov precum și Viorica 
Dumitru, care din luna noiembrie 
și-a reluat activitatea de perfor
manță și manifestă multă ambiție 
de a reveni în echipa reprezenta
tivă, în cadrul căreia, după cum 
se știe, a obținut performanțe ex
celente.

Pe canotști l-am descoperit, în- 
tr-una din zilele trecute, prin... 
ceața care acoperise pista stadio
nului Dinamo. Și aici o prezență 
bună, multe cuvinte de laudă la 
adresa componenților lotului, pen
tru eforturile și dăruirea dovedite 
ta antrenamente. Nimeni nu în
cearcă „păcăleala" unul tur de 
stadion (dar, mai e nevoie, din 
cind în cind, de un îndemn Ia... 
ritm), nimeni nu rămîne, fără mo
tiv, pe marginea bazinului. In 
schimb, la fotbal, dacă băieții ar 
fl lăsați în voia lor, i-ar apuca 
noaptea pe „zgura" de la Dinamo.

Antrenorul •Octavian Mercurean 
ne spune că lvan Patzaichin s-a 
apucat serios să rezolve definitiv 
..problema rezistenței", care l-a 
necăjit destul (și pe noi) In sezo
nul trecut. Cu citeva zile In urmă 
a împlinit de ani șl speră ca in 
UI» să participe la cea de a J-a 
Olimpiadă și să ciștige cel de al 
8-lea titlu I Credem că iarna a- 
ceasta poate să însemne enorm 
pentru glorioasa carieră sportivă 
a marelui nostru campion. Cu 
mari ambiții de afirmare se pre
zintă în flecare il și alțl doi ca- 
noiștl de renume mondial — 
Gheorghe Danilov și Gheorghe Si
mionov, un dublu care, după opi
nia noastră. își poate spune în
dreptățit cuvintul în desemnarea 
laureaților de la Montreal. Antre
norul grupei de canoe are cuvinte 
frumoase și la adresa lui Ghera- 
sim Munteanp. un sportiv talen
tat, care a Început să aibă mal 
multă încredere în posibilitățile 
proprii, adică exact ceea ce, cre
dem, l-a lipsit multă vreme, o 
încredere care, am înțeles, a 
transmis-o și... anirenorului său.

Un tur de orizont pe care, fără îndoială, îl vom repeta 
in perioada următoare, însoțindu-i pe sportivii noștri in 
lunga și anevoioasa cursă a pregătirilor pentru Montreal, 

la capătul căreia le dorim împlinirea celor mai îndrăznețe am
biții, răsplata binemeritată a eforturilor pe care le depun, 
cu pasiune și răspundere, cu o mare putere de dăruire, în 
aceste zile și luni de iarnă, la fiecare antrenament, prin care 
încearcă, cu lăudabile strădanii, să se apropie de perfor
manțe înalte, de medaliile olimpice.

Pagină redactată de
Dan GARLEȘTEANU

Fotografii de Dragoș NEAGU Sportul|Pqg.a3a



CONSTATĂRI ȘI CAUZE 
ALE EȘECULUI DE LA BLOIS

O discufie cu jucâtorii și antrenorii după sosire

Imediat după sosirea de la Blois, joi seara, a avut loc la 
sediul C.N.E.F.S. o discuție cu jucătorii și antrenorii echipei națio
nale pentru a se cunoaște cauzele care au determinat eșecul nea
șteptat din meciul olimpic cu Franța. Redăm in rezumat unele din 
intervențiile acestora.

DINU (căpitanul echipei) :
„Simțim cu toții amărăciunea 

acestui eșec pe care îl consider 
un accident regretabil in pal
maresul echipei naționale, cu a- 
tit mai mult, cu cit posibilită
țile reale ale echipei noastre e- 
rau departe de o asemenea In- 
fringere. Consider că un cumul 
de oboseală fizică și nervoasă a 
dereglat echipa care, după pri
mirea primului gol, și, in spe
cial, a celui de al doilea gol, 
s-a dezorganizat fără să mai 
aibă puterea de a se reorganiza, 
slăbiciune enormă de care au 
profitat adversarii noștri. Jocul 
In atac fără acoperire, pierderea 
siguranței paselor, unele neînțe
legeri dintre noi, sint motivele 
principale ale eșecului pentru 
care sintem vinovați cu totii.

Am convingerea că realizind o 
unitate din toate punctele de ve
dere in lotul reprezentativ vom 
reuși să anihilăm handicapul de 
la Blois in grupa preliminară 
olimpică din care facem parte".

IORDĂNESCU :
„Am plecat cu gindul la vic

torie, in cel mai rău caz un meci 
egal, pentru ca să jucăm sub 
orice critică și să înregistrăm un 
rezultat catastrofal. Noi sintem 
principalii vinovați deoarece nu 
am respectat sarcinile de joc și 
am devenit pe parcurs o echipă 
haotică, in timp ce starea de 
oboseală se accentua. La un mo
ment dat, fiecare a luat acțiu
nile pe cont propriu și s-au fă
cut mari greșeli individuale care 
ne-au costat golurile primite și 
ocazii ratate.

Consider că in activitatea e- 
ehipei noastre mingea este prea 
puțin păstrată de echipă, se 
trece cu pase lungi pe la mij
locul terenului și de aceea pier
dem consistenta în joc".

LUCESCU :
„Trebuie să luăm în seamă 

problemele de fond. Am fost în
vinși de insistenta, dorința de 
afirmare a adversarilor. La noi, 
în schimb, spiritul de echipă a 
scăzut. Cu cițiva ani in urmă, 
la Guadalajara, am avut o mare 
dorință de afirmare, dar în ulti

Măsuri urgente, 
severe, îndreptățite!

(Urmare din pag. 1)

ținut unele titularizări, indife
rent de forma sportivă, situa
ție care a dus la formule necon
sistente și Ia comportarea și 
rezultatul, atit de păgubitoare, 
de la Blois.

Lipsa unei autorități depline 
din partea acelora eare răspun
deau de echipa națională a 
generat indisciplină in jocul 
echipei, manifestată îndeosebi 
In întilnirea cu echipa olimpică 
a Franței, atunci cînd au fost 
abandonate indicațiile dinaintea 
jocului și s-a trecut la acțiuni 
personale caro au facilitat 
eficacitatea adversarilor. Jucă
torii noștri au desigur o mare 
vină in înregistrarea acestui e- 
șec și este de așteptat analiza
rea comportării fiecăruia din
tre ei. Este de neînțeles cum 
jucătorii cu experiență inter
națională nu au fost capabili 
să evite măcar proporțiile unui 
asemenea eșec. Se pune proble
ma contribuției, ambiției, dă
ruirii, A RĂSPUNDERII PER
SONALE PENTRU FORMA 
SPORTIVA A FIECĂRUIA, 
pentru îmbrăcarea tricoului na
țional CU O DEPLINA CAPA
CITATE DE JOC IN SLUJBA 
ECHIPEI DE FOTBAL A 
ROMÂNIEI.

Nesesizarea și neîndreptarea 
la timp a unor defecțiuni și di
ficultăți in alcătuirea și com
portarea lotului reprezentativ 
în diferite verificări, uneori 
chiar in pofida faptului că s-a 
atras atenția, sint greșeli de 
care se face vinovat și colegiul 
eentral de antrenori care nu a 
știut să-și Impună autoritatea 
și s-a limitat de cele mal mul
te ori la avizări formal». 

mul timp există o oarecare bla
zare deși am avut și avem o- 
biective mari. Îmi este rușine 
că am ajuns din nou intr-o si
tuație, ca aceea de acum opt ani 
de la Ziirich. Este vina noastră 
a tuturor. Trebuie refăcut spiri
tul de echipă, trebuie să fie în
deplinite toate condițiile pentru 
a reface echipa națională, pen
tru a depăși acest greu impas".

TROI :
„M-am străduit să joc bine 

însă nu m-am simțit in forma 
obișnuită".

SAME? :
„Am jucat normal, am res

pectat sarcinile pină la primirea 
primului gol, insă, după aceea, 
am greșit in multe faze".

DUDU GEORGESCU :
„De mai mult timp se spune 

că nu sint în formă. Așa este. 
In plus terenul a fost greu,".

VALENTIN STĂNESCU, an
trenor :
„Sintem vinovați cu toții, teh

nicieni și jucători. Ne-a bătut o 
echipă ambițioasă, dornică să 
cîștige. Greșelile atu fost urmă
toarele : joc dezorganizat, inca
pacitate de a stăvili atacurile, 
intre minutele 65 și 80 cînd au

După 3 ore de
La discuție au fost invitați 

să participe toți jucătorii. Era 
firește o atmosferă de apăsa
re după eșecul de la Blois. 
Jucătorii și antrenorii erau 
vădit afectați și jenați în ati
tudinea și explicațiile lor. Cu 
acest prilej s-a observat că 
mulți din internaționalii noș
tri nu au opinie, personalitate, 
nu reușesc să explice cum au 
jucat, ce s-a întîmplat cu ei 
și cu echipa. De aceea cuvîn- 
tul unora dintre ei este foarte 
scurt sau lipsește.

în circa trei ore de discuții 
au rezultat următoarele cons
tatări și cauze după meciul 
de la Blois :

Comunicatul anunță măsuri 
organizatorice pentru întărirea 
activului Federației române de 
fotbal, punerea in aplicare a 
unui plan de măsuri întocmit 
recent dar care a fost întîrzial 
in ideca încheierii sezonului 
internațional din luna decem
brie. Eșecul de la Blois con
firmă, din păcate, justețea cri
ticilor și proiectelor de măsuri 
anunțate in ziarul nostru cu 
prilejul ședinței comune a Bi
roului C.N.E.F.S. și Biroului 
F. R. Fotbal din 30 octombrie 
a.c. Atunci se atrăgea foarte 
serios atenția asupra INSUFI
CIENTEI pregătiri, asu
pra SUPERFICIALITĂȚII ȘI 
CLIMATULUI NECORESPUN- 
ZATOR DE ORDINE ȘI DIS
CIPLINA ȘI SE REFEREA LA 
INSUFICIENTA CONTRIBUȚIE 
A TEHNICIENILOR IN PRO
CESUL DE ANTRENAMENT 
ȘI MODERNIZARE DIN FOT
BALUL NOSTRU. Cele scrise 
atunci nu au avut însă efec
tul dorit. De aceea, acum, res
ponsabilitățile vor trebui să 
fie mult mai precise, iar răs
punderile concrete.

O altă acțiune care vine ta 
iniimpinarea planului de mă
suri este stabilirea unui pro
gram de activitate, inclusiv al 
echipelor reprezentative pentru 
dubla intiinire cu echipele Sco
ției, in campionatul european, 
de la 16 și 17 decembrie ax., 
cit și pentru perioada de va
canță.

tn fața noii situații in care se 
află fotbalul nostru, mobilizarea 
tuturor forțelor capabile va fi o 
garanție de a ieși din impas și 
a promova o reprezentare in
ternațională demnă. 

fost primite cele trei goluri, e- 
chipa fiind ca o barcă pe va
luri ; meciul a fost privit cu 
ușurință, acum cind nu există 
adversar slab in lume. E necesar 
să se ia măsuri severe. Jucăto
rii au spus că sint vinovați, vi
novat sint și eu pentru că nu 
am știut să iau măsuri ferme 
atunci cind am constatat unele 
dereglări, o încărcătură mare 
și, uneori, nepotrivită, de pro
gram. Avem jucători valoroși 
puțini și va trebui lucrat mult 
in această direcție".

D. NICOLAE (Nicușor) an
trenor :

„In jocul de la Blois în loc 
să se repare greșelile s-a por
nit la atac dezordonat și s-a dat 
posibilitatea adversarilor să în
scrie. Trebuie eliminați din lo
tul reprezentativ jucătorii care 
nu dedică echipei naționale în
treaga lor ființă".

D. TOMESCU, medicul echi
pei :
„Consider că scuza cu gradul 

de oboseală este un alibi pentru 
ceea ce s-a întimplat la Blois, 
în teren. Cred că avem puțini 
jucători cu personalitate, chiar 
printre cei mai buni, ca Dudu 
Georgescu, de pildă, care nu știe 
ce joacă in teren. înainte de 
partida cu Franța echipa noas
tră s-a supraapreciat și în ace
lași timp a subapreciat pe ad
versari. Cînd jucătorii noștri dau 
de greu și iși dau seama că 
sint depășiți. atunci cedează u- 
șor".

CONSTATARI: 
explicații -echipa

“ * cat dezorganizat,
lent, fără concepție, haotic ;

— apărătorii au părăsit și 
dezmembrat jocul în defensivă 
obsedați de dorința de a în
scrie după primul gol primit ;

— atacanții au jucat indivi
dual, izolat, fără capacitate de 
pătrundere :

— nu s-au respectat sarcini
le jocului ;

— Ia unii jucători s-a obser
vat oboseala fizică și nervoa
să.

CAUZE:
— subestimarea echipei olim

pice a Franței și ca urmare 
neglijențe în pregătire și în joc;

— abandonarea sarcinilor și 
substituirea jocului colectiv 
prin acțiuni individuale care au 
facilitat combinațiile adversari
lor ;

— stare de oboseală și ner
vozitate provocată de șocul pri
mirii primului gol ;

— incapacitatea de revenire 
după acest șoc ;

— scăzută pasiune și dăruire 
în joc ;

— plafonarea unora din ju
cători și fragilitatea altora ;

— lipsă de îndrumare com
petentă și operativă după 
prima repriză și în timpul re
prizei a doua :

— slăbirea spiritului de 
echipă.

SÎMBĂTĂ

Sala Giulești, de 
Steaua — Farul 

(m.A); 
la ora 17 : 
— Dinamo 
Politehnica

I

BASCHET, 
la - ora 16:
(m.A). Rapid—I.E.F.S. 
sala Floreasca, de
A.S.A. București 
(m.A). I.C.E.D. — 
București (m.A).

BOX. Sala Clubului Gri vi-’ 
ța Roșie, de la ora 17,30 : 
Rapid — Metalul Bocșa, meci 
în cadrul „Cupei F. R. Box

HOCHEI. Patinoarul 
August", ora 17 : România 
R. D. Germană.

POPICE. Arena Voința, 
Ia ora 9 și 14,30 : întrecerile 
turneului internațional „Cupa 
Carpați", probele individuale.

TENIS DE MASA. Sala de 
la stadionul Republicii, de 
la ora 17 : Voința București— 
C.S.M. Cluj-Napoca (m și f) — 
campionatul național.

VOLEI. Sala Giulești, ora 
13,30 : Grivița Roșie — Elec
tra Buc. (B. m) ; sala Flacă
ra roșie, de la ora 17.00 : Fla
căra roșie — I.T.B. 
C.P.B. — Unirea Buc.
sala Olimpia, ora 18,30 : Me
dicina — Spartac Buc. (B.f).

FOTBAL
DUPĂ MECIUL CU ECHIPA FRANȚEI

STATISTICI EDIFICATOARE
înregistrările statistice efec

tuate de noi la meciul de la 
Blois confirmă o serie d< apreci
eri anterioare privind atît desfă
șurarea în ansamblu a între
cerii, cit mai ales comportarea 
echipei noastre reprezentative. 
Deși, pe alocuri, unele date 
par în ușoară contradicție cu 
rezultatul final al întîlnirii. 
Așa de pildă, raportul lovitu
rilor de colț a fost de 4—3 în 
favoarea reprezentativei noas
tre, iar raportul general al 
acțiunilor de atac (98 România 
— 104 Franța) nu reflectă, 
prin diferența cifrică relativ 
mică, proporția scorului favo
rabil gazdelor. Să mai adău
găm și faptul că numărul oca
ziilor de gol (România — 5, 
Franța — 8) ar fi putut pleda 
pentru un rezultat mai strîns.

Dar să vedem care este si
tuația în ceea ce privește res
tul datelor statistice culese 
din partida de la Blois. Mai 
întii. numărul acțiunilor ofen
sive, redate pe fracțiuni de 
timp de cite un sfert de oră : 
min. 1—15 = România 17 — Fran
ța 19; min. 16—30 = 18—20; min. 
31—45 = 17—16 ; min. 46—60 = 
18—15; min. 61—75 =18—20;
min. 76—90 = 10—14. Așadar, 
cu excepția celor două „sfer
turi", cel de la sfîrșitul primei 
reprize și cel de la începutul

N O

PORNIND DE
Cu cîtva timp în urmă am pre

zentat exemplul inimosului șle
fuitor de talente din Tîrnăveni, 
Teodor Mesaroș, care a reușit să 
depășească cu mult — calitativ și 
cantitativ — realizările unor cen
tre cu tradiție și cu mai mari po
sibilități și condiții, numai prin 
pasiunea și seriozitatea muncii 
lui. Ne propunem să continuăm 
înfățișarea cazurilor similare, 
destul de rare din nefericire, spre 
a sublinia meritele acestor an
trenori și instructori ai micilor 
sau tinerilor jucători dar, mai 
ales, spre a atrage și atenția 
altor tehnicieni ai fotbalului nos
tru care activează în acest do
meniu așa de important al fotba
lului. dar cu rezultate foarte sla
be, determinate în general de lip
sa de pasiune, de comoditate sau 
chiar de nepricepere.

Astăzi vom porni de la o listă... 
Iat-o : Ștefănescu (Dinamo Pi
tești, Politehnica Iași, F. C. Ar
geș), Badea (Dinamo Pitești), Cîr- 
ciumărescu (Dinamo Pitești, Uni
versitatea Craiova, F. C. Argeș). 
Radu I (F. C. Arge$), Dobrin 
(F. C. Argeș), Prepurgel (F. C. 
Argeș, F. C. Brăila), Mățăoanu 
(Dinamo Pitești. Chimia Rm. Vîl- 
cea. Progresul București, Sportul 
studențesc), Niță (Dinamo Pitești, 
Universitatea Craiova, Steagul 
roșu), Neculce (Dinamo Sla
tina). Ciolan (Viitorul Scor- 
nicești). Burcea (F.C.M. Ga
lați). Din (Vulturii C. Lung). 
Cîrstea. Ariciu, Moisescu, Zamfir, 
Radu li, Radu III, Dumitrescu, 
Gh. Cristian (toți actuali compo
nent! ai lotului de prima divizie 
F. C. Argeș), Speriatu, Mălăescu, 
Sîrbu (din echipa de juniori F.C. 
Argeș, •primul selecționat în lotul 
reprezentativ de juniori), aceștia

DUMINICA
BASCHET. Sala Giulești, de 

la ora 10 : Steaua — Farul 
(m.A), Rapid—I.E.F.S. (m.A) ; 
sala Dinamo, la ora 
A.S.A. — Dinamo (m.A) 
Ia Floreasca, ora 
I.C.E.D. — Politehnica 
resti (m.A.).

FOTBAL. Stadionul 
Micii 

12.30 : 
; sa-
18.30 : 
Bucu-

Repu-
Sportul stu-

(Div. A) ;
ora 14 :

(Div. A);
ora 10 :
— U.T.A.
teren Po-

dențesc U.T.A. 
stadionul Giulești, 
Rapid — Jiul 
teren Politehnica, 
Sportul studențesc 
(tineret-speranțe) ; 
litehnica II, ora 9 : Rapid — 
Jiul (tineret-speranțe) ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobu
zul — Nitramonia Făgăraș 
(Div. B) ; teren Metalul, ora 
11 : Metalul București — Chi
mia Tr. Măgurele (Div. B); 
teren Sirena, ora 11 : Sirena— 

reprizei secunde, cînd echipa 
noastră a dominat ceva mai 
mult și a avut posibilitatea de 
a-și concretiza superioritatea, 
in rest inițiativa a aparținut 
tinerei formații olimpice a 
Franței, care, cu un plus de 
organizare a jocului și mai 
ales cu mai multă luciditate, 
a reușit să se impună pe plan 
moral și tactic și să finalizeze 
patru din acțiunile sale de 
atac.

în reușita lor, fotbaliștii 
francezi au înțeles mai bine 
decît ai noștri că este necesar 
să șuteze mai mult, mai pre
cis și mai periculos pentru a 
realiza goluri. Ceea ce au și 
făcut, raportul șuturilor ex
pediate spre poartă și pe spa
țiul porții fiindu-le net favo
rabil : 15—7 și 9—4. Aici ar 
putea fi găsită una din prin
cipalele explicații ale victoriei 
echipei franceze și, bineințcles, 
ale înfrîngerii fotbaliștilor noș
tri, la care va trebui să adău
găm neapărat gravele erori ale 
apărătorilor români din cea 
dc-a doua parte a intilnirii.

Iată, deci, cum echipa noas
tră a plătit din nou — și de 
astă dată foarte scump — 
ineficacitatea în cele două si
tuații fundamentale ale jocu
lui, în atac și în apărare.

Mihai IONESCU

T Ă

LA 0 LISTĂ...
sînt jucătorii care, de-a lungul 
anilor, au evoluat sau evoluează 
în campionatele de A, B sau C 
sau care — acum— fac parte din 
grupul „speranțelor" fotbalului 
nostru. De ce apar pe aceeași lis
tă ? Fiindcă, cu toții sînt produ
sul pepinierei piteștene, acolo 
unde intîlnim un alt pasionat în
drumător al piticilor și juniori
lor, Leonte Ianovschi. Reușitele 
lui în materie sînt de mult cu
noscute, ar trebui adăugat și fap
tul că echipa de tineret-speranțe 
F. C. Argeș, de care acesta răs
punde în prezent, este printre 
fruntașe în campionatul special 
rezervat. La Centrul de copii și 
juniori din Pitești îi intîlnim, de o 
bună bucată de vreme, pe un al 
doilea Ianovschi, Mihail, fiul, ală
turi de un alt harnic șlefuitor de 
talente, Dan Silvășanu. Ambii ara
tă pasiunea „maestrului" lor și — 
să sperăm — vor avea și reușitele 
lui în materie.

Prezentînd succesele de formare 
și lansare de jucători de Ia Pi
tești ne gîndim, iarăși, la atîtea 
și atîtea orașe cu tradiție, la atî
tea centre de copii și juniori bine 
dotate, mereu sprijinite, ale că
ror „producții" rămîn de ani și 
ani ncsatisfăcătoare. Să ne gîn
dim cit ar fi avut de cîștigat fot
balul noștri^ dacă toate „pepinie
rele" de la care, pe bună drepta
te, se așteptau rezultate fruc
tuoase, ar fi avut o ritmicitate în 
activitatea lor, o constanță în 
preocupările pentru depistarea și 
formarea talentelor ! Din păcate 
numărul centrelor și al antrenori
lor care răspund cu adevărat me
nirii lor este încă prea mic și 
măsurile viitoare, energice și efi
ciente, trebuie să curme această 
atît de dăunătoare stare de lu
cruri din fotbalul nostru. (Ef. I.).
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• UNII 
VA a prl

1. STEAUA
2. Dinamo I
3. „Poli- |J
4. S.C. Bal
5. A.S.A. îl
6. F.C.M. H
7. Rapid I
8. F.C. Bibi
9. „PMi“ îl

10. F.(Z Argl
11. F.C. Cori
12. F.C. Olil
13. Univ. Cri
14. Sportul J
15. Jiul
16. U.T.A.
17. „U- Cj-H
18. C.F.R. Cl

de

LOT
ULTIMA 
REA BILEI 
SPECIALA

DUMINICI
Se acord] 

din fondul 
Pronoexpra

Olimpia Giurgiu ; stadionul 
„23 August" (teren V), ora 
11 : I.O.R. — Triumf ; teren 
I.C.S.I.M., ora 11 : I.C.S.I.M.— 
Tehnometal Buc; teren Stea
ua II, ora 11 ; T.M.B. — Ra
pid Fetești (meciuri în ca
drul Div. C).

HOCHEI. Patinoarul „23 Au
gust", ora 17 : România — 
R. D. Germană.
JUDO. Sala Floreasca, de la 

jra 9.30 : partidele ultimei 
etape a Diviziei A.

POPICE. Arena Voința, 
la ora 8,30 : turneul inter
național „Cupa Carpați", pro
ba de perechi mixte.

TENIS DE MASA. Sala de 
Ia stadionul Republicii, de la 
ora 9 : Politehnica — Loco
motiva București (m) ; sala 
Progresul, de la ora 9: Pro
gresul — C.S.M. Cluj-Napoca 
(m și f).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 
10 : Dinamo — Penicilina Iași 
(Cupa F.R.V., f) ; sala Pro
gresul, ora 9 : Progresul — 
Constructorul Brăila (B. m) 
sala Institutului Pedagogic, 
ora 9 : Universitatea — 
GIGCL Brașov (B.f) ; sala Fla
căra roșie, ora 9 : Voința — 
Confecția Vaslui (B.f). Participa 

bilitatea d< 
„Dacia 1304 
da Albă di
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imă mîine penultima etapă a returului, 
iză, vă informăm despre ultimele pre- 
ederea acestei etape și indisponibilită- 
ai recente.

SATU 
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C. 
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I compa- 
|ii Cim- 
prilej au 
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li după 
lie ante- 
lă poată 
tine. Io- 
lipsi din 
pat o 
susținut, 
I de ve- 
p. Teh- 
le indis- 
theran), 
Iuțea fo
tă (acci- 
[Blois) și 
ndat o

V. To- 
. Hănig 
iBrașov) 
CRAIO- 
pada de

întrerupere pregătindu-se cu 
siduitate în fiecare zi. Antrena
mentele au avut loc pe terenul 
de la Podari, la aproximativ 
4 km de Craiova. La mijlocul 
acestei săptămîni, Universitatea 
a susținut un joc de verificare 
cu Constructorul Craiova (6—0, 
au marcat Cămătarii — 2, Oble- 
menco, Marcu, Deselnicu și 
Boc). Mîine nu va juca Bălăci 
— suspendat o etapă • SPORT 
CLUB BACAU a plecat, ieri, 
spre Craiova, cu un moral for
tificat de victoria obținută, du
minica trecută, în meciul res
tanță din etapa a X-a, cu Spor
tul studențesc.

ARBITRII PARTIDEI: Gh. 
Popovici — A. Munich și M. 
Hanganu (toți din București).

• SPORTUL STUDENȚESC. 
Antrenorul Angelo Niculescu a 
menținut echipa 
de antrenamente 
racter complex. In linii mari, 
mîine vă începe jocul „ll“-le 
aliniat la Tg. Mureș, mai puțin 
Ciugarin, suspendat pentru acu
mularea a 3 cartonașe galbene
• U.T.A., în afara antrenamen
telor, a susținut în perioada de 
întrerupere a campionatului trei 
partide amicale (2—3 și 0—3 cu 
„U“ Cluj-Napoca, acasă și în 
deplasare, 3—0 cu Rapid Arad), 
în care au fost rulați toți ju
cătorii. Nu sînt indisponibilități, 
în afara celor mai vechi (Ior- 
gulescu si Axente).

ARBITRII PARTIDEI: N.
Rainea (Birlad) — M. Moraru 
(Ploiești) și C. Sănduleseu (Va
slui).

• C.F.R. CLUJ-NAPOCA s-a 
pregătit intens pentru ultimul 
său joc de acasă. Sîmbăta tre
cută, feroviarii au. întîlnit 
terenul lor formația A.S.A. 
Mureș, de care au dispus
1— 0, prin golul 
Adam. Miercuri, 
jucat, tot acasă, 
Zalău, pe care au invins-o cu
2— 0 (au marcat Boca și L. Mi
hai). Se anunță „11“-le de bază
• F.C.M. REȘIȚA a plecat vi
neri cu autocarul la Cluj-Na
poca. Joi, reșițenii au susținut 
un meci în familie. Pentru par
tida de mîine se anunță rein
trarea lui Beldeanu, care a pri
mit avizul medicului. Va fi de
butul lui Beldeanu în actualul 
campionat !

ARBITRII PARTIDEI : C. Ni
culescu — M. Buzea și D. Ghe- 
țu (toți din București).

• RAPID, cu moralul 
după punctul cucerit la 
stanța, a efectuat zilnic 
namente asidue, uneori și cite

într-un regim 
zilnice, cu ca-

cu 
de 
au

marcat 
clujenii 
cu Armătura

ridicat
Con

an tre-

ENTE LA ZI
TINERET-SPERANȚE

115— 16
15—21 

119—14
15—19 

118—24
116— 25
117— 18 
10—19

35—14 
35—16 
25—21 
16—16 
21—20 
15—20 
15—15 
17—18

22 1. Dinamo 15 10 3 2 45—14 23
21 2. F.C. Argeș 15 10 2 3 29—16 22
17 3. F.C. C-ta 15 9 3 3 26—13 21
17 4. Univ. Cv. 15 7 5 3 24—10 19
16 5. „Poli" Tim. 15 9 0 6 29—12 18
16 6. F.C. Bihor 15 7 4 4 32—29 18
15 7. Steaua 15 8 2 5 22—20 18
15 8. Sp. stud. 15 6 4 5 29—24 16
15 9. „Poli" lași 15 7 2 6 27—26 16
15 10. S.C. Bacău 15 7 1 7 26—20 15
14 11. F.C.M. 15 6 1 8 14—29 13
14 12. „U" Cj.-N. 15 5 2 8 15—21 12
13 13--14. U.T.A. 15 4 3 8 11—20 11
13 13--14. A.S.A. 15 4 3 8 21—30 11
13 15. C.F.R. 15 2 6 7 12—15 10
12 16. F.C. Olimp. 15 3 3 9 18—30 9
11 17. Rapid 15 2 5 8 13—27 9
11 18. Jiul 15 4 1 10 13—50 9

OSPORT INFORMEAZĂ
)CURA- 
lGEREA 
ES DE 
E 1975 
mentare 
.ternului

— Austria, excursii în U.R.S.S. și 
R. D. Germană; cîștlgurl in bani.

Numai variantele de 15 lei parti
cipă la toate extragerile.

Tragerea are loc la București, 
mîine, duminică 7 decembrie 1975, 
în sala Clubului Sindicatelor din 
Comerț, din str. Șelari nr. 8, cu 
începere de la ora 17.45. în con
tinuare va rula un film artistic.

Procurînd cit mai multe bilete 
la această tragere, vă măriți 
siderabil șansele de cîștig !

con-

NUMERELE EXTRASE
TRAGEREA LOTO DIN 5

CEMBRIE 1975

LA
DE-

FOND GENERAL DE CÎȘTI-
Ur.I 7C7.C22 k i din care : 151

ră posi- 
d turisme 
Dlimpia- 
tnsbruck

GURI 737.032 lei 
lei report.

EXTRAGEREA
7 56 11 90 55

EXTRAGEREA
22 78 15 17 18

Plata cîștigurilor se face ast
fel : în Capitală de la 15.XII.1975 
pînă la 5.II.1976, inclusiv. în 
țară de la 19.XII.1975 pînă la 
5.II.1976 inclusiv. Prin mandate 
poștale , de la 19.XII.1975.

I :
62 9 70 65 

Ii-a :a
2 19 20 58

două. S-a insistat cu precădere 
pe îmbunătățirea randamentului 
liniei ofensive. Joi, feroviarii 
au susținut un ultim meci de 
verificare, în compania unei 
combinate tineret-speranțe-ju- 
niori • JIUL are unele greu
tăți în alcătuirea formației, da
torită indisponibilității lui Ton- 
ca și Stoica. Miercuri, Jiul a 
întîlnit pe Minerul Lupeni, pri
lej cu care antrenorul Ion Io- 
nescu a făcut ultimele retușuri.

ARBITRII PARTiDEI: N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea) — Alex. 
Ene și V. Ciocîltcu (ambii din 
Craiova).

• A.S.A. TG. MUREȘ a sus
ținut în perioada de întrerupere 
două jocuri cu caracter de ve
rificare : sîmbăta trecuta, cu 
C.F.R. Cluj-Napoca, și miercuri 
un amical „în familie* 4 cu echi
pa de tineret Nici un jucător 
indisponibil în lot, care-1 in
clude acum și pe Nagel, com
plet refăcut. • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA s-a antrenat 
miercuri în compania concita- 
dinei U.M. Timișoara. Din lot, 
doar Crîngasu continuă să ab
senteze, după accidentul suferit, 
la 19 octombrie, în meciul cu 
F.C.M. Reșița. Studenții timișo
reni au sosit aseară la Tg. Mu
reș, cu autocarul.

ARBITRII PARTIDEI : C. 
Ghiță (Brașov) — S. Stăncescu 
(București) și R. Șerban (Cra
iova).

• POLITEHNICA IAȘI a fă
cut pregătiri foarte intense, cu 
gîndul că mîine va întîlni un 
adversar redutabil. Posibila for
mație de duminică a susținut, 
la mijlocul acestei săptămîni, 
un joc-școală cu propria forma
ție de tineret-speranțe (4—1). 
Sofian și Mureșan sînt în con
tinuare indisponibili • STEA
UA a efectuat ciclul de antre
namente obișnuit. Anglielini 
și-a reluat și el pregătirile, dar 
nu se știe dacă se va apela la 
serviciile lui în meciul de la 
Iași.

ARBITRII PARTIDEI: I. Rus 
(Tg. Mureș) — St. Marian (Si
ghișoara) și O. Anderco (Satu 
Mare).

s-a

•în cele 
tualei ediții 
s-au marcat 
269 gazdele, 
mai productivă etapă a fost 
a IV-a, cînd s-au înscris 
de goluri, la polul opus 
tuîndu-se etapa a XV-a, 
numai 17 goluri.
• Golurile cu numere 

jalon au fost marcate de 
Sandu (nr. 1), Oblemenco 
(nr. 50), Luccscu (nr. 100), 
Dumitru (nr. 150), Romilă II 
(nr. 200), Neagu (nr. 250), 
Zamfir — Steaua (nr. 300).

• Cele mai frecvente sco
ruri înregistrate pînă în 
prezent : 2—0 de 28 de ori și 
1—0 dc 27 ’
• Pînă 

consemnat 
autogoluri.
• Din cele 135 de partide 

disputate, 99 au revenit gaz
delor, 25 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 11 victoria a 
fost de partea oaspeților.
• Pînă acum, s-au dictat 

31 de lovituri de la 11 m : 
24 transformate, 7 ratate ; 28 
în favoarea gazdelor, 3 pen
tru oaspeți.
• Partidele acestui cam

pionat au fost urmărite de 
1 822 500 de spectatori.
• Clasamentul orașelor

(alcătuit pe baza mediei de 
spectatori), după 15 etape, se 
prezintă astfel : 1. CRAIO
VA 28 300 ; 2. Timișoara
23 500 ; 3. București 16 300 ; 
4. Oradea 15 200 ; " ~ “
13 100 ; 6. Arad 13 000 ; 
Iași 12 600 ; 8. Satu Mare
12 300 ; 9. Pitești 11 800; 10. 
Reșița 11 100 ; 11—12. Con
stanța și Tg. Mureș 9 800 ;
13. Cluj-Napoca 8 900 ; 14.
Petroșani 5 300.

• Situația în „Trofeul
Petschovschi44, după 15 eta
pe, este următoarea : 1—2.
CRAIOVA și SATU MARE 
9,14 ; 3—4. Reșița și Iași 
9,12 ; 5—6. Pitești și Con
stanța 9,00 ; 7. Cluj-Napoca 
8,93 ; 8. Tg. Mureș 8,85 ; 9. 
București 8.80 ; 10. Timișoa
ra 8,75 ; 11. Bacău 8,71 ; 12. 
Arad 8,43 : 13. Oradea 8,37 ;
14. Petroșani 6,87.

15 etape, ale ac- 
a Diviziei A 

342 de goluri :
73 oaspeții. Cea

30 
si- 
cu

de
M.

dc ori.
in prezent, am 
înscrierea a 10

5. Bacău
7.

în cel de-al treilea eșalon al 
fotbalului nostru, Divizia C, 
duminică șc dispută ultima e- 
tapă a turului (a XV-a)- Acest 
final al sezonului de toamnă 
se anunță interesant. In majo
ritatea seriilor acum se va ho
tărî cine va fi lider pînă la pri
măvară. Doar în trei din cele 
12 serii se cunosc „campionii de 
toamnă" — Portul Constanța 
(seria a IV-a), Armătura Zalău 
(seria a IX-a) și Minerul Cav- 
nic (seria a X-a), echipe care 
au avut în această prima ju
mătate a campionatului o com
portare bună și dețin, în pre
zent, un avantaj de cite trei 
puncte.

O dispută pasionantă 
rectă 
timă

se dă 
etapă

indi- 
ul- 

întrc 
fos-

în
a 

fruntașele seriei a 
ta divizionară 1
Automecanica
2, cu 23 p, 
și ROVA Roșiorii de Vede (lo
cul 1, cu 23 p, 29—9). ROVA 
joacă acum în deplasare, la

această 
turului 

1 Vl-a, 
B Flacăra- 

Moreni (locul 
golaveraj 25—8)

Balș, cu F.O.B. (locul 
sament), iar Flacăra 
a treia clasată, Petrolul Tîrgo- 
viște. La fel de interesantă este 
lupta pentru primul loc și în 
seria a Vil-a, între Minerul 
Lupeni (actualul lider, cu 19 p) 
și Metalul Drobeta Tr. Seve
rin, retrogradată din Divizia B 
(locul secund, cu 18 p). Mine
rul va juca la Drobeta Tr. Se
verin, cu Unirea (locul 10), iar 
Metalul Ia Craiova, cu Con
structorul (locul 8). Deci, șansa 
mai marc — 
termina turul 
au fotbaliștii 
bucureșteană, 
mâții (Unirea 
metal și Automatica) 
la egalitate de puncte, cite 17, 
și toate trei vor evolua dumi
nică în deplasare-

5 în cla- 
acasă, cu

teoretică — de a 
pe primul loc o 
mineri. In seria 
a V-a, trei for- 
Tricolor, Tchno- 

se află

• Jocurile din etapa a 
XIII-a, aminate din cauza 
timpului nefavorabil, se vor 
disputa în ziua de 14 decem
brie.

REZULTATELE ETAPEI A Xlll-a A CAMPIONATULUI DE JUNIORI
SERIA

Liceul 
C.F.R.
Neamț 1—2, 
Liceul 2 Iași 4—1, C.S.M. Sucea
va — Rulmentul Birlad 2—2, Li
ceul „A. I. Cuza“ Focșani — 
Gloria Buzău 0—2 ; SERIA A 
II-A : F. C. Brăila — C.S.U. Ga
lați 2—1, Rapid București — Șc. 
sp. 2 București 1—1, F.C.M. Ga
lați — Azotul Slobozia 1—0, Șc. 
sp. Călărași — Flacăra roșie 
București 2—2, Sportul studen
țesc — Metalul București 1—0 ; 
SERIA A III-A : Poiana Cîm- 
pina — Progresul București 0—3, 
Flacăra Automatica Moreni — 
Ș. N. Oltenița 3—0, Dinamo Bucu
rești — Voința București 3—0, 
C. S. Tîrgoviște — T. M. Bucu
rești 4—3, Liceul ,,Mihai Vitea
zul1* București — Șc. sp. Ale
xandria 15—0, Petrolul Ploiești— 
F.C.M. Giurgiu 0—1 ; SERIA A 
IV-A : Șc. sp. Știința Petroșani—

Curtea de Argeș 0—1, 
Rm. Vîlcea — Șc. sp.
1— 1, Universitatea Cra- 
Minerul Motru 3—2, Di- 
Slatina — Electroputere
2— 1 Minerul Lupeni —

I : șe. sp. „„„ 
de fotbal Bacău 0—1, 
Pașcani — Ceahlăul P. 
‘ ~ - Botoșani —c. s.

Șc. sp.
Chimia 
Craiova 
iova —
namo
Craiova
Jiul Petroșani 0—2, Cimentul Tg. 
Jiu — F. C. Argeș 0—2 ; SERIA 
A V-A : F.C.M. Reșița — Șc. sp. 
Gloria Arad 0—2, C.F.R. Timi
șoara — Rapid Arad 0—2, Șc. sp..

Tecuci — Viitorul Timișoara — Dierna Or
șova 2—0, U.T.A. — „Poli" Ti
mișoara 2—1, Șc. sp. Caransebeș— 
Metalul Drobeta Tr. Severin 4—1, 

“•strungul Arad — U. M. Timișoa
ra 1—2 ; Șc. sp. Lugoj — Șc. sp. 
Jimbolia 4—0 ; SERIA A VI-A : 
C.F.R. Cluj-Napoca — 
ghet 5—2, Ind. sîrmei 
zii 
sp. 
da 
ra 
tu 
F.
Napoca 2—0, 
Șc. sp. Baia Mare 2 
A VII-A : Ș . “
A.S.A. Tg. Mureș 0—9, Șc. sp. 
Odorhei — Tractorul Brașov 0—0, 
Șc. sp. Mediaș — Metalul Sighi
șoara 2—1. Șc. sp. Brașovia — 
Șc. sp. Miercurea Ciuc 1—1, Șc. 
sp. Brașov — Șc. sp. Tg. Se
cuiesc 4—0, Șc. sp. Tg. Mureș— 
Gaz metan Mediaș 0—0 : SERIA 
A VIII-A : Nitramonia Făgăraș— 
Mureșul Deva 1—0. Metalul A- 
iud — F. C. Șoimii Sibiu 2—3, 
Corvinul Hunedoara — C.F.R.
Simeria 4—0, Șc. sp. Sibiu — 
Unirea Alba Iulia 6—0, Inter Si
biu — Metalurgistul Cugir 0—3, 
Chimica Tîrnăveni — Șc. sp. Șoi
mii Sibiu 2—0, Liceul 2 Deva — 
Șc. sp. Hunedoara 1—2.

C.I.L. Si-
C. Tur- 

— Minerul Cavnic 12—0, Șc. 
Victoria Cărei — Sticla Tur- 
3—0, F. C. Bihor — Armătu- 
Zalău 1—0, F. C. Olimpia Sa- 
Mare — Șc. sp. Oradea 2—1, 
C. Baia Mare — ,,U“ Cluj- 

Gloria Bistrița — 
ut Mare 2—1 ; SERIA 
Șc. sp. Gheorghieni— 

Tg. Mureș 0—9, Șc.

PANORAMICUL PRELIMINARIILOR TURNEULUI OLIMPIC
e 91 de reprezentative olimpice 

își dispută dreptul de participare 
la turneul final care va avea loc 
anul viitor, între 18 și 31 iulie.

• Iată repartiția celor 14 locuri
disponibile (celelalte două fiind 
rezervate Poloniei, în virtutea ti
tlului de campioană olimpică, ob
ținut în 1972, și Canadei, organi
zatoarea competiției din 1976) : 
Europa — 4 locuri. Africa — 3, 
Asia 3, America de Sud — 2,
America de Nord, Centrală, zona 
Caraibilor — 2.
• Iată un panoramic al preli

minariilor J. O.
EUROPA

GRUPA I, turul 1 : Norvegia — 
Finlanda 5—3 și 1—1 ; U.R.S.S. — 
Iugoslavia 3—0 și 1—1 ; calificată 
din oficiu : islanda. Turul 2 : 
Norvegia — U.R.S.S. 1—3 și 0—4; 
Islanda — Norvegia 1—1 si 2—3 ; 

și 2—0. 
grupei

0 10- 1 8
2 5-10 3
3 3-71

în campionatul Italiei

0 ETAPA
A DERBYURILOR

0
1
1

U.R.S.S. — Islanda 1—0
Clasamentul final al

1. U.R.S.S. 4 4 (
2. Norvegia 4 1 1
3. Islanda 4 0 1

Reprezentativa Uniunii
tice s-a calificat.

GRUPA A II-A, turul 1 : R. D. 
Germană — Grecia 4—0 și 1—0 ; 
Cehoslovacia — Irlanda 2—1 și
1— 0 ; calificată din oficiu : Aus
tria. Turul 2 : R. D. Germană — 
Austria 1—0
slovacia — R.

Clasament :
3 p ; 2. Cehoslovacia 
Austria 1 p.

Meciurile viitoare : Austria — 
R. D. Germană (24. III. 1976), 
R. D. Germană — Cehoslovacia 
(7. IV. 1976), Cehoslovacia — Aus
tria (14. IV. 1976).

GRUPA A III-A, turul 1 : Spa
nia 
0—0 
0—2 
cia.
2— 1 
0—2.

Clasament : 1. Spania 3 p ; 
Bulgaria 3

Meciurile
Spania (24. III. 1976), ^Bulgaria — 
Turcia (14. IV. 1976), Spania — 
Turcia (21. IV. 1976).

GRUPA A IV-A, turul 1 : Ro
mânia — Danemarca 4—o și 2—1 ; 
Olanda — Luxemburg 2—1 și 1—0; 
calificată din oficiu : Franța. Tu
rul 2 : Olanda — Franța 2—3 ; 
Franța — România 4—0.

Clasament î 1. Franța 4 p ; 
Olanda 0 p (golaveraj 2—3) ; 
România 0 p (0—4).

Meciurile viitoare : 
Olanda (25. II. 1976), 
Franța (24. III. 1976), 
România (6. IV. 1976), 
Olanda (14. IV. 1976).

AFRICA
GRUPA I, subgrupa 

Tunisia

și 0—0 ; Ceho- 
D. Germană 1—1.

1. R. D. Germană
2 p ; 3

— R. F. Germania 3—2 și 
; Bulgaria — Ungaria 4—0 și 
; calificată din oficiu : Tur- 
Turul 2 : Spania — Bulgaria 
și 1—1 ; Turcia — Bulgaria

p : 3. Turcia 0 p. 
viitoare : Turcia

IV. 1976), Spania

Franța 
România 
Olanda 
România

2.

2.
3.

1, turul
Algeria 2—1 și 1—1 ;

Maroc — Libia 2—1 și 1—0. Turul 
2 : Tunisia — Maroc 1—0 ; retu
rul la 14 XII 1975. Subgrupa 
turul 1 : Mali — Mauritania 
și 1—0 ; meciurile Camerun
Nigeria nu s-au disputat, Came
run anunțîndi^-și retragerea din 
competiție ; calificată : Nigeria. 
Turul 2 : partidele Mali — Nige
ria sînt programate la 7 și 21 
XII 1975. învingătoarea va în
tîlni în finala grupei pe cîștigă- 
toarea din meciurile Tunisia — 
Maroc, urmînd ca echipa victo
rioasă să meargă la Montreal.

GRUPA A II-A, subgrupa 1, 
turul 1 : Sudan — R. A. Egipt 
1—1 și 1—0 ; Tanzania — Etiopia 
0—0 și 3—0. Turul 2 : nu s-a sta
bilit data de disputare a meciuri
lor Sudan — Tanzania. Subgrupa 
2, turul 1 : Malawi s-a calificat 
în dauna Madagascarului, retra
să din competiție ; Zambia — 
Mauritius 5—0 și 4—0. Turul 2 : 
Malawi — Zambia 1—1. partida 
retur fiind programată la 12. XII. 
1975. învingătoarea va întîlni pe 
câștigătoarea subgrupei 1 ; for
mația calificată va merge la Mont
real.

GRUPA A III-A, subgrupa 1, 
turul 1 : Zair — Volta Superioară 
4—1 și 2—1 ; Senegal — Togo 1—0 
și 1—1. Turui 2 : Senegal — Zair 
3—1 ; returul la 14. XII. 1975. Sub
grupa 2, turul 1 : Guineea—Gam
bia 1—0 și 6—0 ; Ghana — Libe
ria 6—0 și 4—1. Turul 2 : Guine
ea — Ghana, la 16 și 23. XII. 
1975. Pentru finala grupei (cîști- 
gătoarea merge la Montreal) se 
vor califica ~ 
ciurilor din 
subgrupe.

ASIA
GRUPA I: 

s-a disputat, _ 
neu la care au luat parte Arabia 
Saudită, Bahrein, Iran, irak și 
Kuweit. Iată clasamentul final :

0 
1 
2 
2 
4 
a Ira- 

tumeul

AMERICA DE SUD
Primele două clasate la turneul 

care va avea loc în Brazilia In 
ianuarie—februarie 1976 vor par
ticipa la turneul din Canada. Iată 
echipele sud-americane înscrise : 
Argentina, Bolivia, Brazilia, Chile, 
Columbia, Ecuador, Paraguay, 
Peru, Uruguay, Venezuela.
AMERICA DE NORD. CENTRALA, 

ZONA CARAIBILOR
GRUPA I, turul 1 : S.U.A. — 

Bermude 2—3 și 2—0 ; calificată 
din oficiu : Mexic. Turul 2 î Me
xic — S.U.A. 8—0 și 4—2. Cîști- 
gătoarea grupei : Mexic.

GRUPA A II-A, turul 1 î Gua
temala — Honduras 2—0 și 0—0, 
El Salvador — Nicaragua 4—0 și
1— 2 ; calificată din oficiu : Costa 
Rica. Turul 2 : Costa Rica — El 
Salvador 1—o și 2—1. Turul 3 : 
nu s-au stabilit datele de dispu
tare a dublului meci Costa Rica— 
Guatemala.

GRUPA A III-A, turul 1 î Ja
maica — Rcp. Dominicană 1—0 și
2— 1, Barbados — Trinidad 1—1 și 
0—0 (Trinidad s-a calificat dato
rită golului marcat în deplasare); 
calificate din oficiu : Cuba, Su
rinam. Turul 2 : Cuba — Jamaica 
1—0, 0—1, 4—1 ; Surinam — Tri
nidad 2—0, 1—1. Turul 3 : meciu
rile Cuba — Surinam încă nu 
s-au disputat.

Cîștigătoarele celor trei grupe 
vor lua parte la un turneu final. 
Primele două clasate primesc 
dreptul de a juca în competiția 
finală olimpică.

Etopa de duminica a campionatului 
italian de fotbal este considerata, pe 
drept cuvînt, etapa derbyurilor. Sînt 
patru întîlniri importante : Torino — 
Juventus, Milan — Inter, Cesena — 
Bologna și derbyul Sudului : Lazio — 
Napoli. Firește, reține în primul rînd 
atenția partida dintre cele doua for
mații torineze, care se anunța de pe 
acum drept principale candidate la 
ciștigarea titlului. Torino, ca organi
zatoare a întîlnirii, va înregistra cu 
siguranța un mare succes pe planul 
încasărilor, dat fiind interesul pe care 
publicul îl manifestă pentru acest 
meci. Nici o noutate în cele două 
echipe. La o cotă mai scăzută se 
prezintă acum derbyul milanez, deoa
rece atît Milan, cît și Inter, rămîn o 
frumoasă amintire a celor ce au fost 
cîndva (mai ales Inter, care alternea
ză prestațiile foarte bune cu cele 
foarte modeste). La Inter, totul este 
în ordine, în timp ce de la Milon ab
sentează Rivera și nu încetează... po- 
lemicile.

Cesena — Bologna, un meci care îșî 
sporește atracția mai ales prin pris
ma ultimului rezultat al celor două e-**  
chipe (3—2 la Bologna, pentru gaz
de). |n sfîrșit, Lazio (care l-a conce
diat pe antrenorul Corsini, înlocuin- 
du-l cu Maestrelli) va primi la Roma 
replica deținătoarei locului 2 în cla
sament, Napoli, într-un meci de pro
nunțat echilibru.

In program mai figurează partidele 
Como — Ascoli, Fiorentina — Roma, 
Perugia — Verona și Sampdoria — 
Cagliari. Nici un jucător nu a fost 
suspendat în ac°-s‘ă săptămînă.

CESARE TRENTINI
Bologna, 5

învingătoarele me- 
turul 2 al ambelor

— OCEANIA
Intre 20—29 august 

la Teheran, un tur-

1. Iran
2. Kuweit
3. Irak
4. Arabia Saudită
5. Bahrein

4
4
4
4
4

3
2
2
2
0

7
5
4
4
0

1
1 
o 
o 
o

Reprezentativa olimpică 
nului s-a calificat pentru 
final.

GRUPA A II-A : turneu în In
donezia, intre 1—15. II. 1976. Vor 
participa : Bangladesh, Indonezia, 
Malaysia, Singapore, ~ ” 
R.P.D. Coreeană, India și 
zentativa statului Papua-Noua Gui
nee (Australia s-a retras).

GRUPA A III-A : turneu în Ja
ponia la începutul anului 
cu participarea Japoniei, 
de Sud, Filipinelor și Israelului.

învingătoarele ultimelor două 
turnee vor fi și ele prezente la 
competiția olimpică de la Mont
real.

Tailanda, 
repre-

viitor, 
Coreei

Corespondență din Sao Paulo

TURNEUL FINAL AL
în aceste zile se desfășoară 

turneul final al „Cupei ~ 
liei“. Sînt calificate 16 
împărțite în două serii 
8 formații. Sistemul de dispu
tare este următorul : fiecare 
echipă joacă cu toate celelalte 
din grupă, dar numai cîte un 
meci (deci numai tur). Nouta
tea o constituie punctajul : pen
tru victorie la un gol diferență 
se acordă două puncte, la trei 
goluri trei puncte, la patru go
luri patru puncte ș.a.m.d. Se 
urmărește, cum se vede, stimu
larea jocului ofensiv. Deci și 
în Brazilia se observă o scăde
re a eficacității formațiilor, toc
mai într-un fotbal 
pentru concepția sa

După etapele de 
in ppima serie (A)

Brazi- 
echipe, 
de cite

fiecare

recunoscut 
ofensivă.
pînă acum, 

conduc Flu-

CUPEI BRAZILIEI"zz
minense și Guarani, urmate de 
Palmeiras, Corinthians, Ameri
ca, Cruzeiro, Botafogo și Na- 
cional. în seria B, la conducere 
se află Flamengo, urmată de 
Santa Cruz, International, Por- 
tuguesa Sao Paulo, apoi Sao 
Paulo, Sport, Gremio și Nauti- 
co. Marea surpriză a actualei 
ediții o constituie echipa Gua
rani din Campinas, fruntașă a 
grupei A, care n-a pierdut nici 
un meci. Altă surpriză de pro
porții, dar în sens contrar, o 
constituie comportarea lui F. C. 
Sao Paulo, campioana statului 
cu același nume, acum codașă 
a întrecerii. Media de goluri, în 
etapele disputate pînă în pre
zent, este de 2,75 în grupa A și 
de 2,18 în grupa B.

PEDRO VILLA



SSiKSFORTIimiE TEHMEfl-APUCAnVE
1976 - miĂII ÎN

„SPORTUL PACURILOR"
Anul 1976 va aduce cîteva im

portante noutăți in domeniul 
,.sportului pădurilor**  în primul 
rind, federația preconizează 
schimbarea denumirii de „orien
tare turistică**  în „orientare sporti
vă**,  care va corespunde mai bine 
conținutului acestei ramuri de 
sport.

• Concursul republican al 
radioamatorilor pentru unde 
scurte, dotat cu „Cupa federa
ției", se află in curs de desfă
șurare. Pînă în prezent au avut 
loc primele două etape pentru 
telefonie în benzile de 40 și 80 
m, precum și o etapă de tele
grafie pentru banda de 40 m. 
Joi 11 decembrie, intre orele 15 
—17, se va desfășura ultima e- 
tapă, tot de telegrafie, pentru 
banda de 80 m. Din informa
țiile obținute de organizatori 
de la radiocluburile din țar.i, 
reiese că la prima parte a a- 
ccstei competiții — de fapt un 
concurs separat pentru telefo
nie — au luat parte un număr 
însemnat de sportivi, dar că 
mai sint mulți cei care au stat 
deoparte și a căror prezență 
este așteptată la concursul pen
tru telegrafie.

• Pasionații undelor ultra
scurte din țara noastră vor 
avea prilejul — în ultima parte 
a lunii decembrie — să sc în
tâlnească în eter în cadrul unui 
concurs național dedicat ani

doi autori, reputatul publi
cist și teoretician Sergia 
Samarian și dr. Radu Vasi- 
lescu, un puternic jucător 
prin corespondență, dome
niu care necesită de ase
menea studii și analize a- 
profundate. A rezultat un 
manuscris foarte valoros în 
care noul venit este condus 
cu grijă și competență în 
labirintul nesfîrșit al aces
tui minunat joc, căpălînd 
cunoștințele de . bază ale 
strategiei, tacticii și teoriei 
șahului, în prefața cărții, 
autorii arată că. rczumînd și 
sintetizind intr-un număr 
restrîns de pagini informa
țiile fundamentale necesare 
studiului șahului, au căutat 
să ofere cititorului un în
dreptar util, un punct de 
plecare pentru însușirea u- 
nei bune culturi șahiste. Fă
ră îndoială că munca lor a 
fost încununată de succes. 
(V. CH.).

ALTE APARIȚII

TEHNICA : Gh. Stăncu- 
lescu. „Cartea radioamato
rului" (703 pag., 31 lei).

TURISM : In colecția 
„Mic îndreptar turistic" a 
apărut „Băile Felix* de L. 
Munteanu și L. Grigore (35 
pag + ilustrații, ed. româ
nă, engleză, germană, fran
ceză, 7 lei).

Cele mai multe schimbări tin 
însă de sistemul com petition al. 
începînd de anul viitor, campi
onatele naționale se vor desfă
șura separat, pe trei mari eru
pe (la individual, ștafetă și copii 
— juniori), în trei zone. Prin a- 
ceastă măsură durata competiți
ilor se va reduce, iar organiza
rea va fi mai ușoară.

„Cupa F.R.T.A." va avea în 
1976 o etapă în plus (pe lingă 
cele de noapte și de iarnă). Este 
vorba de una de sală, veritabilă 
premieră în tara noastră. Des
fășurată în luna februarie, ea va 
activiza toate categoriile de spor
tivi, care vor avea de rezolvat 
o mulțime de probleme pe hartă 
(găsirea variantei optime de „cu
legere" a posturilor, determina
rea profilului terenului, concepe
rea unor trasee lungi etc.). Ia
tă o veste și in ceea ce privește 
cupele interjudețene: față de 
anul 1975, cupele, nominalizate — 
care, se știe, contează pentru 
stabilirea celui mai bun sportiv 
al anului — s-au dublat (8 în loc 
de 4).

Deosebit de importantă pentru 
dezvoltarea viitoare a „sportului 
pădurilor" este însă măsura de a 
se introduce trei finale pentru pio- 
nieri-școlaYi, elevi și studenți 
în „Cupa tineretului". Această 
noutate, alături de cele enume
rate mai sus, va duce în 1976 la 
creșterea numărului participanți- 
lor și a popularității orientării 
turistice.

Sever NORAN

SELECȚIONATA UCECOM 
A CÎȘTIGAT CONCURSUL 

DE ORIENTARE TURISTICĂ 

DE LA TATABANTA
Nu de mult a avut loc în Ungaria 

un concurs internațional de orientare 
turistica. Competiția s-a desfășurat 
lingă localitatea Tatabănya și a reu
nit la start, echipe reprezentative ale 
cooperației meșteșugărești din Bulga
ria, Cehoslovacia, Polonia, România și 
țara gazdă. întrecerea a constat din- 
tr-un concurs individual și o ștafetă, 
echipele fiind formate din 3 sportive 
și 3 sportivi. Echipa noastră — se
lecționata UCECOM-ului, formată din 
Natalia Deconescu — Voința Croiova, 
Angela Moraru — Voința Cluj-Napo- 
ca. Olimpia Știrbu — Voința Zalău, 
Marin Dumitru — Voința Craiova, An
drei Enyedi — Voința Cluj-Napoca și 
Vincze Karandy — Voin;a Oradea, 
dînd dovadă de o bună pregătire, a 
reușit să ocupe primul loc în clasa
mentul generai.

CĂRȚI NOI

PtMTBU CEI CARE VOII SĂ ÎNVEȚE ȘAHUL

PENTRU’ ÎNCEPĂTOR!

Ar fi fost nevoie de o 
mapă foarte voluminoasă 
pentru a păstra toate scri
sorile adresate redacției, în 
care cititorii solicitau apari
ția unui manual elementar 
de șah. Dacă memoria nu 
ne înșeală, o asemenea car
te nu mai văzuse lumina ti
parului de vreo 25 de ani. 
deși se simțea în mod acut 
nevoia ei. Cu atit mai lău
dabilă este, deci, inițiativa 
editurii „Sport-lurism" de a 
oferi celor dornici să în
vețe sportul minții excelen
ta lucrare „Șahul pentru 
începători". Ea s-a bucurat 
de fructuoasa colaborare a

ortul

CREȘTE „FAMILIA" CONSTRUCTORILOR AMATORI

Un sport nou, spectaculos și captivant — zborul cu aparate 
individuale, cu sau fără motor, de construcție proprie — se 
dezvoltă vertiginos. Imaginea de mai sus reprezintă realizarea 
tinărului aeromodelist Zoltan Turman, din Tg. Mures. Este 
un zmeu uriaș, cu o suprafață de 36 m p și o greutate (am
balat) de 18 kg care, tractat de un automobil, este capabil 
să-l ridice in aer pe constructorul său (legat intr-un sistem 
special de hamuri). Imensa „aripă", din material impregnat, 
este fixată pe un cadru din țevi cu diametrul de 40 mm, ar
mate cu fibre de sticlă.

Amintim că pentru coordonarea activității constructorilor 
amatori, in cadrul Federației Aeronautice Române a fost 
creată o comisie centrală de specialitate. Anul viitor va avea 
loc un campionat mondial in acest sport.

Foto : G. CRAIOVEANU-

RADIOAMATORISM CRONICĂ ¥0
versării Republicii. Competiția 
este organizată de F.R.R. și 
ziarul ,,Scînteia tineretului". Se 
va lucra in telefonie și telegra
fie, pe banda de 144 MHz. De
oarece clasamentul va fi întoc
mit înmulțindu-se numărul de 
puncte realizate din legături cu 
numărul etapelor lucrate, este 
necesar ca radioamatorii să-și 
pregătească din timp aparatura 
necesară, pentru a putea lucra 
toate cele trei etape — cite are 
concursul.

• In întreaga țară a înce
put activitatea m cele peste 
2 800 de cercuri de radioclec- 
tronică și radiotelecomunicații 
de pe lingă școli și case ale 
pionierilor, la care participă 
peste 50 000 de pionieri și șco
lari.

• La concursurile inițiate de 
F.R.R., alături de radiocluburile 
județene participă, cu rezultate 
destul de bune, un număr în
semnat de cluburi ale caselor 
de pionieri. De menționat creș
terea numărului acestor radio- 
cluburi ale pionierilor, de la 26 
în anul 1973 la 43 în prezent.

• Activitatea de trafic a ra
dioamatorilor noștri se reflec
tă și în volumul mare .de 
QSL-uri (cărți de confirmare) 
a căror primire și distribuire 
se efectuează în cea mai mare 
parte prin Radioclubul Central 
din Capitală. Colectivul de ac
tiviști de aici, eare-și desfășoa
ră activitatea în mod voluntar, 
întâmpină însă unele greutăți 
din faptul că nu toți acei care 
trimit QSL-uri pentru expedi
ere le au aranjate.

Ion HOA8AN

VASULE SÎRBTT, DEVA. „Aț 
vrea să aflu toate rezultatele e- 
chipeî de fotbal Dinamo, de la în
ființare pină în anul 1972 inclusiv". 
Constat că arh, totuși, un pic de 
șansă : nu-mi cereți și rezultatele 
din 1973, 1974 și 1975 ! Evident, nu 
putem da curs unor asemenea so
licitări. Răspundem cu plăcere la 
orice întrebare legată de un sport 
sau de o performanță mai nouă 
sau mai veche, dar spațiul și tim
pul nu ne permit să rezolvăm astfel 
de cereri cu totul și cu totul exa
gerate.

E. B.. TIMIȘOARA. Preambulul 
este mai reușit decît restul, ceea 
ce mă determină să vă sfătuiesc 
să perseverați. în cazul dv. „per
severare non diabolicum est

ION ENACHE. PLOIEȘTI. în 
1972, în sferturile de finală ale Cu
pei Cupelor, Steaua a ratat la 
București calificarea în semifinale, 
terminînd la egalitate, 1—1. cu Ba
yern Miinchen. Un rezultat de 
egalitate avea să se înregistreze și 
la Miinchen : 0—0. Fotbaliștii de 
la Bayern au mers mai departe

REPORTAJUL NOSTRU

| BUCUREȘTI, ȘERBAN VODĂ,
I LA NUMĂRUL 76

• Policlinica din sala de gimnastică 0 Sport in
* loc de romergan ți novocaină 9 „Cardiacii au

I nevoie de exercițiu fizic*  * 80 lei o zi de spital, 2
lei tratamentul prin mișcare !
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Pentru cei cinci oameni In 
halate albe care lucrează pe 
strada Șerban Vodă din Bucu
rești, la nr. 76, sportul înseam
nă altceva decît antrenament, 
întrecere, tair-play, victorie. 
Aici, într-o cameră de vreo 30 
de metri patrați, un medic, doi 
profesori de educație fizică și 
doi asistenți principali încearcă 
să înlocuiască tabletele de ro
mergan, infiltrațiile cu novocai
nă, procesele complicate de vi- 
taminizare și, uneori, chiar in
tervențiile chirurgicale cu exer
cițiul fizic, cu mișcarea unui 
braț inert sau a unei gambe pa
ralizate. Dacă vreți, este și aici 
o competiție, dar între inteligen
ța omului și obscure afecțiuni 
maladive. Ea este purtată prin 
intermediul sportului. în scopul 
reciștigării bucuriei de a trăi, a 
puterii de a merge, a posibili
tății de a munci. Aci, intr-o 
încăpere mică, mai degrabă 
modestă, educația fizică în
seamnă un medicament. Unul 
aparte însă, fără legătură cu 
posologiilc, cu seringile, cu bis- 
turiurile, cu hapurile...

— Nu există cazuri de boală 
in care mișcarea să nu fie re
comandată — pare să fie con
vingerea strictă, cu statut de 
principiu, care poate fi descifra
tă în cuvintele medicului coor
donator al serviciului dc recu
perare fizică al sectorului V al 
Capitalei, dr. ifrnestina Mova- 
nu. Deschide un dosar volumi
nos — oficial. „Registrul de în
scriere a bolnavilor", — unde, 
în dreptul fiecărui nume este 
scris, demonstrativ parcă, un 
diagnostic. Am aflat astfel că 
microcolectivul cu dublă spe
cialitate, medicală și sportivă, 
din strada Șerban Vodă se ocu
pă de afecțiunile cele mai di
ferite. aparținind domeniilor 
ortopedic, reumatologie, neuro
logic. endocrinologie etc.

— Cam cîți pacienți sint tra
tați la'dv. '!

— 891 de la 1 ianuarie pină 
acum. Iar numărul ședințelor 
variază intre 10 și 30. In gene
ral, un ciclu durează pină la o 
lună.

Aflind toate acestea, imagi
nezi. fără voie, o întreagă poli
clinică concentrată în perime
trul celor 30 de metri patrați ai 
unei săli de sport. O policlinică 
in care scopul fundamental aJ 
tratamentului este mișcarea 
smulsă nemișcării, centimetru cu 
centimetru, pentru revitalizarea 
unui mușchi, a unui nerv, a 
unui țesut, pentru normaliza
rea unor procese fundamentale 
ale organismului ca respirația 
și circulația. „Întregul trata
ment se efectuează prin inter
mediul mișcării. Si nu vă pară 
curios, dar pină și cei care suferă 
de inimă au nevoie de sport, 
chiar dacă el este practicat sub

ELEVII IEȘENI

IUn frumos concurs de să
niuțe a fost organizat pe strada 
Nicoriță din municipiul Iași. La

I întreceri au luat parte aproape 
500 de elevi de la școlile ge
nerale și liceele din localitate. 
Iată cîștigătorii, în ordinea ca-

prin dublarea golului înscris în 
deplasare (2—1 pentru Bayern, 
scor general).

ION GALA. ODOBEȘTI. în spor
turile individuale, marile surpri
ze sînt rare. în schimb, în spor
turile pe echipe, marea surpriză 
este atunci cînd se înregistrează 
un rezultat... normal. Neprevăzu
tul, contradicțiile flagrante între 
un rezultat și altul își pun am
prenta de multe ori asupra aces
tor întreceri. Să amintesc un sin
gur exemplu, din baschet : sîmbă- 
tă 22 noiembrie : Universitatea 
Cluj-Napoca — Olimpia 61—81 ; 
duminică 23 noiembrie (a doua 
zl, deci) : Universitatea Cluj-Na
poca — Olimpia 82—54 ! De necre
zut și în același timp, inadmisi
bil !

NEI.U QUINTUS, PLOIEȘTI. In 
campionatul englez, un fotbalist a 
fost eliminat de pe teren de că
tre... fratele său, care arbitra res
pectiva partidă :
Am putea să spunem, deci : 
„Frate, frate... pin-la meci £**  

forma mersului pe teren acci
dentat sau sub aceea a exerci- 
țiilor de respirație profundă" 
ni se spune.

— Am dori, totuși, spre 
exemplificare, unul dintre cazu
rile pe care dv. le considerați 
spectaculoase...

Asistenta principală Martlena 
Dumitrescu ne răspunde : „Nu 
avem nimic spectaculos nici in 
muncă, nici în rezultate, totul 
este logic, normal". Ne face cu
noștință cu M. M., inginer 
chimist la întreprinderea Za
rea. Aflăm că brațul aces
teia, imobilizat din cauze reu- 
matologice, a fost supus unui 
tratament medicamentos aproa
pe o lună de zile, fără a se 
obține, însă, rezultate total îm
bucurătoare și că acum, prin 
exerciții fizice și prin masaj, 
după numai citeva ședințe, am
plitudinea mișcării miinii este 
remarcabilă și se face fără du
reri. Și mai aflăm ceva, de astă 
dată, de la profesoara de edu
cație fizică Valentina Stup- 
canu.

— In această situație, o zi de 
spitalizare și de tratament me
dicamentos a costat aproxima
tiv 80 de lei La noi. suma dacă 
se ridică pină la 2 lei...

Intr-un alt caz, cel al Z. 
O., de 45 ani, 20 de șe
dințe, eșalonate într-o lună de 
zile, au rezolvat o hernie de 
disc lombară operată, zadarnic 
tratată prin spitale cu cîteva 
luni în urmă. Sigur că lista ar 
putea continua. Sint mulți oa
meni — aproximativ 10 000 pe 
an — care și-au alinat durerile 
în micuța sală de sport din 
strada Șerban Vodă și în cele
lalte de același fel care există 
în sectoarele Bucureștiului. Ele 
alcătuiesc tabloul unei noi ipos
taze sub care educația fizică și 
sportul se pot manifesta : aceea 
a reciștigării unei sănătăți pier
dute.

Cei care au trecut prin cen
trul de recuperare al Policlini
cii Bucur n-au uitat de asta. 
Și, pe măsura posibilităților lor, 
foștii pacienți au completat cu 
aparate și instalații — o bara 
fixă și o roată pentru exercițiul 
membrelor superioare — dota
rea. mult prea simplă față de 
importanța ei, a acestei săli de 
gimnastică medicală Un mo
dest dar semnificativ omagiu 
adus indirect sportului.

Faptele pe care ne-am stră
duit să le prezentăm în repor
tajul de față se vor un ar
gument pentru ca oamenii să 
nu-1 mai privească neîncreză
tori pe medicul care le-ar re
comanda ca medicament o 
zdravănă porție de mișcare, sub 
forma unui complex de exerci
ții de gimnastică. Și poate cu 
rezultate mai rapide și mai 
complete.

Radu TIMOFTE

ÎN ÎNTRECERE
tegoriilor de virată : Alina 
Steseu (Șc. gen. 4), Ana Bălan 
(Șc. gen. 16), Doina Bort05 (Lie. 
educatoare). Ion Sava (Șc. genu 
8), Dan Ltipu (Șc. gen. 15), 
Constantin Găină (Lie. chimie).. 
(Al, NOUR — coresp.).

PETRU CORCHIS. BATA MARK, 
în ediția 1960—61, cînd divizionara 
B, Arieșul Turda, a cîștigat Cupa 
României (2—1 în finală, cu Ra
pid), poarta echipei din Turda a 
fost apărată de Suc’u. Să-i urăm 
curajosului portar de-atunct (și da 
mai tîrziu) restabilire completă.

ROMEO INDREI, BUCUREȘTI 
(sir. Postăvarul nr. 21, bloc 19. 
scara A. etaj 9, apt. 91, sector 4 
— Titan, of. poștal 72). V-am pu
blicat adresa pentru cel care ar 
dori să participe la concursul de 
șah prin corespondență pe care 
vreți să-l organizați. Să nu uit : 
un concurs cu premii !

DORU GEORGESCU, BUCU
REȘTI. Colegiul central al arbitri
lor nu este cum credeți dv. q 
„mamă ocrotitoare" a arbitrilor. 
Atunci cînd „cavalerii fluierului* * 
comit greșeli grave care influen
țează rezultatul unui meci, o pe
rioadă mai lungă sau mai scurtă, 
ei nu mai sînt delegați să conducă 
meciuri, ceea ce constituie, evi
dent, o pedeapsă în activitatea de 
arbitraj, pe care fiecare arbitra 
și-o dorește cît mai intensă. Dar, 
sancțiunile trec și rezultatele ră- 
mîn. Este prea tîrziu, totuși, pen
tru a ne mai întoarce la vremurile 
cînd meciurile de fotbal se dispu
tau fără arbitri l
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La sfirșit de săptămină
Citeva reflecții după Campionatele balcanice

ți

Acțiuni sportive de masă în Capitală
TINERII SCRIMERI ROMANI SI-AU»

în Capitală sînt programate, în continuare, diferite acțiuni 
sportive, multe din ele organizate în cadrul competiției de 
masă „Cupa tineretului” : azi, ora 13, un concurs de tir (Poli
gonul tineretului) la care iau parte elevi ai școlilor gene
rale din sectorul 1 ; întreceri la tenis de masă, duminică la 
ora 9, la Casa culturii din sectorul 2 ; membri ai asociației 
sportive Confecția pleacă Ia Poiana Brașov unde se întrec la 
săniuș și schi.

Reținem dintre manifestările sportive de mîine competiții
le dotate cu „Cupa 30 Decembrie” : tenis de masă, popice și 
șah (sectorul 1), volei și tenis de masă (sectorul 4), precum 
și duminicile cultural-sportive, de la Grupul școlar Electro
nica din sectorul 2 și Școala generală nr. 13 din Mogoșoaia 
— sectorul 8.

RECONFIRMAT VALOAREA INTERNAȚIONALA

i i

Ultima dintre competițiile in
ternaționale de anvergură ale 
anului, campionatele balcanice 
de scrimă, au luat sfirșit la Bel
grad cu un succes net al spor
tivilor noștri. După cum se știe, 
trăgătorii români și-au adjude
cat victoria în toate probele, 
atit in întrecerile individuale cit 
și în cele pe echipe.

Competiția a confirmat 
loarea scrimei românești

plan international și, fapt la fel 
de relevant, dacă ne gindim la 
perspectivele acestei 
in contextul viitoarei _______
țări olimpice de la Montreal, a 
lăsat să se întrevadă posibilită
țile generației tinere care a tre
cut la Be'nrad încă un examen

discipline 
confrun

Campionatele naționale de

SUB SEMNUL LUPTEI ECHILIBRATE
Finalele campionatelor naționale de 

șah n-au mai prilejuit de mult între
ceri atit de dîrze cum sînt cele oferi
te de actualele ediții ale competiției.

O trăsătură comună a ambelor tur
nee — masculin și feminin — o con
stituie prezența pe tabelele de con
curs a principalelor forțe șahiste ale 
țării, ceea ce dâ luptei pentru titluri 
un caracter foarte echilibrat. Desigur, 
iubitorii „sportului minții" ar fi fost 
dornici să-l vadă și pe Florin Gheor
ghiu jucînd (în sfirșit I) acasă. Marele 
maestru (care a plecat ieri, la Sinaia, 
pentru a urmări ca 
rea masculină) ne-a 
toarele pe marginea

„Fără îndoială că 
concurez și eu, dar 
acest sezon greu, și 
din agitatul turneu zonal de la Vrața 
(cîștigat de reprezentantul nostru 
n.r.), a fost prea mare pentru a mă 
putea prezenta, în condiții accepta
bile, la o competiție de forța și în
semnătatea finalei campionatului na
tional. Medicii mi-au recomandat o- 
dihnă. Sînt recunoscător conducerii 
C.N.E.F.S. și secției de șah a 
din care fac parte, pentru faptul că 
mi-au îngăduit sâ absentez de la ac
tuala ediție a întrecerii. Promit, în 
schimb, o cit mai bună comportare în 
noul an, ca membru al echipei noas
tre naționale".

Cu reuniunea de aseară, finala mas
culină a intrat în cea de a doua ju
mătate, fără a face posibilă o antici
pare. Dupâ 10 runde, moi mult de 
jumătate din concurenți se află încă 
direct angajați in cursa pentru primul 
loc I So remarcă, desigur, maniera 
„forte" în care a început concursul 
maestrul internațional Victor Ciocâl
tea, dovedind o excelenta poftă de 
joc Și „serii" ca în zilele sale de glo
rie. Alături de el, cu un procentaj 
mai redus de victorii dar în continua
re neînvinși, vizează titlul Mircea Pav
lov, Theodor Ghițescu, Gheorghe Mi
titelu și Corvin Radovici (care trăieș
te o veritabilă a doua tinerețe). Nu 
pqt fi neglijate nici șansele unor ase
menea luptători de turneu cum sînt

spectator întrece- 
declarat urmă- 

absenței sale : 
aș fi vrut sâ 
efortul depus în 
mai ales acela

Carol Partoș sau Emil Ungureanu, 
după cum un cuvînt greu pot spune 
în alinierea finala deținătorul titlului 
Aurel Urzica, precum și Mihai Ghin
dă, Valentin Stoica sau Volcdea Vais- 
man, ultimul luptînd cu toate forțele 
pentru diminuarea urmărilor unui start 
neobișnuit de slab (trei înfrîngeri în 
primele runde I).

Și finala feminină (de la Alexan
dria) poartă același caracter. Maes- 
trele internaționale și-au impus — 
deocamdată — punctul de vedere. Dar 
tinerele jucătoare, dornice și capabile 
de afirmare, le vor crea în continua
re dificultăți. Dîrzenia luptei este de
monstrată, printre altele, de faptul 
că, pînă acum cel puțin, peste 60 la 
sută din partidele disputate s-au decis 
după întrerupere. Remizele sînt des
tul de rare, rezultînd — cînd sînt con
semnate — la capătul unor dueluri 
lungi. Și acesta este un semn bun...

Valeriu CHIOSE

ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești, în colaborare cu Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică și sport al C.N.E.F.S. 
și Consiliul municipal pen
tru educație fizică și sport 
București, anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema: 
„VALORIFICAREA INFORMA
ȚIEI COMPLEXE IN PREGĂ
TIREA SPORTIVILOR DE PER
FORMANȚA".

Prelegerea, care va fi ținută 
de cercetătorul științific Gheor- 
ghe Iliuță, va avea Joc în sa
la Dalles, luni 8 decembrie 
1975, la orele 12,30. Va urma un 
film artistic.

ea

dovedit a fi,

REZULTATELE DE IERI
SINAIA. (Finala masculină, run

da a 10-a). Ghindă — Botez, Ra
dovici — Cheșcă, Reicher — Par- 
toș, Vaisman — Voiculescu, Pav
lov — Ungureanu și Mititelu — 
Ghițescu remize, partidele Stoica— 
Butnaru, Ciocâltea — Kertesz și Ui- 
jin — Ott s-au întrerupt. Urzică a 
fost liber.

în clasament : PAVLOV 6V2 din 
10, Ciocâltea 6 (2) din 9, Radovici 
și Ghițescu G din 10 etc.

ALEXANDRIA (Finala feminină, 
runda a 8-a). Ghindă — Polihro- 
niade 0—1, Makai — Bogdan 1—0, 
Mureșan — Teodorescu, Baum- 
stark — Gogâlea, Chiș — Pogore- 
vici și Răducanu — Ilie remize, 
partida Miroslav — Jicman s-a 
întrerupt. Kantor a foșt liberă.

In clasament : BAUMSTARK 
5*/ 2 din 8, Makai și Polihroniade 5 
din 7, Pogorevici și Teodorescu 5 
din 8 etc.

Cornel Marin ________
la Belgrad, cel mai bun sabrer 

din Balcani

Miine, in Capitală, ultima etapă a Diviziei A de judo

DIRBYUL DINAMO BUCUREȘTI - DINAMO BRAȘOV
VA DEStMJIÂ NOUA CAMPIOANA A TARII

Mîine, de la ora 9.30, în sala 
Floreasca din Capitală va avea 
loc reuniunea ' _
Diviziei A de judo. Toate echi
pele participante la această com
petiție vor susține în fața pu
blicului bucureștean asalturile de
cisive pentru stabilirea ierarhiei. 
„Capul de afiș“ îl deține, desi
gur, derbyul Dinamo București — 
Dinamo Brașov, singurele echipe 
neînvinse de-a lungul întrecerilor 
din acest an. Cîștigătoarea va 
cuceri titlul republican al edi
ției 1975. Iată formațiile proba
bile : Dinamo București : M. Nu- 
țu (cat. ușoară), P. Moțiu (se- 
mimijlocie), L. Lazăr (mijlocie), 
I. Lazăr (semigrea) și I. Codrea 
(grea) ; Dinamo Brașov (în or
dinea categoriilor) : Șt. Pop, I. 
Petrol, I. Ianoși, L. Ferentz și 
C. Știrbu.

Aprigă se anunță și lupta pen-

ultimei etape

tru evitarea retrogradării. Dacă 
A.S.A. Tg. Mureș este practic re
trogradată, a doua echipă va li 
decisă mîine : Agronomia Timi
șoara, Rapid Arad sau Univer
sitatea Cluj-Napoca. Formația ti
mișoreană are neșansa să sus
țină confruntarea inaugurală, în 
compania formației Constructo
rul Miercurea Ciuc, care aspiră, 
justificat, să termine competiția 
pe locul 3. Dacă, totuși, Agrono
mia va ieși învingătoare, forma
ția care nu va mai concura a- 
nul viitor în Divizia A va ii de
cisă de rezultatul meciului ur
mător, dintre Rapid Arad și U- 
niversitatea Cluj-Napoca. în con
tinuare se vor Întîlni. în ordine: 
Universitatea București — A.S.A. 
Tg. Mureș. Politehnica Bucu
rești — Politehnica Iași, C.S.M. 
Borzești — I.E.F.S. șt Dinamo 
București — Dinamo Brașov.

pe drumul consacrării. Aproape 
integral scrimerii tineri și-au fă
cut datoria, au dovedit nu nu
mai talent ci și munca depusă 
in pregătire, care le anticipează 
reușita și in viitor. Pentru toate 
acestea forul de resort și antre
norii lotului merită aprecierile 
cuvenite.

Cu referire strictă la compor
tarea scrimerilor noștri la cam
pionatele balcanice. — așa cum 
rezultă din opiniile martorilor 
oculari — vom sublinia în pri
mul rînd faptul că floretistul 
nr. 1 al țării, Petru Kuki, a cu
cerit titlul meritat. El confirmă 
marile sale calități (tempe
rament, tehnică și un simț al 
atacului) care îl anunță pentru 
mîine ca un trăgător dintre cei 
mai redutabili. Lingă el s-a 
aflat, la propriu și la figurat, 
tenacele Mihai Țiu (în compa
nia căruia campionul balcanic a 
susținut și asaltul de baraj), 
precum și Petre Buricea care, 
precum se vede, intră în caden
ța marilor concursuri internațio
nale. O notă bună și 
Cristian Dinu, cel de-al 
leă finalist al României 
retă, care depune toate 
rile pentru a reface un 
cap — întreruperea, o vreme, a 
activității competiționale.

pentru 
patru
la fio- 
efortu- 
handi-

într-un fel, floreta feminină 
n-a adus în prim-plan repre
zentantele „noului val”, locurile 
de frunte revenind sportivelor 
cu o experiență mai îndelun
gată, Suzana Ardeleana și cam
pioana lumii, Ecaterina Stahl. 
Totuși, prezența printre fina
liste a Marcelei Moldovan (la 
egalitate de victorii cu ocupan
ta locului III pe podium) ne 
oferă nădejdi că sportiva din 
Satu Mare va face pași mai ho- 
tărîți pentru consacrare și, im
plicit, titularizare în lotul seni
oarelor. Avem convingerea că, 
la Belgrad, Moldovan n-a ară
tat tot ceea ce a demonstrat, pe 
planul cunoașterii scrimei, în 
competițiile anterioare. La fel 
se prezintă lucrurile cu Aurora 
Crișu, rămasă în semifinală, 
distanțată de numai o victorie 
de celelalte concurente. Crișu a 
cîștigat încrederea celor mai a- 
preciați specialiști de la noi (și 
noi considerăm 
dreptățit) dar, 
unele scăderi 
programului de 
mult sau mai 
au făcut-o să plătească _____
în ansamblul întrecerilor susți
nute în acest an. Campionatele 
balcanice, cum s-a văzut, n-au 
făcut excepție.

Plină de speranțe a fost și 
comportarea altui tînăr scrimer, 
Paul Szabo, în proba de spadă, 
campion balcanic fără nici o în- 
fringere în turneul final. Puțin 
ghinionist, Octavian Zidaru, 
campionul țării la seniori din 
acest an, a fost oprit, la tușa- 
veraj, în semifinale. Liviu An
gelescu a rămas și el în semi
finale, avînd o victorie mai pu
țin decît finaliștii. Un accident, 
desigur, poate ultimul din seria 
trăită de acest trăgător, cu certe 
calități pentru spadă.

Succesul lui Comeliu Marin 
la sabie nu trebuie să surprin
dă. Barajul său cu Ion Pop și 
cu bulgarul Hristov pentru ti
tlul balcanic l-a găsit în pos
tura unui trăgător mai calm și 
mai decis decît adversarii săi 
direcți. Marin aduce' multă si
guranță pe planșă, personalita
tea sa se conturează aproape cu 
fiecare concurs. Pop a fost la 
un pas de titlu, rămînînd ace
lași stilist dintotdeauna. Pe linia 
bunei sale comportări din acest 
sezon, Ion Pantelimonescu s-a 
numărat printre participanții la 
turneul final. în care l-am fi 
dorit și pe impetuosul Mihai 
Frunză, obiectiv neîndcplinit, 
aminat, poate. .

Următoarea ediție a Campio
natelor balcanice va fi găzduită 
de capitala Greciei, Atena 
(17—21 noiembrie 1976).

că în mod in
și în cazul ei, 
in respectarea 
pregătire, mai 

puțin motivate, 
tribut

Tiberiu STAMA

„Cupa F R. Box“

CAMPIONATUL MASCULIN DE BASCHET
C.S.M. REȘIȚA IN> » TURNEUL FINAL!

Campionatul republican de 
baschet masculin programează, 
azi și mîine, următoarele me
ciuri duble ale etapei a 8-a (în
tre paranteze, locurile ocupate 
în clasament) : Rapid (7) — 
I.E.F.S. (9), Politehnica Iași (8)

Astă-seară, din Piața Scinteii

START ÎN RALIUL ROMÂNIEI
Amînat datorită condițiilor 

atmosferice nefavorabile, „Ra
liul României” la automobilism 
a fost reprogramat pentru zile
le de 6 și 7 decembrie și se 
va desfășura pe traseul : Bucu
rești — Ploiești — Cheia — 
Predeal — Moeci — Rucăr —- 
Cimpulung Muscel — Curtea 
de Argeș — Ciineni — Săliște 
— Geoagiu — Almașu Mare — 
Cimpcni — Surduc — Cluj- 
Napoca — Făget — Dej — Baia 
Mare — Gutii, în total circa 
900 km. Pe această rută sînt 
amplasate 17 puncte de control, 
concurenții avînd obligația să 
ia parte și la 6 probe speciale 
(curse de viteză în coastă) în

punctele : Cheia, Moeci, Malc- 
iaș, Almaș, Făget și Gutîi.

* Startul în concurs se va da 
sîmbătă 6 decembrie, cu înce
pere de la ora 18, din Piața 
Scînteii, prima sosire Ia Baia 
Mare urmînd să aibă loc dumi
nică dimineața, la ora 9,38.

Raliul României, întrecere 
de o deosebită dificultate, în
cheie activitatea competiționa- 
lă la automobilism pe anul 
1975 și pune punct final și 
Campionatului național de ra
liuri. Un amănunt de ultimă 
oră pentru concurenti : autotu
rismele din concurs pot fi e- 
chipate cu anvelope cu cuie. 
De asemenea, este admisă fo
losirea lanțurilor.

DIRECȚIA CENTRALA A POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR ANUNȚĂ 
CA A ÎNCEPUT ABONAREA LA ZIARE Șl REVISTE PE ANUL 197«

.. vS',l,orii care doresc s° reînnoiască abonamentele ce expiră lă 
31.XII.197S sau să contracteze altele noi pentru anul viitor, se vor adresa 
oficiilor P.Ț.T.R., factorilor și agen(ilor poștali, precum și difuzorilor de 
presa din mtrepnnderi, instituții, organizații, școli etc. de la orașe si 
sate.

• informare solicitați Catalogul presei editate în Republica So
cialista Romania, ediția 1976.

— Universitatea Cluj—Napoca 
(4), I.C.E.D. (5) — Politehnica 
București (11), Steaua (1) —
Farul (6), A.S. Armata București 
(12) — Dinamo (2), Universi
tatea Timișoara (3) — C.S.U. 
Brașov (10). Dintre acestea, 
cele mai atractive se anunță 
cele care vor avea loc 
Rapid și I.E.F.S., 
Iași și Universitatea 
Napoca, echipe candidate 
calificarea în grupa 1—6 
competiției.

între
Politehnica 

Cluj— 
la 
a

Ieri dimineață a sosit la Fe
derația română de box o tele
gramă prin 
Box-CIubuIui 
aprobarea de 
turneul final 
Box”. Ținînd 
că echipa brăileană a fost una 
dintre cele mai tinere partici
pante la întrecere și că acum, 
în preajma actului final, B. C. 
Brăila are cîțiva boxeri indis
ponibili, iar doi dintre titularii 
formației, Costică Dafinoiu și 
Niță Robu, se concentrează a-

care
Brăila

a nu participa la 
al „Cupei F. R. 
seama de faptul

conducerea 
solicită

supra programului de pregătire 
olimpică, forul de specialitate 
a aprobat cererea. în această 
situație, cea de a patra echipă 
participantă la turneul final va 
fi următoarea clasată din serie, 
adică formația C.S.M. Reșița. 
Deci, în semifinalele ce vor a- 
vea loc la 11 decembrie, în sa
la Dinamo din Capitală, îi vom 
vedea la lucru, printre alți 
competitori, și pe reșițenii Con
stantin Văran, Pavel Nedelcea, 
Ion Angelescu, Constantin Mus
că și colegii lor.

SPORTURILE
RA^CHFT „CUPA FEDERA- DHăt.lll.1 ȚIEi” LA M(N(BAS.

CHET își va desfășura faza finală (pe 
zone) între 22 și 24 decembrie. în
scrierile pentru participarea la com
petiție se primesc la F.R.B. pînâ la 
10 decembrie, dată după care vor fi 
stabilite zonele.

HANDBAL
dubla întîlnire de 
din cadrul Cupei 
mațiile Hapoel Ramat Gan (Israel) și 
Paris Universite. Club (Franța). Este 
vorba de arbitrii buzoieni Romeo !a- 
mandi și Constantin Câpâțînâ. • TUR
NEUL FEMININ de la Baia Mare a 

• programat în prima etapă jocuri deo
sebit de disputate și spectaculoase, 
lată rezultatele înregistrate : Rapid 
București — Comb. Constructorul-$c. 
sp. Hunedoara 22—16 (8—13), Univer
sitatea Timișoara — Constructorul Ti
mișoara 10—9 (7—3), Constructorul 
Baia Mare'— Textila Buhuși 
(4-7).
HOCHEI 5APTĂMINAnw^ruLi moare

Steaua va pleca în U.R.S.S. t_____
cîteva jocuri amicale. Sportivii români 
sînt invitații hocheistilor de la TSKA

DOI ARBITRI RO
MANI vor conduce 
handbal masculin, 
Cupelor, dintre for-

12—12

VI- 
echipa 
pentru

Moscova. • „CUPA 30 DECEMBRIE", 
competiție tradițională, va avea loc 
la M. Ciuc, între 12 și 14 decembrie, 
cu participarea formațiilor cehoslovace 
VZKG Ostrava (liga I), Slavia Praga 
(liga națională) și Dinamo Bucu
rești.

TENIS
nîs care 
petițiile internaționale ale sezonului 
viitor. Ele sînt următoarele : SENIORI:
I. Năstase, T. Ovici, D. Hărâdău, V. 
Sotiriu, Tr. Marcu, V. Marcu, S. Mu
reșan (antrenori : A. Bardan și C. 
Năstase) ; SENIOARE : Virginia Ru- 
zicî. Mariana Simionescu, Florența 
Mihai (antrenoare : Ecaterina Roșia- 
nu) ; TINERET (băieți) : N. Tăbăraș,
J. Bîrcu, M. Mîrza, L. Țiței, S. Oră- 
șanu (antrenor j D. Viziru) ; TINERET 
(fete) : Mariana Simionescu, Lucia 
Romanov, Maria Romanov, Elena Po
pescu, Simona 
T. Bădin și A.

TENIS 
DE MASĂ

AU FOST FIXATE lo
turile naționale de te- 

ne vor reprezenta în coni

Nunweiller (antrenori : 
Segârceanu).

DIVIZIA A. Simbă- 
tă și duminică sînt 
programate în Ca

pitală noi meciuri în cadrul campio
natului național. Astăzi, în sala de 
la Stadionul Republicii, de la ora 17.

se vor întîlni echipele feminine și 
masculine ale cioburilor Voința și 
C.S.M. Cluj-Napoca. Miine, în sala 
Progresul : Progresul — C.S.M, Cluj- 
Napoca (f) la ora 9 și Progresul — 
C.S.M. Cluj-Napoca (m) la ora 11. In 
sală de Ia Stadionul Republicii este 
programat, de la ora 9, meciul Poli
tehnica — Locomotiva București. • 
PATRU SPORTIVI ROMANI, Theodor 
Gheorghe, Cristinel Romanescu, Lîdia 
Zaharia și Eva Ferenczi, vor participa 
între 6 și 9 decembrie, la Erevan, la 
campionatele internaționale de tenis 
de masă ale U.R.S.S.
VOI FI TURNEUL ARMA-

TELOR PRIETENE.
Echipa masculină de volei Steaua 
București a participat la cea de a X-a 
ediție a competiției, desfășurată la 
Moscova. Voleibaliștii români s-au cla
sat pe locul 4, după selecționatele mi
litare ale Cehoslovaciei, U.R.S.S. și 
Bulgariei. • AL DOILEA MECI (retu
rul) al finalei „Cupei F.R. Volei”, la 
feminin, Dinamo — Penicilina lași, 
se desfășoară mîine, de la ora 10, în * 
sala Dinamo ® FORMAȚIA MASCULI
NA Explorări B. Mare a plecat la 
Moscova pentru a lua parte la un tur
neu internațional.



MÎINE, LA BOURG-en-BRESSE SPORTUL IN LUME IURNfUl nț HANDBAL
MfCIUI Of RlfGBY FRANȚA - ROMÂNIA (tineret)

Miine, în localitatea franceză 
Bourg-en-Bresse, Se va desfă
șura partida de rugby dintre 
reprezentativele de tineret ale 
Franței și României. Aceasta 
este cea de a doua întîlnire 
dintre echipele de speranțe, 
prima, care a avut loc anul 
trecut la București, s-a înche
iat, după cum se știe, cu vic
toria XV-lui nostru cu 13—3. 
Lotul, antrenat de I. Țuțuianu 
și E. Denischi, a ajuns la Bo- 
urg-en-Bresse luînd un prim 
contact cu terenul pe care va 
avea loc meciul. După cum ne-a 
comunicat conducerea tehnică, 
echipa va începe partida în 
următoarea alcătuire : Simion — 
Burghelea, Bid ir el, Enache, Al- 
dea — Marghescu, Suciu — Za- 
fiescu, Borș, Murariu — Malan-

„CUPA CARP AȚI" 
un atractiv turneu

internațional de popice
Cei mai buni popicari români, 

avînd ca oaspeți jucători și ju
cătoare din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Iugo
slavia, Polonia și Ungaria, își 
dispută pe pistele arenei Voin
ța din București întîietatea în 
tradiționala competiție interna
țională dotată cu „CUPA CAR- 
PAȚI“. La cea de a IX-a edi
ție a întrecerilor participă o sc
rie de sportivi valoroși, meda- 
liați la ultimele campionate 
mondiale de popice. Reprezen
tanții țării noastre, care la edi
ția precedentă au ciștigat toa
te cele trei probe (Margareta 
Cătineanu la individual femei, 
Iosif Tismănar la individual 
bărbați și Petre Purge — Ele
na Trandafir la perechi mixte) 
sînt hotăriți ca și acum, în 
compania unor adversari la fel 
de valoroși, să se situeze pe 
locuri de frunte. In prima reu
niune, aseară, au jucat cîțiva 
sportivi români, iar azi după- 
amiază vor intra în concurs 
sportivii oaspeți, printre care 
Agnes Megyesi (Ungaria) — 
componentă a echipei campioa
ne mondiale, poloneza Dorota 
Szczebleska, Helga Leuchtmann

SPADASINI ROMÂNI
LA CONCURSUL 

cu, Boroi — Cioarec, Caraiman, 
FI. Ioniță.

Din reprezentativa Franței 
fac parte cîțiva jucători care 
s-au afirmat în ultima vreme, 
evoluînd și în XV-le secund 
al țării și în Selecționata Piri- 
neilor. De asemenea, cu excep
ția lui Bordegaray, toți activea
ză în prima divizie a campio
natului francez. Formația pro
babilă a Franței : Pesteîl — Ha- 
rize, Laczack, Castagne, Me- 
rou — Vivies, Martinez — Be- 
guerie, Rousset, Genest — Du- 
hard, Dousset — Dubrosa, Prax, 
Bordegaray.

Partida va începe la ora 15 
(ora locală) și va fi condusă 
de arbitrul englez J. Quitten- 
ton.

și Horst Brăuiigam din R. D. 
Germană. Dintre reprezentanții 
noștri care vor evolua azi a- 
mintim pe proaspeții campioni 
Gheorghe Silvestru și Ana Pe
trescu, Ilie Băiaș, Petre Purge, 
Iosif Tismănar ș.a.

în programul de azi, dimi
neața de la ora 9 și după-a- 
miază de la 14.30, figurează în
trecerile individuale, iar mîine, 
de la ora 8,30, proba de perechi 
mixte.

La reuniunea de azi după-a- 
miază va avea loc festivitatea 
prilejuită de retragerea din ac
tivitatea competițională a unor 
sportivi care, de-a lungul ani
lor au reprezentat cu cinste 
sportul popicelor din țara noas
tră: fostele campioane mondiale 
Cornelia Pctrușcă, Margareta 
Szcmanyi, Christa Szocs, Elena 
Cernat și Ținea Balaban, pre
cum și Cristu Vînătoru.

★
Finalele campionatelor națio

nale ale juniorilor s-au înche
iat cu disputarea probei de pe
rechi la băieți. Victoria a re
venit cuplului clujean A. Mol
nar — S. Tomuș cu 699 p.d. 
(862—837). Pe locurile următoa
re s-au clasat : 2. Gh. Marin — 
I. Novac (jud. Brasov) 1676 p.d. 
838—838), 3. Fazekas — L.
Seres (Mureș) 1662 p.d. (851— 
821).

T. R.

„TURNEUL CAMPIONILOR" 
ÎNAINTEA PARTIDELOR DECISIVE

Astăzi după-amiază, nici 
unul din cele 7 500 de locuri 
ale tribunelor de la Kungli- 
ga-tennishallen din Stockholm 
nu va rămîne desigur neocu
pat. Se dispută penultima sec
vență a întrecerii campionilor 
tenisului — Masters '75.

Primii în teren (la 14, ora 
noastră) urmează să intre Ilie 
Năsiase și Guillermo Vilas. 
Cîștigătorul ultimei ediții a 
turneului și cel al precedente
lor trei vor avea ocazia să 
tranșeze o rivalitate care în
cepe să devină tradițională. 
Vilas și Năstase s-au întîlnit 
de cinci ori în carieră, pînă 
acum. De patru ori a ciștigat 
argentinianul, notabile fiind în 
special victoriile sale de la 
Melbourne — în finală Mas- 
ters-ului de anul trecut — și 
cea de la Louisville, în vară, 
la ultima lor întîlnire. Atunci, 
Năstase pierdea cu 4—6, 3—6 
după ce, în semifinale, reușise 
să-1 întreacă oe Ashe cu 
6—3, 6—3.

In a doua semifinală, Arthur 
Ashe luptă cu Bjorn Borg. 
Tînărul tenisman suedez și-a 
decepționat puțin suporterii 
de acasă, pierzînd la Vilas 
ultima sa partidă din grupa 
preliminară. El n-are, de alt
fel, un palmares prea bun pe 
teren propriu, unde joacă poa
te cu emoția adolescentului în 
fața celor ce l-au crescut. 
Ashe, neînvins pînă acum în 
turneu, pare .să aibă prima 
șansă. Mai ales că în întilni- 
rile directe din acest an, tot 
el conduce cu 5—2.

Dacă Năstase reușește să-și 
ia revanșa în fața lui Vilas, 
am putea avea o finală de zile 
mari. Reeditare a controversa
tului meci din preliminarii, 
capul de afiș Ashe—Năstase 
de duminică (ora 15) ar ține 
încordată atenția întregii lumi 
sportive.

TENISMANI ROMÂNI LA SOFIA
Jucători din loturile națio

nale de tenis vor participa, în
tre 9 și 14 decembrie, la tur
neul internațional organizat de 
clubul „Akademik" din Sofia, 
pe terenurile acestuia. Fac de
plasarea Toma Ovici — cam
pionul țării, Dumitru Hărădău, 
Viorel Sotiriu, Traian Marcu, 
Viorel Marcu și Mihai Tăbăraș.

Sub semnul surprizelor con
tinuă să se desfășoare proba 
de dublu. Brian Gottfried și 
Raul Ramirez, considerați fa- 
voriți nr. 2, au trebuit să în
cline din nou steagul, de data 
aceasta în fața perechii Fred 
McNair — Sherwood Stewart, 
la scorul de 2—6, 6—3, 6—2.
Aceștia conduc în clasament 
(se joacă după sistemul tur
neu), cu 2 victorii, urmați de 
cuplurile Orantes — Gisbert și 
Fassbender — Pohmann, cu 
cite 1 v., ultimii fiind Gottfried 
— Ramirez, cu 0 v.

C-M. DE HANDBAL
(Urmare din pag. I)

Cehoslovaciei în primele zile, 
ne așteptam la o întîlnire de
osebit de dirză și echilibrată. 
N-a fost, însă, așa nici pe de
parte. Antrenorul emerit Con
stantin Popescu și secundul 
său Dan Bălășescu au găsit cea 
mai indicată soluție pentru 
partida decisivă cu echipa Ce
hoslovaciei — un joc simplu, 
curat, atent și prompt în apă
rare, calm în atac, un joc po
zițional de așteptare, de găsire 
a culoarelor favorabile de șut.

Reprezentantele României au 
arătat chiar din. primul minut 
al partidei că nu sînt dispuse 
să facă nici o concesie și, drept 
urmare, în min. 8 scorul le era 
favorabil cu 3—0. Handbalis
tele Cehoslovaciei, vădit sur
prinse, au încercat totuși „so
luția Foltynova“. Puternica a- 
runcătoare de la distanță a ad
versarelor noastre a fost, însă, 
supravegheată cu strășnicie — 
întii de Doina Furcoi, apoi de 
Doina Cojocaru — astfel că e- 
forturile ei au rămas fără re
zultat. Echipa României a în
cheiat prima repriză cu un scor 
categoric, 9—2, primind în 25 
de minute un singur gol din 
acțiune, celălalt fiind rezulta
tul unei aruncări de la 7 m.

După pauză, antrenorul Ja
roslav Mraz a încercat noi so

• PE SCURT • PE SCURT •

Dt U [BiXf
MOSCOVA, 5 (Agerpres). — 

în ziua a treia a turneului in
ternațional de handbal de la 
Tbilisi, reprezentativa României 
a întîlnit selecționata R. S. S. 
Gruzine, în fața căreia a câști
gat cu scorul de 29—26 (12—10). 
In echipa română nu a jucat 
Ștefan Birtalan. Partida a fost 
urmărită de peste 2 000 de spec
tatori.

Selecționata de tineret a 
U.R.S.S. a reușit un surprinză
tor rezultat de egalitate : 22—22 
(5—10) în compania echipei Iu
goslaviei, deținătoarea titlului 
olimpic. într-un alt meci, prima 
reprezentativă a U.R.S.S. a în
trecut cu scorul de 28—22 
(16—9) formația Poloniei.

luții, dar toate fără eficacitate 
in fața unei apărări care a 
funcționat aproape fără gre
șeală. Spre final, scorul a luat 
proporții aproape de necrezut: 
15—2, 18—3, 20—4 ! în ultimele 
minute, fetele noastre au slăbit 
alura, permițînd echipei ceho
slovace să mai puncteze de 
două ori. Scor final : 20—6
(9—2), scor fără precedent în 
istoria întilnirilor România — 
Cehoslovacia. Au marcat : Ar- 
ghir 8, Șoș 5, Furcoi 3, Mi- 
kloș 2 și Boși 2 pentru Româ
nia, Kutkova 2, Bartakova 1, 
Novikova 1, Horalova 1 și Ma- 
tysova 1 pentru Cehoslovacia. 
Corect arbitrajul elvețienilor 
H. Rykart și H. Ischer.

într-un alt joc important al 
zilei desfășurat la Rostov pe 
Don, Iugoslavia a jucat excelent 
și a învins Ungaria cu 11—8 
(7—6), ocupînd primul loc în 
grupa B. In grupa C, la Kiev, 
s-au înregistrat rezultate scon
tate : U.R.S.S. a întrecut Polo
nia cu 15—8 (9—3), iar echipa 
R.D. Germane a dispus de cea 
a S.U.A. cu 29—8 (13—4), cla- 
sîndu-se pe primul loc. Astfel, 
formația României, situată pe 
primul loc în grupa A, va in- 
tilni duminică după-amiază, la 
Kiev, in primul joc din turneul 
final redutabila selecționată a 
Uniunii Sovietice. Celelalte me
ciuri : Iugoslavia — Cehoslova
cia și R.D. Germană — Ungaria.

IN ÎERNAȚIONAL 
DE LA PLEVEN

Ultimul concurs internațional 
de scrimă din acest an cu par
ticiparea sportivilor noștri va 
avea loc la Pleven (Bulgaria), 
în prima decadă a lunii decem
brie. Este vorba de o întrecere 
tradițională (anul acesta la a 
5-a ediție) rezervată în exclusi
vitate spadasinilor sub 23 de ani 
și la care în afara trăgătorilor 
români vor mai lua parte seri- 
meri din Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, Polonia, Ungaria 
și. evident, din țara gazdă.

GUY BRUT A ÎNCĂLCAT REGULA AMATORISMULUI?
PARIS, 5 (Agerpres). — Co

mitetul Internațional Olimpic a 
adresat Comitetului olimpic 
francez o scrisoare în care se 
cer precizări cu privire Ia apa
riția unei fotografii a atletului 
Guy Drut în pagina de reclame 
automobilistice a unui mare co
tidian francez. Comitetul Inter
național Olimpic dorește să știe 
dacă atletul francez nu a încăl
cat prin aceasta articolul 26 al 
Cartei olimpice, care interzice 
oricărui sportiv susceptibil să

participe la Olimpiadă de a per
mite folosirea numelui sau a 
fotografiei sale în scopuri pu
blicitare.

După cum se știe, sportivul 
care nu respectă prevederile ar
ticolului 26 nu are dreptul să 
participe la Jocurile Olimpice, 
în legătură cu apariția fotogra
fiei incriminate, Guy Drut a 
declarat că a acceptat aceasta 
cu acordul prealabil al președin
telui Federației franceze de atle
tism.

BOX • Japonezul Ishimatsu Su
zuki, campion mondial profesio
nist la cat. ușoară (versiunea 
WBC) l-a învins pe șalangerul 
său Alvaro Rojas (Costa Rica) 
prin k.o. în repr. 14. Intr-un meci 
care a avut loc la Tokio.

CĂLĂRIE o Surpriză în con
cursul de la Bruxelles : proba de 
obstacole a revenit sportivei engle
ze Debbie Johnsey . (pe calul’ 
Moxy). Pe locurile următoare : 
Schockemoehle și Raimondo d’In- 
zeo.

FOTBAL • Restanțe în campio
natul bulgar : ȚSKA Septemvrisko 
Zname Sofia — Levski Spartak 
Sofia 1—4. Cerno More Varna — 
Slavia Sofia 1—2, Botev Vrața — 
Sliven 2—0. In clasament, pe pri
mul loc, Levski Spartak Sofia cu 
18 p. o Selecționata olimpică a

LAURI 
PENTRU NONA

în U.R.S.S. a fost 
instituit titlul de mare 
maestru în șahul femi
nin, primul atribuit 
campioanei mondiale 
Nona Gaprindașvili. 
Pot deveni mari maes
tre, de 
bistele 
că de 
decurs 
nala 
mondial, cele care cîș- 
tigă de 3 ori în 6 ani 
titlul de campioană 
mondială sau cîștigă de 
două ori campionatul 
țării și se califică o 
dală în finala mecilui 
pentru titlu.

asemenea, șa- 
care se califi- 
două ori, în 

de 6 ani, în fi- 
campionatului

keo Mitzuky, care în 
1965 s-a menținut în 
echilibru („sur-place“) 
timp de 5 ore și 25 mi
nute, roțile nedepășind 
în acest timp distanța 
de 2 m.

în anul 1965 ameri
canul Kenneth Beli a 
stabilit recordul de 
ritură pe gheață 
8,73 m, fâcînd un 
trepid salt peste 
butoiașe așezate 
rînd. Cea mai 
greutate acționată

să-

in- 
17 
în 

mare 
de

mondial de haltere 
Valentin Hristov (Bul
garia), incontestabil li
der la categoria grea, 
își exersează, la 19 ani, 
pana în domeniul poe
ziei. Iată una din pro
ducțiile sale literare : 
„Orice floare caută lu
mina, / Printre petale 
plutește duioșia. / Și-n 
mine se naște căldura 
dătătoare de iubire. 
/ Precum ochii, bucu- 
rîndu-se de primăvară, 
/ sorb frumusețea flo-

de lucru nu numai 
firmelor importatoare 
de motociclete, ci și- 
asistenței medicale. în- 
tr-adevăr, o statistică 
recentă arată că nu
mărul accidentelor ru
tiere a urcat la cota 
zilnică de peste 50 !

NE-A PĂRĂSIT 
DECANUL ȘAHULUI

1949 a jucat la Bucu
rești, în primul turneu 
internațional al Româ
niei. Cu puțin timp 
înaintea morții sale, O- 
pacensky se mai afla 
în plină activitate, ți
nea lecții și conferin
țe, arbitra turnee, sus
ținea partide ușoare de- 
monstrînd o tulbură
toare tinerețe spiritu
ală.

RECORDURI
Culese dintr-o (posi

bilă) monografie a re
cordurilor sui-generis...

Recordul mondial de 
ciclism cu antrenament 
mecanic (în 
nei mașini 
menajate) 
francezului 
Meyffre și 
204,7 km pe

spatele u- 
special a- 

aparține 
Joseph 

este 
oră.

de
A 

fost stabilit în 19G2. în 
contrast absolut, 
mai lentă mișcare, 
pe bicicletă, are 
autor pe japonezul

cea 
tot 
ca

Ta-

un om 
606 -kg, 
distanța 
englezul 
în anul

Și un 
nuit la 
mai lungă 
parcursă de un 
alergînd continuu, este 
de 195,1 km. A fost re
alizată în timpul de 22 
h 27 de englezul John 
Wills.

a fost cea de 
deplasată pe 

de 6 metri de 
Jerry Word, 

1972.
record neobiș- 
alergări. Cea 

distanță 
atlet,

HALTEROFILUL POET
Urmînd vocația lite

rară a celebrului său 
înaintaș, iuri Vlasov, 
foarte tînărul campion

rilor, / cînd, în zori, 
cu dor, / ele îmbrăți
șează soarele...".

PE DOUĂ ROTI

în spor- 
are u-

Popularitatea 
tul cu motor 
neori consecințe cu
rioase. După cîștigarea 
titlului mondial la mo- 
tociclism 
nărui 
Johnny 
ani), pasiunea pentru 
motoarele pe 2 roți a 
luat proporții nebănu
ite la Caracas, 
de baștină al 
campion. Aceasta

de către tî- 
venezuelean 

Cecotto (19

orașul 
noului 

dă

La Praga a încetai 
din viață, în vîrstă de 
83 de ani, decanul de 
vîrstă al marilor maeș
tri ai șahului, Karel 
Opocensky. începîn- 
du-și activitatea înain
tea primului război 
mondial, Opocensky a 
fost prezent în arena 
eșichierului internațio
nal timp de peste 60 
de ani, ca jucător, pe
dagog, publicist și ar
bitru, obținînd în toa
te aceste domenii suc
cese și realizări remar
cabile. In această ca
rieră prodigioasă, cl a 
avut rarul privilegiu 
de a-i cunoaște pe toți 
campionii 
acestui : 
Lasker, _ 
Alehin, 
vinnik, pînă la Fischer 
și Karpov, întîlnindu-i 
la tablă pe 
mulți dintre

mondiali ai 
secol, de la 

Capablanca, 
Euwe și Bot-

cei mai 
ei. In

FALIMENT
Fostul campion mon

dial de patinaj artistic 
la perechi, Hans-Jiir- 
gen Băumler, partene
rul nu mai puțin ce
lebrei patinatoare vest- 
germane Marika Kilius, 
nu prea are noroc în 
afaceri... Ansamblul 
său de reviste pe ghea
ță „Europa — Eisthea- 
ter“ a trebuit să-și în
trerupă recent turneul 
întreprins în Israel și 
să se întoarcă acasă, 
la Miinchen. H. J. 
Băumler stă în pra
gul falimentului finan
ciar.

Este al treilea ansam
blu de patinaj profe
sionist din Europa, 
care trebuie să-și în
chidă porțile. după 
„Paris sur glace“ și 
„Wiener Eisrevue44.

URS.S și-a încheiat turneul în 
Australia, terminînd la egalitate, 
la Melbourne, în compania unei 
selecționate locale : 1—1 (1—1).

HANDBAL • Meci amical între 
selecționatele masculine ale Islan- 
dei și Norvegiei, la Reykjavik. 
Oaspeții au învins cu 19—17 
(10—8).

HOCHEI • Rezultate din ultima 
etapă a campionatului cehoslovac: 
Tesla Pardubice — SONP Kladno 
2—2 (2—1, 0—0, 0—1), este vorba 
de derbyul acestei întreceri ; 
Sparta Praga — ZKL Brno 1—3, 
Dukla Jihlava — VSZ Kosice 4—2, 
VZ Litvinov — Slovan Bratislava 
4—6. In clasament continuă să 
conducă SONP Kladno. • La Kat- 
towice, în cadrul unui turneu in
ternațional, formația Naprzad Ja- 
now (Polonia) a învins cu scorul 
de 9—2 (3—0, 3—1, 3—1) echipa fin
landeză TUL.

SCHI • Proba feminină de sla
lom uriaș din cadrul „Criteriului 
primei zăpezi44 de la Val d’Isere, 
prima competiție a „Cupei Mon
diale44 1975/1976, a revenit elvețien- 
cei Lise-Marie Morerod. care a 
fost cronometrată cu 1:15,150. Pe 
locurile următoare : Roși Mitter- 
maier (R.F.G.) 1:17.370, Monika
Kaserer (Austria) 1:17,500 și Lindy 
Cochrane (S.U.A.) 1:17,550. Pîrtia 
a avut lungimea de 1 150 m, cu o 
diferență de nivel de 300 m. în 
clasamentul combinatei pe primul 
loc : Bernadette Zurbringgen (El
veția), cîștigătoarea probei de co- 
borîre. Ea este urmată de austrie- 
cele Brigitte Totschning și Monika 
Kaserer.

ȘAH • Rezultate din turneul de 
la Leipzig, unde a avut loc runda 
a 11-a : Teșkovski — Boensch 1—0, 
Farago — Moehring 1—0, Malich 
— Gerusel 1—0, Tukmanov — Jan
sa V2—V2, Knaak — Vogt '/2—Va. 
Lider al clasamentului se menți
ne Teșkovski (URSS) cu 8Va P. ur
mat de Uhlmann (R.D.G.) 7 p (1), 
Jansa (Cehoslovacia) 7 p și Tuk
manov (URSS) 6Va P (!)• • In
runda a 4-a a campionatului unio
nal masculin s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Vaganian — 
Dvorețki 1—o. Romanișin — Bala- 
șov 1—0, Gulko — Doroșkevici 
1—0. Fostul campion mondial Mi
hai Tal a remizat cu marele ma
estru Lev Polugaevski. în clasa
ment conduce Vaganian cu 3 p. 
urmat de Gulko cu 2V2 P (1)» Tal 
și Polugaevski cu cîte 2 Va P-

TENIS DE MASA • La Sofia, 
în optimile de finală ale C.C.E., 
echipa feminină Spartak Praga a 
învins cu scorul de 5—4 formația 
locală Postenec.
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