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Vineri dimineața prințul 
Norodom Sianuk, șeful stalului 
Cambodgia, președintele Fron
tului Unit Național al Cambod- 
giei, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc in vi
zita în țara noastră, a depus o 
coroană de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru liber
tatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

_,a sosirea înaltului oaspete. 
• gardă militară a prezentat o- 
uorul. Au fost intonate apoi 
imnurile de stat ale României 
și Cambodgiei. După depunerea 
coroanei de fiori, asistența a 
păstrat un moment de recule
gere.

In continuare, s-a vizitat ro
tonda monumentului.

Prințul Norodom Sianuk, șe
ful statului Cambodgia, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodglei, a făcut, in 
cursul zilei de vineri, o vizită 
la Institutul politehnic Bucu
rești și la întreprinderea de 
Mașini Grele din Capitală.

Înaltul oaspete a fost însoțit 
in această vizită de Emil Bobu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat. Emil Nicolcioiu, minis
trul justiției, general-locotenent 
Constantin Popa, locțiitor al șe
fului Marelui Stat Major.

La Institutul politehnic, șe
ful statului cambodgian a fost 
salutat cu căldură de Constan
tin Manolescu. adjunct »1 mi
nistrului educației și învăță- 
mintului, de membrii Senatului 
universitar și cadrele didactice, 
de numeroși studenți.

Vizi tind sălile de cursuri și 
laboratoarele diferitelor facul
tăți, prințul Norodom Sianuk a 
fost informat de către gazde 
despre dezvoltarea institutului, 
unde sini pregătiți in prezent 
peste 191)09 de studenți, de 
profilul său. de dotările sale 
id' ' ne’-rne. corespunzătoare 
desfășurării unui proces de în-

• BAZĂ MATERIALĂ BUNĂ PENTRU PRACTICAREA SPORTURILOR • O
AMINTIRE DIN ’«1 • PASIUNI VECHI Șl PASIUNI NOI IN TABLOUL SPORTIV CONTEMPORAN AL 

POTAISSEI • PRIMARUL FACE O INVITAȚIE PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICA

...Toamna lui ’61. Început de 
noiembrie. Lumea sportivă din 
tara noastră înregistrează un 
fapt de senzație : echipa de fot
bal a sticlarilor din Turda. 
„Arieșul", din Divizia B, ciștiga 
Cupa României, invingind, la 
București, cu 2—1 pe Rapid. Era 
mai mult decit un rezultat- 
surpriză

...Istoria sportului turdean 
trebuie să fie tare veche. Nu 
s-au păstrat documente, dar se 
crede că în Potaissa (numele 
străvechi al orașului Turda), a- 
colo unde acum aproape două 
milenii și-a avut sediul Legiu
nea romană a 13-a Gemina, au 
existat și „palestre", locurile a-

Azi, în sala Dinamo, finala „Cupei F.R. Box"

ULTIMA MARE GALA
PUGILISTICÂ A ANULUI

Farul și B.C.Galați,
Așadar, după reuniunea semi

finalelor de joi seara, „Cupa 
F. K. Box" — cea mai mare 
competiție pugilistică pe echipe 
a țării — se află înaintea ul-

CELE DOUA FORMAȚII PROBA- I
BILE |N ORDINEA CATEGORIILOR: 

TARUL : Turan Rușit, Faredin 
Ibrahim, lan Enacha, Mamet lu- 
seim. Ion Adam, Augustin lacob, 
George Agapșa, Alexandru Tir boi, 
Mareei Lupu sau Valeria Filip, 
Mija Banu fi llie Da s că Iu ; B.C. 
GALAȚI : Petre Gonea, Troian 
Boșcu, Mircea Tone, Nieolae Bu- 
teseaeâ. Ni stor Bofcu, Adrian 
Guțv, Dumitru Bute, Pavai Istrata, 
Sandu Tirîlft, Dumitru Micu fi Va- 
silo Lehâduș. 

vățămînt eficace, de mare uti
litate teoretică și practică.

Sintetizind impresiile deose
bite lăsate de această vizită, 
prințul Norodom Sianuk a no
tat in Cartea de onoare a in
stitutului : Delegația națională 
a Cambodgiei este foarte ono
rată și fericită de a fi putut să 
viziteze Institutul politehnic 
București. Exprimăm profunda 
noastră admirație față de a- 
ceastă instituție de invățămint. 
ale cărei echipamente ultra
moderne, metode de. studiu, de 
cercetare științifică și tehnolo
gică, precum și înalta tehnolo
gie șl integrare a invățămintu- 
lui cu praetica, realizată dato
rită ideii geniale a excelenței 
sale președintele Nieolae 
Ceaușeseu, dovedesc prodigioa
sa înflorire a României socia
liste. eare se remarcă în toate 
domeniile eonstrucției naționale. 
Cambodgia adresează felicitări 
călduroase marelui popor ro
mân, Partidului comunist și 
guvernului român, sub eminen
ta conducere a președintelui 
Nieolae Ceaușescu. Trăiască 
prietenia cambodgiano—română!

La I.M.G.B., unde distinșii 
oaspeți au fost întimplnați cu 
aceeași căldură de Alexandru 
Roșu, adjunet al ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini, Nieolae Gonea, președintele 
Consiliului popular al sectoru
lui 5, de reprezentanți ai con
ducerii întreprinderii, de nume
roși muncitori, șeful statului 
cambodgian a luat cunoștință 
cu marc interes de progresul 
făcut de țara noastră in crearea 
și dezvoltarea unei industrii 
puternice, capabile să- asigure 
necesitățile cele mai diferite ale 
tuturor ramurilor economiei.

De Ia I.M.G.B.. coloana de 
mașini s-a îndreptat spre Pala
tul Sporturilor și Culturii, unde 
oaspeților canibodgieni le-au 
fost prezentate citeva aspecte 
ale construcției de obiective so- 
cial-culturale din Capitală.

celea special amenajate pentru 
practicarea gimnasticii sau lup
telor. Se vorbește, insă, despre 
sfirșitul secolului XIX și în
ceputul acestui veac. Atunci, pe 
valea Arieșului, a început să 
mijească industria, au apărut 
fabrici de vase de lut, de ci
ment, de gips și de sticlă și, 
odată cu ele, au încolțit și pri
mele activități sportive, cele 
mai la îndemină, popicele, șa
hul și chiar fotbalul. Pasiuni 
pure pentru mișcare, care au 
avut de suportat handicapul lip
sei unei baze materiale fie ea 
și modestă, dar mai ales pe 
cel al împotrivirii patronilor. 
„Au fost perioade cînd autori

din nou în finală
timului act. Astă-seară. de la 
ora 18, pe ringul din sala Di
namo din Capitală se vor în- 
tilni din nou formațiile care 
s-au dovedit cele mai bune pe 
parcursul întrecerilor : Farul 
Constanța și B. C. Galați, ace
leași care și-au disputat trofeul 
și în anii trecu ți. După cum 
se știe, în ultimii doi ani, în 
urma unor dispute destul de 
echilibrate, cîștigătoare a fost 
echipa de pe malul mării, an
trenată de Adrian Teodorescu. 
De data aceasta, elevii antre
norilor Petre Mihai și Traian 
Ogrîujeanu sint hotârîți să se 
revanșeze, să ducă din nou tro
feul în marele port dunărean. 
Din păcate, echipa gălățeana
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•start în pregătirile fotbaliștilor
PENTRU MECIUL CU SCOTIA

• IERI, ANTRENAMENT INTENS 
IȘț VARIAT PE STADIONUL RE

PUBLICII • ASTĂZI, ALTA ȘE- 
I DINȚA DE PREGĂTIRE, IAR

MHNE JOC LA DOUA PORȚI CU 
(ECHIPA DE TINERET-SPERANȚE

STEAUA • DUPĂ KUN, A DE- 
I VENIT INDISPONIBIL Șl ZAMFtR

I Jucătorii selecționați în lotul
A pentru meciul de miercuri
— de la Glasgow — au intrat, 

Ide ieri dimineață, în ritmul
susținut al progr amului de pre
gătire alcătuit de colectivul 

I tehnic al primei reprezentative.
După examenul medical, s-a 
desfășurat un antrenament in
tens. găzduit de stadionul Re- 

I publicii. Terenul de joc s-a 
prezentat în condițiuni bune, 
element important în reușita 

| ședinței de pregătire. E drept, 
• era destul de frig, dar anțre- 
I norii Cornel Ilrăgușin, Dumitru

Nieolae-Nicușor și Emerich Je
nei au avut grijă ca ritmul 
exercițiilor să fie cit mai a- 

Ilert, astfel că. după puține mi
nute, toți componenții lotului 
se încălziseră bine.

IEtau 18 selecționabili pre
zență. ieri, no gazonul stadio
nului Republicii. După indispo- 

tățile au intervenit în mod bru
tal, interzicând desfășurarea u- 
nor activități sportive, pe mo
tiv că in asociație s-ar desfă
șura propagandă comunistă. Ca 
atare, în 1932 a fost interzisă 
activitatea echipei de fotbal" — 
este scris in monografia fabri
cii de sticlărie, veche de 54 
de ani.

Acel succes din 12 noiembrie 
1961 era. deci, mai mult decit 
un simplu rezultat. Era in pri
mul rind triumful pasiunii și

Mircea M. 1ONESCU

(Continuare in pag. 2)

Conslinleanul Faredin Ibrahim (dreapta), unul dintre favorita reu
niunii finale de astă-seară

este silită să evolueze lipsită de 
două din „piesele" sale de 
bază : Die Tirilă (accidentat) 
și Ștefan Duminică (a suferit 
o înfrângere prin k.o. în partida 
cu Al. Dobăeș). Dar, în locul 
lui Duminică (la cat. cocoș), va 
tt folosit, probabil, Mircea Tone, 
iac înlocuitorul lui I. Urîlâ,

Florescu, Romilă. Ioniță (de la stingă la dreapta în fotografia noas
tră). noii selecționați in lotul A, surprinși in timpul antrenamen
tului de ieri Foto : S. BAKCSY
nibilitatea lui Kun, apărută în 
urma reaccidentării lui în par
tida cu Dinamo, a intervenit și 
aceea j lui Zamfir. Acesta a 
suferit o recidivă de entorsă

în obiectivul muncii de educație

MÎNDRIA Șl RĂSPUNDEREA 
DE A REPREZENTA ÎNTREPRINDEREA 

Șl CULORILE CLUBULUI SPORTIV
„Pentru noi, este o mindrie 

să muncim in această presti
gioasă întreprindere. în acest 
spirit ne străduim să-i creștem 
și pe tinerii noștri : să formăm 
oameni cu o comportare demnă, 
civilizată, cu însușiri alese, pe 
care să Ie dovedească în toate 
împrejurările. Sportul este, 
după părerea noastră, un factor 
deosebit de eficient in procesul 
educațional", ne spunea tova
rășul Gheorghe Butuc, Erou al 
muncii socialiste, șef de bri
gadă in secția Locomotive 
construcții montaj de la între
prinderea „23 August*1, pasionat 
susținător al mișcării sportive. 
De fapt, cuvintele sale exprimă 
o opinie împărtășită de între
gul colectiv de aici. Intr-adevăr 
munca de educare a tineretu
lui constituie una din princi
palele preocupări ale conducerii 

tinărul Dumitru Bute, s-a do
vedit, în partida cu I. Fuicu, 
un element pe care se poate 
conta.

Așa stînd lucrurile, este de 
așteptat ca spectatorii bucu- 
reșteni să asiste, astă-seară, la 
un meci echilibrat, deschis ori
cărui rezultat. 

de gleznă în jocul cu C.F.R. 
Cluj-Napoca și urma ca, în 
cursul acestei dimineți, medicul

(Continuare in pag. 4—5) 

Clubului sportiv al întreprin
derii „Metalul".

De ciu’ind, biroul clubului 
„Metalul** a dezbătut, într-o 
amplă analiză, problemele mun
cii de educație, modul în care 
acțiunile organizate, la nivelul 
clubului ca și pe secții de pro
ducție sau ramuri de sport, au 
influență asupra gradului de 
pregătire generală a sportivilor, 
comportamentului lor atît în 
arene, cit și în colectivele în 
care își desfășoară activitatea 
profesională.

„Trebuie să spunem, și o 
facem cu satisfacție, că dato
rită muncii depuse de antreno
rii, instructorii și ceilalți acti
viști — ne relatează tov. Si- 
mion Niculescu, vicepreședinte 
al clubului — în prezent toți 
sportivii noștri sint cuprinși în 
forme dc invățămint politic și 
profesional, urmează cursuri!»
unor școli de calificare, de 
cultură generală, ale liceelor 
serale sau facultăților. Mulțl 
dintre tinerii cunoscuți de ma
rele public pentru performanțe 
deosebite realizate în domeniul 
sportului sint fruntași la învă
țătură și exemple de seriozi
tate și hărnicie la locul de 
muncă :-atletul Gheorghe Ghipu, 
boxerul Mihai Pioieșteanu, mo- 
iociclistul Cornel Voiculescu, 
atletul Constantin Crcțu și 
mulți alții".

Este demn de subliniat, de 
asemenea, faptul că datorită 
modului in care au înțeles să-și 
lege viața de aceea a întreprin
derii, majoritatea sportivilor dc 
valoare, crescuți la „Metalul" 
specializindu-se ca antrenori, 
au rămas aici și se ocupă cu 
dragoste și competență de pre
gătirea tinerilor sportivi ai clu
bului. Ne referim la antreno
rii : Georgeia Dumitrescu, Eu
gen Dinu, Emil Fioruț, Iii» 
Gheorghe, Mariana Condovici 
și alții.

Cum sc explică atașamentul 
loc față de club și față de lo-

Viorel TON CE ”

(Continuare îb pag. 2)



MANIFESTĂRI SPORTIVE ÎN CAPITALĂ VACANȚA DE IARNĂ

în cadrul manifestărilor sportive organi
zate la sfârșitul acestei săptămîni în Capitală 
predomină întrecerile din cea de-a treia edi
ție, de iarnă, a „Cupei tineretului". Con
cursurile se vor desfă
șura la tir (pentru ti
nerii din sectoarele 1 și 
3, sîmbătă 13 decembrie, 
la poligonul Tineretului), 
patinaj (patinoarul Flo- 
reasca), șah (Șc. gen. 
56 — sectorul 3, Șc.
gen. 183 — sectorul 
(Liceul metalurgic — 
Voinicelul — sectorul 
de chimie — sectorul 
electrotehnic nr. 1 — sector 5), sanie (tine-

rii din sectorul 7 la Brașov) — toate acestea 
în cursul zilei de duminică 14 decembrie.

Dar, în afara „Gupei tineretului", 
avea loc și alte

La sfîrșit de săplămină

tenis de masă 
sectorul 3, Baza 
4), volei (Liceul 

4), baschet (Liceul

8),

vor 
competiții de masă. Iată, de 

pildă, în sectorul 2 se 
organizează tradiționala 
întrecere de marș dotată 
cu „Cupa Gloria" — cea 
de-a 31-a ediție — la 
care participă atît înce
pători cît și maeștri ai 
sportului (duminică, la 
din preajma Circului de 

v ________ sportivă, are loc la Li
ceul agricol (duminică, ora 9 dimineața). 
„Cupa 30 Decembrie" la orientare turistică 
se va disputa la Pădurea Bănoasa, dumi
nică ora 10.

ora 10, pe aleile 
Stat). O duminică

PESTE 150.000 DE ELEVI SI STUDENȚI, 
ÎN TADERE SPORTIVE ȘI DE ODIHNĂ

Se apropie vacanța de iarnă ! Prilej, printre altele, pen
tru o agendă a acțiunilor sportive caic, la fel ca în fiecare 
an, se înscriu printre preferințele sutelor de mii de elevi 
și studenți.

Iată, pe scurt, câteva din noutățile de sezon...

TITU FILIPIDESCU, BUCUREȘTI. 
Referitor la victoria lui Ilie Năsta- 
se în „Turneul campionilor** și. 
mal ales, la maniera în care i-a 
Întrecut în semifinale șl. respec
tiv, In finală, pe Vllas și pe Borg :

ÎN OBIECTIVUL MUNCII DE EDUCAȚIE
(Urmare din pag. 1)

cui de muncă ? Iată răspunsul 
pe care ni-1 dă tovarășul Ionel 
Șufcr : „El se datorează, cred, 
modului in care activitatea spor
tivă este sprijinită de către co
mitetul de partid și conducerea 
întreprinderii, cum este ea în
țeleasă de către toți factorii cu 
atribuții. O dovadă grăitoare o 
constituie faptul că din birou
rile secțiilor pe ramură de 
sport fac parte membri ai bi
rourilor organizațiilor de par
tid, cadre cu munci de răspun
dere, oameni stimați de între
gul colectiv, care au știut să-i 
atragă pe tinerii sportivi și să-i 
integreze in muncă acolo unde 
pot da cele mai bune rezultate, 
să le creeze și educe simțul 
responsabilității**.

Desigur, nu se poate spune 
că nu au existat și situații în 
care tinerii „îmbătați" de pri
mii lauri cîștigați pe terenul de 
sport au încălcat apoi rigorile 
pregătirii sau normele de con-

duită. Numai că ci au fost 
prompt treziți la realitate. Este 
cazul luptătorului Ștefan Ba
dea, sancționat pentru absențe 
la antrenament, al atletului Eu
gen Nacu, suspendat pentru ne- 
respectarea indicațiilor antreno
rului, al boxerului Nicolae An
drei, scos din secție pentru în
fumurare și. mai grav, cazul 
lui Gh. Adam, maestru al 
sportului la tir, exclus din club 
pentru comportare huliganică.

„Este o satisfacție pentru noi
— ne spune prof. Nicolae Mu- 
reșan, din conducerea clubului
— că, în ultima vreme, nici u- 
nul din sportivii noștri nu a 
fost sancționat in vreo compe
tiție pentru acte de indisciplină, 
pentru nesportivi ta te sau alte 
abateri".

Toate 
urmare 
de care 
educatorii sportivilor, a faptului 
că la clubul „Metalul" munca 
de educație este unul din prin
cipalele obiective ale pregătirii.

acestea sînt, desigur, o 
firească a exigențelor 
dau dovadă antrenorii,

• Peste 150.000 de elevi și 
studenți vor petrece minu
nate clipe de relaxare ți re
facere în taberele sportive și 
de odihnă organizate de C.C. 
al U.T.C., M.E.I.. U.A.S.C.R., 
C.N.O.P. etc.

• 2300 de studenți se vor 
afla, in serii de 7—10 zile, in 
taberele de învățare a schiu
lui de la Negoiu, Bilea lac, 
Pietrele. Malnaș, Curmătura, 
Padina. Gura riului, Babele, 
Caraiman. Cota 2000, Borșa, 
Muntele mic ș.a. Alti 2000 vor 
fi prezenți in taberele de o- 
dihnă de la Bușteni, Predeal, 
Piriul rece, Brașov, Slănic 
Moldova. Izvorul Mureș etc. 
Este, desigur, de așteptat ca 
timpul petrecut de studenți 
și studente in această va
cantă de iarnă să fie folo
sit din plin și pentru prac
ticarea sporturilor și excursi
ilor, pentru întărirea sănătă
ții și cunoașterea frumuseți
lor țării

• La Săcele (Brașov) va 
funcționa o tabără 
struire a președinților aso
ciațiilor 
programul urmărind, in pri
mul rind, perfecționarea 
in schi, sanie și patinaj. La 
Păltiniș (Sibiu) peste 350 de 
comandanți de grupă vor fi 
instruiți in practicarea 
schiului și biatlonului.

• C.N.O.P. organizează, 
printre altele, tabere de in-

de in-

sportive școlare.

struire 
(hochei 
Rimnicu 
masă). La Horezu vor fi pre- 
zenți peste 200 de partici- 
panți la expedițiile „Cuteză
torilor"...

• Mii de școlari se vor in- 
tilni in taberele de odihnă 
organizate, în cite două, se
rii, la Stina de Vale, Dim- 
bul Morii. Bran, Budila, Ho- 
morod băi, Dobrești și Cerbu 
— in județul Dîmbovița — 
și in multe altele

• Elevilor sportivi le 
sta la dispoziție tabere 
profil pentru mai multe 
muri in stațiunile și caba
nele Balvanyos, Băile Hercu- 
lane', Sovata, Tusnad. Borsec. 
Piatra. Arsă, Muntele roșu. 
Predeal.

• In toate taberele vor fi 
prezente cadre didactice, in
structori și antrenori, care 
vor contribui din plin la bu
nul mers al muncii de in
struire și antrenament spor
tiv.

Avem convingerea că toți 
participanții la aceste acțiuni 
vor rămîne cu cele mai fru
moase amintiri, că în deco
rul munților, pe pîrtii și pa
tinoare, în sălile de sport, 
vor cîștiga noi forțe de mun
că și de învățătură.

BUCU-

Lulndu-1 „Ia știință", 
l-a învins cu ușurință.
După scoruri — nu zic bine 7 — 
Parc-ar fi jucat... cu mine !
UN GRUP DE CITITORI DIN 

GALAȚI. Ați terminat cu contra
zicerile asupra unor rezultate din 
ultimele campionate și ați început 
eă vă contraziceți în legătură cu 
scorurile unor meciuri disputate 
In ediția... 1939—1940 a campionatu
lui Diviziei A de fotbal ! In orice 
eaz. lată rezultatele exacte : Rapid 
— Gloria C.F.R. Galați : 6—9 (tu») 
«1 7—1 (retur).

RODICA DUMITRU,
REȘTI. 1. Vom transmite urările 
dv. de sănătate jucătorilor de la 
U.T.A., echipa dv. favorită. Ceva 
puncte, n-avețl cumva să le trans
miteți 7 S. Nu există nici o legă
tură de rudenie tntre gimnastul 
Mihai Borș șl rugbystul pompiliu 
Borș.

N. 8., BUCUREȘTI. .Am jucat 
și joc Încă tenis pentru plăcerea 
mea și tot ea diletant am făcut, 
In secret, ți rfte o poezie-. Și de 
ee n-ațl păstrat secretul pînă la 
•tu-șlt 7

NEAGU T. VASFLE, COMUNA 
RIul. ALB. Cam devreme ați por
nit cu „Plugușorul**. Dintre urările 
adresate dinamoviștilor, am reți
nut pe aceea adresată tai Duml- 
trache : „Ia anul, să aibă in eehi- 
pă o... normă întreagă, șl nu o ju
mătate de normă, ca In ultimul 
Hmp". Vă mulțumesc șl pentru 
urările pe oare ml le faceți în nu
mele „galeriei dlnamoviste din 
Mul Alb**.

tAnase constantin, cimpi- 
NA. Bila folosită la aruncarea 
greutății cintărește 7,257 kg. (Ne 
referim, așa cum ați vrut să aflați, 
la aruncările seniorilor). Diame
trul cercului de aruncare : 2,13 m. 
Fiind vorba doar de 2,13 m. ter
menul folosit de dv. — „pista de 
elan" este deci impropriu.

NELU QUINTUS PLOIEȘTI. La 
Tg. Secuiesc, la un meci de fot- I 
bal, în timp ce vestiarul echipei 
locale era încălzit, în cel rezervat 
oaspeților nu se făcuse focul :

Prin „frumosul" lor efort, 
Dau un maxim de confort : 
Pentru ei, calorifer,
Pentru oaspeți... frigider !
AUREL DAN, COMUNA GRE

CEȘTI. Există o vorbă potrivit că
reia „încercarea moarte n-are“. 
Deci, puteți continua tentativele de 
a ajunge în posesia cît mai multor 
Insigne, adresîndu-vă echipelor 
respective, de la noi și din străi
nătate. Gîndiți-vă, însă, că numă
rul amatorilor de insigne este 
foarte mare și că, deci, echipele 
nu pot satisface toate aceste ce
reri. Ar însemna ca aceasta să fie 
principala lor preocupare, și nu 
aceea pentru obținerea unor per
formanțe cît mai bune și rezolva
rea a zeci și zeci de probleme ad
ministrative. Dar, repet, încerca- 
ți-vă norocul. După cum ne infor
mați. ați și obținut succese în a- 
ceastă direcție, pentru care alții 
v-ar invidia !

NOILE PALESTRE ALE TURDEI...
(Urmar* din pag. 1) mai înseamnă 21 de asociații 

cu 65 de secții afiliate și 1061 
de sportivi legitimați. Tabloul 

wr - sportiv al Turdei de astăzi are
Ciștigarea Jcupei'României"" la și^ alte detalii demne de privit: 
fotbal reprezentind prima au- " *"
reolă din istoria sportivă a Po- 
taissei, începută cu adevărat 
după 1944. De atunci, de la eli
berarea patriei, orașul de pe 
Arieș, devenit, o veritabilă ci
tadelă industrială, se dezvoltă 
multilateral.

★
luliu Dan, prim-vicepreședin- 

tele Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport, nc-a 
condus ' in Parcul Tineretului, 
pe malul sting al Arieșului. 
Ne-a arătat patinoarul natural 
eu o mini-mantinelă din be
ton. „300 de bascule de noroi 
am scos de aici, după inunda
țiile din primăvară ! Apa atin
sese 1,80 m. Toți tinerii ora
șului au venit, și — după a- 
proape 1000 de ore de muncă 
patriotică — am refăcut această 
microbază sportivă".

Facem un raid prin oraș, și 
ajungem la noul stadion muni
cipal, intrat in zestrea sportivă 
a Turdei, in ultimii trei ani. 
Și aici, tot prin muncă patrio
tică, s-a realizat cea mai mare 
parte a noii baze cu 10 000 de 
locuri în tribună, După turul 
orașului ți al împrejurimilor 
sale, reporterul notează : 5 săli 
de gimnastică, dintre care cele 
de la școala generală nr. 8 și 
liceele de chimie nr. 2 și 3 au 
fost construite in ultimii 3 ani ; 
9 terenuri de handbal, 7 tere
nuri de volei, 3 de baschet ; un 
bazin de înot, descoperit, cu 
apă sărată, unul acoperit, care 
— practic — e doar baie popu
lară ; 3 terenuri de fotbal ; 4 
piste de popice și una in ame
najare ; 10 terenuri de tenis de 
cîmp, dintre care două se află 
in cartierul micro II, acolo 
unde se găsesc și 15 mese de 
tenis de masă (cimentul Tur
dei !), amplasate printre blocuri.

Turda sportivă a anului 1975

pentru «port a harnicelor gene
rații de muncitori ai Turdei.

19 școli in care se practică zil
nic gimnastica de înviorare ; 
23 866 de participant/ la „Cupa 
tineretului", peste 4 000 de tineri 
și tinere prezenți la startul ce
lor 20 de crosuri de masă și 
cei peste 15 000 de muncitori 
angrenați in circa 400 de ac
țiuni turistice din anul încă ne
încheiat. Raportați-le la numă
rul de locuitori ai urbei : a- 
proape 60 000.

Ir
„Care sînt tradițiile sportive 

ale orașului dv. ?“ — l-am în
trebat pe un muncitor ieșit la 
pensie. Nicolae Niculici, fost 
maistru sticlar, membru al co
misiei municipale de fotbal, « 
răspuns calm: „Fotbalul și po
picele în primul rind ! Avem 
însă tradiție și în -ah, în alpi
nism, în orientare turistică, iar 
la modelism am avut chiar și 
campioni naționali". Fostul 
maistru sticlar nu. exagerase 
cu nimic. In *74, Andrei Baboș 
cîștigase trei titluri naționale 
de juniori la modelism, al pa
trulea fiind 
juniori.

Împreună 
secretar al 
luliu Dan 
exact al sporturilor practicate 
astăzi in Turda : fotbal, popice, 
șah, atletism, modelism, hand
bal, baschet, volei., alpinism-tu- 
rism, radioamatorism, tenis de 
masă, tenis de cîmp. schi, înot, 
gimnastică, haltere și culturism, 
lupte, judo. Citeva sporturi sînt 
realmente noi pe malurile Arie- 
șului. Halterele, culturismul, 
luptele și judo, pasiuni cu • 
vechime de cel mult 4 ani. 
..Sînt sporturi cu snecific mun
citoresc, cu larg ecou în masa

adus de echipa de

cu Gbeorghe Rusu, 
C.J.E.F.S. Cluj, și 
compunem tabloul

tinerilor noștri robuști șj do
tați, spune luliu Dan. Cred că 
nu peste mult timp ne vom 
face o tradiție ți în aceste ra
muri". Aceste cuvinte optimiste 
au acoperire. In toamna tre
cută, la prima întrecere de cul
turism din vechea cetate au 
participat 40 de tineri, iar e- 
chipa de lupte a Liceului de 
chimie numără adolescenți se
lecționați din toate școlile ora
șului. O singură tradiție a dis
părut : notația. Poate că tn 
viitor...

...„Sportul turdean se află în 
plin avînt, ne spunea tov. Ion 
Vedeanu, primarul orașului. 
Vom dezvolta în continuare baza 
materială. La stadionul „Muni
cipal'*, intenționăm să facem cît 
de curînd încă un teren de fot
bal, un bazin și un teren de 
tenis de cîmp. Cred, însă, că 
tinereți*! orașului nostru ți toți 
oamenii care iubesc mișcarea 
trebuie angrenați mai mult în 
practicarea educației fizice și 
sportului. Misiunea aceasta re
vine în principal profesorilor de 
educație fizică. La băile ora
șului s-au construit nu de mult 
4 terenuri de tenis și vreau 
să cred că în viitorul apropiat, 
prin aportul profesorilor de 
sport, numărul tinerilor care 
vor juca tenis va fi infinit 
mai mare. Nu pentru a ajunge 
mari campioni. Ci pentru a fi 
sănătoși și robuști".

...Turda sportivă se dezvoltă 
și ea neîntrerupt. Nu visează la 
mari titluri de campioni, ci la 
sănătatea tinerilor săi, la edu
carea prin sport a celor care, 
cu brațe vin joase 
rală, vor lucra in 
relor de sticlă, la 
mice, la fabrica de 
fractură, in fața cuptoarelor de 
ciment, peste tot. Turda mun
citorească își educă și prin 
sport oamenii săi minunați !...

ți forță mo- 
fața cuptoa- 
uzinele chi- 

cărămidă re-

SESIUNE DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE LA CLUJ-NAPOCA

în organizarea clubului spor
tiv „U“ _ și a secției de educa
ție fizică a Universității Babeș- 
Bolyai, la Cluj-Napoca s-a des
fășurat, timp de două zile, se
siunea științifică cu tema „Per
fecționare și modernizare in 
pregătirea sportivilor". La lu
crări au participat cadre de 
specialitate din mai multe cen
tre universitare, din diferite u- 
nități școlare cu profil sportiv,

reprezentanți ai Centrului de 
cercetări pentru educație fizică 
și sport București.

Apreciind valoarea ridicată a 
multora dintre cele 35 de co
municări făcute în cadrul se
siunii, academician prof. Ște
fan Pascu, rectorul universității 
clujene, a subliniat totodată ne
cesitatea unei mai accentuate 
îmbinări a laturii teoretice cu 
practica pentru a se putea rea
liza astfel e creștere substan
țială a nivelului performanțelor 
sportive din școli și universi
tăți. Nș. D.

• CEA MAI BUNA SPORTIVA 
a municipiului Roman pe 1975 a 
fost declarata cunoscuta atleta 
Mariana Suman, de la Clubul at
letic din localitate • LA TG. 
MUREȘ s-a încheiat, dupâ o dis
pută care a durat o lună de zile, 
„Cupa I.R.A." la șah, la care au 
participat echipe din oraș. Pe 
primele locuri s au clasat : Azo- 
mureș 25,5 p, I.R.A. 11,5 p și 
Electromureș 9 p. La individual, 
primul loc a revenit lui Alexandru 
Solomon (Azomureș), care a tota
lizat 11 p din tot atîtea posibile. 
• IN SALA DE SPORT a Școlii 
generale nr. 3 din Slobozia s-a 
desfășurat concursul de trîntă, do
tat cu trofeul „Voinicii Bărăganu
lui*. S-au evidențiat tinerii din 
comunele Dorobanțu, Grădiștea 
și Burdușani • ÎNAINTEA GALEI 
DE BOX Dinamo Brașov — Farul 
Constanta, care a avut loc nu de 
mult, Iubitorii sportului cu mâ
nuși din orașul de la poalele Tim- 
pei i-au sărbătorit pe fostul boxer

Francisc Molnar care, după o 
prodigioasă carieră, s-a retras din 
activitatea competitională • FA
ZA DE IARNĂ a etapei Județene 
a „Cupei minerului**, organizată 
de C.J.E.F.S. Caraș-Severin, în co

De/a CORESPONDENȚII
--------

laborare cu organele județene sin
dicale și U.T.C., a fost clțtigată 
de sportivii de la I.P.E.G. Caran
sebeș. Ei au 
tocuri la șah, I 
popice. • LA 
(Dîmbovița) a i 
tesc de trîntă, < 
soia de lupte a 
Tîrgoviște, pe , 
clasat : I Stan (Nucet) — categ. 
56 kg, I. Stefan (Răcari) — 62 kg,

cucerit primele 
tenis de masă și 
FAZA JUDEȚEANĂ 
campionatului să- 
ce s-a disputat în 
Clubului sportiv din 
primele locuri s-au

la Miercurea Ciuc 
și patinaj viteză) ți 

Vilcea (tenis de

î’or 
cu 

ra-

Paul IOVAN

Recenzii

AL MIRODAN DE DOUA

ORI DESPRE SPORT!
în două volume apărute re

cent, la scurt interval unul după 
altul, un mai vechi și fidel în
drăgostit de sport își mărturi
sește din nou pasiunea în pu
blic, fără jena de a o plasa în
tre iubirea de carte sau teatru 
și aceea pentru cultură în ge
neral. De altfel e locul s-o spu
nem aici : Alexandru Mirodan 
— autorul volumelor — se află 
printre primii scriitori 
război — dacă nu e 
primul ! — care au 
sportul eu literatura în 
țiile ultimului sfert de

în „Scene" (edit. Cartea Ro
mânească) — florilegiu de table
te — printre scene de seîndură, 
de pînză, de sticlă sau de hîr- 
tie, Mirodan înserează și „sce
ne de gazon", voluptoase ple
doarii pentru spectacolul spor
tiv. într-una din ele ne onorea
ză astfel : „Sportul a devenit o 
realitate tot atît de specifică 
veacului nostru XX, precum e- 
nergia atomică, iar cine vrea să 
ne descrie omul de azi va tre
bui să-l arate cu un ziar în 
care se află relatări despre ulti
mele experiențe atomice într-o 
mînă și cu «Sportul» în cea
laltă".

în „Minimum” (edit. Alba
tros) — antologie a pastilelor 
din „Contemporanul" — din nou 
un capitol întreg este rezervat 
preferințelor fotbalistice ale au
torului, manifestate în celebra 
serie de „Convorbiri cu domnul 
Gore". Recitirea lor nu diminu
ează cu nimic plăcerea lecturii 
inițiale (vib)

de după 
el chiar 
cununat 
publica- 
veac.

68 kg și 
kg. • 

avut loc 
conduce

re 
în Divizia 

C.S.M. este 
Mihai Mol- 

LICEUL INDUS- 
se desfășoară o

Gh. Ștefan (Sotînga) 
I. lonescu (Nucet) — 
LA C.S.M. SUCEAVA au 
unele schimbări, atît în 
rea clubului cît și la echipa 
fotbal, care activează ' 
B. Președintele ~ 
acum profesorul 
dovan. • LA 
TRIAL DIN TITU 
frumoasă activitate competițională. 
La internatul liceului, de pildă, pe 
grupuri de dormitoare, au loc 
campionate de fotbal și de hand
bal • LA ÎNTREPRINDEREA Sl- 
BIANĂ STEAUA ROȘIE sportul ore 
multi prieteni. Astfel, 6 echipe de 
fete participă la un campionat de 
volei, peste 200 de muncitori sînt 
prezenți zilnic la pauza de gim
nastică, iar în cadrul complexului 
„Sport și sănătate" 99 de tineri 
au trecut toate probele.

CORESPONDENȚI : G. Groapă, 
I. Pâuș, I. Matei, C. Gruia, N. 
Magda, M. Avanu, I. Mindrescu, 
A. Mihai și I. lonescu.
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ÎN ȘCOLILE SPORTIVE SELECȚIA, OBIECTIV PRIORITAR

S colile sportive, unități de bază ale mișcării sportive din țara noastră, rezervoare principale 
ale performanței, ale loturilor republicane de juniori și chiar de seniori, desfășoară în general 

școlilor, cei mai mulți dintre profe- 
forțele, cu toată priceperea in 
talentați, pe care să-i pregătească

o activitate laborioasă, plină de conținut. Conducerile 
Sorii secțiilor pe ramură de sport sînt angrenați cu toate 
acțiunea de depistare a noi și noi contingente de tineri 
pentru a putea deveni performeri autentici.

în rindurile următoare, citeva însemnări despre activitatea 
pre preocupările lor actuale.

La Școala sportivă nr. 1 București

COLABORARE BUNĂ
unora dintre școlile sportive, des-

LA CLUJ NAPOCA

VACANJA, DAR NU NUMAI COMPETIȚIONALA

REZULTATE FRUCTUOASE
CIFRE REMARCABILE LA ORA BILANȚULUI • MAJO
RITATEA SECȚIILOR, IN PLUTONUL FRUNTAȘ 
INEVITABILELE (PARCA) RAMINERI IN URMA...

Cu meciurile susținute du
minică de echipele de vo
lei în cadrul diviziei școlare 
și de juniori, activitatea com
petițională de toamnă a sec
țiilor Școlii sportive din Cluj- 
Napoca s-a încheiat. Spre cins
tea lor, voleibalistele antrenate 
de loan Vereșezan au termi
nat neînvinse cele 11 meciuri 
ale primului tur și și-au creat 
posibilități apreciabile pentru 
calificarea (pentru prima dată 
in existența • secției) în turneul 
final al act i competiții, 
ceea ce ar fi un motiv de mîn- 
drie pentru Școala sportivă, ca 
Si pentru liceele și școlile ge
nerale din care provin volei
balistele (Lie. „Gh. Barîțiu-', 
Lie. nr. 15, Lie. ,,Ady-Șincai“). 
Dintre jucătoare s-au evidențiat 
(prin calități și perspective) 
Lia Catarig (16 ani, 1,77 m> 
elevă la Lie. nr. 15 și Ildiko

Gali (17 ani, 1,76 m) elevă la 
Liceul „Ady-Șincai“, ultima 
fiind de altfel, selecționată în 
lotul republican de junioare. 
Mai modestă ca valoare, echi
pa de băieți (antrenor Vasile 
Pop), are pînă acum doar un 
bilanț de egalitate (5 victorii 
— 5 înfrîngeri), dar nici din 
rlndul ei nu lipsesc elemen
tele în care se pun 
cum este cazul lui 
lonescu (17 ani, 1,3C 
la Lie. industrial de 
turi), selecționat în 
publican — lărgit - 
niori.

Vacanță competițională 
înseamnă însă încetarea acti
vității nici pentru forma',iile 
de volei și nici pentru compo- 
nenții celorlalte secții, ale Șco
lii sportive din localitate. Pre
gătirea organizatorică a peri
oadei vacanței de iarnă și iua-

1,86

speranțe, 
Veniamin 
m, elev 

transpor
tatul 
- de

re-
ju-

nu

PASIUNE Șl PRICEPERE...
• ••DAR Șl UNELE MINUSURI

înființată in anul 1965, Școala 
sportivă nr. 3 din Capitală este 
profilată pe jocuri. In rîndul 
sporturilor practicate în această 
unitate sportivă școlară și-a găsit 
loc, începînd din aceasta toamnă 
și o importantă disciplină olim
pică — scrima. In rest, elevii 
joacă handbal, volei, baschet și 
tenis de cîmp. O. succintă trecere 
In: revistă a activității din ulti
mul an am efectuat-o împreună 
eu directorul Mihail Nedelcu și 
directorul adjunct, Maria Trofin.

La sediul școlii, în vecinătatea 
pieței Puișor, există 7 terenuri 
de tenis unde, evident, se desfă
șoară activitatea numai cînd con
dițiile atmosferice, o permit. A- 
cum, în timpul iernii, antrena
mentele elevilor Școlii sportive 
nr. 3 au Ioc în nu mai puțin de 
opt săli, situate în' diferite car
tiere din Capitală, De - pildă, 
handbalistele se pregătesc la Flo- 
reasca, handbaiiștii, tenismanii și 
baschetbaliștii la Progresul, vo
leibaliștii la Flacăra roșie, iar 
alte grupe ale celor patru cate
dre deprind tainele sporturilor 
îndrăgite în sălile de la Univer
sitatea, Liceul nr. 33, Școlile ge
nerale nr. 148, 198 și 201. Nu 
numai marea răspîndire a locu
rilor de antrenament (care cre
ează unele dificultăți în munca de 
îndrumare și control) dar și ore
le uneori total nepotrivite la care 
tinerii sportivi au acces în sălile 
respective, fac ca activitatea să 
fie îngreuiată. Tenisul și hand
balul (băieți) au program de pre
gătire în sala Progresul de la 
ora 6 la 7,30, handbalistele (sala 
Floreasca) de la ora 20,30 la 22 
etc.

In condițiile amintite, firește, 
munca de creștere a tinerelor ta
lente este mai anevoioasă, iar 
rezultatele nu se pot situa la 
cotele cele mai înalte. Și, totuși, 
cînd tehnicienii sînt bine pregă
tiți și muncesc cu pasiune, ă- 
ceste dificultăți pot fi învinse, e- 
levii lor situîndu-se în rîndul ce
lor mai buni din țară. Este ca
zul catedrei de baschet, în care 
activează Nicolae Danețiu (echipa 
sa este pe primul loc în clasa
mentul Diviziei școlare), Constan
tin Moldoveanu, Nicolae Iliescu 
și Eugen Vlad. Acești tehnicieni 
sînt neobosiți căutători de ta
lente, selecționeri pricepuți și 
bine pregătiți profesional. Numai 
în acest an cinci dintre elevii 
Școlii sportive nr. 3 (Leon Kau- 
nitz, Viorel Ion, Cătălin Scarlat, 
Ion Stan și Marian Marinache) 
au fost cooptați în lotul republi
can de juniori. In lotul național 
de volei (juniori) au fost selec
ționați și Valentin Nedcscu (năs
cut în 1960, 1.90 m înălțime) și 
Gabi Iulicescu, dar „producția*' 
este minimă — după cum aprecia 
chiar directorul școlii — pentru 
un număr de șase cadre didac
tice care lucrează la această ca
tedră (Marin Favelescu, Virgil 
Dumitrescu, Vasile Paraschiv — 
la băieți și Constantin Veseli, Ni
colae Chirițoiu, Mariana Moldo
veanu — la fete).

Nesatisfăcătoare, în acest an, 
este și activitatea antrenorilor de 
tenis de cîmp. Rezultatele obți
nute de elevii Școlii spo^^e nr. 
3 (pregătiți de Alexandru Bar- 
dan, Florica Butoi, Gheorgne Văi- 
deanu, Bella Cszimadia și Virgil 
Roșanu) sînt în regres față de 
anii trecu ți, cînd unii sportivi 
au devenit campioni ai școlilor 
sportive.

Handbalul, în special cei mas
culin. nu se situează nici el la 
nivelul pretins unei unități șco-

activează 
Ion Paraschiv, 

Mihai Stare (la 
Uscatu, Aneta 

Șilhâ și Elena Oprea (la fete) 
Băieții, de pildă, au retrogradat 
din Divizia școlară. Regresul 
handbalului față de anii prece
dent! (cînd au fost descoperite 
cîteva elemente care activează a- 
cum la diferite echipe din pri
ma Divizie) se datorează și fluc
tuației cadrelor. De pildă, trans
ferul antrenorului Gheorghe Io- 
nescu la Baia Mare, efectuat 
după începerea anului școlar (15 
octombrie 1974), a produs unele 

, perturbați! în activitatea echipei 
care, participa la Divizia școlară. 
Grupa sa a fost preluată de an-, 
trenoarea Aneta Șilha, câre n-a 
reușit Să mențină echipă la un 
nivel valoric 'corespunzător com
petiției amintite, si consecințele 
sînț. cunoscute. Situații în care 
posturile de antrenori sînt ocu
pate de suplinitori mai există și 
la alte catedre și, firește, această 
instabilitate a cadrelor nu este 
recomandabilă. Părerea condu
cerii școlii este că acum, după 
reorganizarea catedrei, există toa
te condițiile ca prima echipă să 
revină în Divizie. Cum în gru
pele inferioare de vîrstă sînt mulți 
copii talentați, se speră ca în 
viitor rezultatele să se situeze la 
un nivel mult
dacă există 
ciozitate se 
bune.

lare specializate unde 
șase antrenori : 
Ștefan Oprea, 
băieți), Teodor

superior. Deci, 
pasiune și conștiin- 
pot obține rezultate

Mihai TRANCĂ

rea din vreme a măsurilor ne
cesare bunei desfășurări a în
trecerilor la care vor participa 
elevii stau în centrul preocu
părilor conducerii școlii, ale 
directorului loan Vereșezan și 
colaboratorilor săi. Echipele de 
volei, de pildă, iși continuă 
antrenamentele pentru a lua 
parte la „Cupa Transilvaniei", 
competiție la care au fost in
vitați voleibaliști și voleibalis
te din Oradea, Timișoara, Tg. 
Mureș, Sibiu și Topiița.

O atenție deosebită se acordă 
celor două secții înființate in 
toamna acestui an : hochei și 
schi. Sub îndrumarea fostului 
internațional Andrei Kozan au 
fost selecționați 20 de copii 
care se antrenează pe patinoa
rul artificial din cartierul 
Gheorgheni. Aceștia, împreună 
cu copiii pregătiți de Albert 
Nagy de la Agronomia, vor 
forma o puternică baza de se
lecția pentru divizionara A, 
Agronomia. Schiorii inslruiți 
de Dan Căpitan și Judith 
Tdmori-Heiidea, doresc să 
continue tradiția unor perfor
manțe remarcabile, la forma
rea cărora au contribuit actu
alii antrenori, precum și Ioana 
Kaț și Csaba Portik, acum 
elevi ai Liceului experimentai 
de schi din Predeal. In pe
rioada actuală, majoritatea an
trenamentelor sînt efectuate pe 
Feleac și în sala Liceului de 
informatică,* iar ieșirea pe ză
padă a fost făcută la sfîrșitul 
săptămînii trecute, cînd mem
brii secției au urcat la cabana 
Băișoara. Ninsoarea căzută 

~ recent' le asigură condiții bune 
de pregătire.

Nu putem omite- nici preo
cupările celorlalte secții j a 
celei de atletism pentru apro
piatele concursuri de sală, a 
celei de baschet pentru parti
ciparea la „Cupa Federației" 
la minibaschet,- a celei de = 
handbal pentru etapa de zonă 
a campionatului republican de 
juniori II, ale înotătorilor pen
tru participarea la „Cupa spe
ranțelor" și la etapa de zonă 
a campionatelor naționale de 
juniori, ale poloiștilor pentru 
„Cupa 30 Decembrie0 cari 
avea loc la București etc.

în sfirșit, să amintim ira- 
■ diționalele tabere de vacanță 

(organizate în colaborare cu 
Comisia de sport-turism a 

• Consiliului municipal al Orga
nizației pionierilor) care sînt, 
de fapt și un prilej de selec
ție pentru secțiile Școlii spor
tive din Cluj-Napoca.

va

D. STĂNCULESCU

Școala sportivă 1 din Bucu
rești împlinește 25- de ani de 
existență ! Iată prima noutate 
pe care am aflat-o de la di
rectorul unității, prof. Marinei 
Oancca.
moșului jubileu, care va fi săr
bătorit la finele lui decembrie, 
întregul colectiv al școlii a de
pus și depune eforturi deose
bite. De altfel, toată activitatea 
din ultimul an s-a desfășurat 
sub semnul celebrării sfertului 
de veac de existență, bilanțu
rile majorității secțiilor cunos- 
cînd în 1975 o remarcabilă as
censiune. Printre realizările a- 
cestui an se numără 56 de 
titluri republicane, peste 50 de 
sportivi selecționați in loturile 
reprezentative, promovarea u- 
nui număr de circa 30 de ju
niori în secțiile de seniori ale 
clubului Dinamo. La tac de 
frunte este trecut și faptul, 
deosebit de semnificativ, că în 
anul școlar 1974—75 absolut toți 
elevii școlii au promovat clasa, 
obținînd în 
zuri medii

Revenind 
noastre de 
insă asupra aspectelor ridicate 
de activitatea ce Se desfășoară 
in acest moment.

Dincolo de pregătirile ce se 
fac in vederea aniversării școlii, 
procesul de învățămînt din 
școală se consumă în tempo-ul 
obișnuit, adică ridicat. Pe pri
mul plan, ca în fiecare început 
de iarnă, se găsește SELECȚIA. 
Numai că, spre deosebire de 
alte unități similare, Școala 
sportivă nr. 1 are o arie de 
selecție foarte largă și, faptul 
cel mai important, o arie nu
mai a- sa ! De mai multă vre
me s-au statornicit relații de 
strînsă colaborare cu o serie 
întreagă de școli generale și 
licee, care participă în mod ac-

- tiv la munca de -selecție și de 
pregătire a elevilor sportivi. 
Exemplele șînt numeroase, dar 
vom aminti școlile generale ,4, 
5, 10, 11, 15 și 176, liceele 4, 
5, 7. 10 și 25, Liceul mecanic 
și Liceul industrial de prelu
crare a lemnului.

Am insistat, pe legătura 
strînsă a Școlii sportive cu șco
lile de bază ale elevilor întru- 
cît rezultatele foarte bune ob
ținute pe ambele planuri — în
vățătură și sport — sînt eloc
vente. Tot din această legătură 

avan-

In intimpinarea fru-

cele mai multe ca- 
peste 7.

la tema paginii 
astăzi, să ne oprim

trainică derivă și alte 
taje, deloc neglijabile pentru 
Școala sportivă, cum ar fi ac
cesul in sălile de sport 
și pe bazele sportive 
ceelor.

Trecînd în revistă cele 
ții ale Școlii sportive 
constatăm că unele au rezultate 
excelente iar altele se află la

școlare 
ale li

polul opus, cu serioase rămînerl 
în urmă, greu de justificat în 
vreun fel.

In primul „pluton" — majo
ritatea secțiilor — se numără 
canotajul, tirul, scrima, judo-ul, 
ciclismul, polo-ul, voleiul, gim
nastica modernă și pentatlonul 
— toate cu rezultate de nivel 
republican și chiar interna
țional.

SeCția-lider este cea de lîr 
(antrenori — N. Staicu și M. 
llorneț), cu doi maeștri ai spor
tului (Niculin* Iosif și Dan 
Pantazi), trei trăgători de clasă 
internațională, 6 de cat. I și 
6 de cat. a Il-a.

A doua ca valoare 
taie în acest an este secția de 
canotaj (antrenoare — Doina 
Bălașa și Crcsa Flore»), cu nu 
mai puțin de 8 titluri republi
cane la finalele juniorilor și cu 
11 sportivi în loturile reprezen
tative. Frumoasa bază nautică 
de care dispune Școala sportivă 
în Parcul Herăstrău este la a- 
eeastă oră în febra pregătirilor 
de iarnă, 
de forță, 
fi rău să

Scrima 
Pelmuș și 
(Cristian Ciobanu, Tudor Mibăl- 
ccseu și Sandi Chiriță), judo-ul 
(Cristian Favelescu și Ilie Ma
rinescu) și polo-ul (Nicolae Ar- 
sene) au, de asemenea, rezul
tate bune. In aceste secții se 
desfășoară acum antrenamente 
intense. Cuvinte frumoase se 
mai pot spune și despre secția 
de ciclism (a înregistrat în 
1975 un progres extrem de ra
pid și spectaculos, grație efor
turilor depuse de antrenorii 
loan Stoica și Constantin Ba- 
eiu), despre tenis de masă, 
pentatlon și gimnastică mo
dernă.

în același, timp, trebuie cri
ticate rezultatele slabe ale sec
țiilor de înot și handbal care — 
de subliniat — dispun de cîte 5 
și respectiv, 8 antrenori >! Din 
cele'spuse de ’directorul'-școlii, 
rădăcinile acestor rezultate ne
satisfăcătoare se trag din 'se
lecția slabă și exprimă insu
ficienta preocupare a antreno
rilor pentru realizarea „perfor
manțelor .propriu-zise.

In sfîr.șit, ultimele însemnări 
se referă la activitatea cabine
tului metodic (accentuată în • lu
nile de iarnă) și la numeroa
sele tabere pe care’ școala' — 
cu sprijinul mereu mai substan
țial primit din partea Comite
tului de partid al sectorului, al 
Inspectoratului școlar și al altor 
foruri din Sectorul I — le va 
organiza la Călimăncșli, Cabana 
Schiori, Piscul Ciinelui și Ca
bana Voina.

Horia ALEXANDRESCU

și rezul-

Se lucrează în sala 
alături de care n-ar 
existe și un.». bac ! 

(antrenori — Cornel 
Elena Bejan), voleiul

ACTIVITATE INTENSĂ LA TIMIȘOARA
Școala sportivă Timișoara s-a mutat de 

curind intr-un sediu nou. „De tapt — ne-a 
spus directorul școlii, prof. Alexandru 
Cerghie — nou va deveni abia anul viitor, 
după renovare. Acum e doar un loc unde 
ne intilnim între orele de pregătire, unde 
ținem ședințele 
mai toată ziua 
renuri".

Nici nu s-ar 
Școala sportivă 
printre cele mai 
existente în țară, avînd deci de apărat tra
diții, rezultate, palmarese. Și nu sînt 
puține I...

La întrebarea „Ce face colectivul școlii 
în această perioadă ?“, directorul Alexan
dru Cerghie ne-a furnizat o serie întreagă 
de amănunte, pe care abia am prididit 
să le notăm. Mulțimea treburilor „de se
zon" pornește in primul rînd de la numă
rul mare de secții care activează în școală
— 13. Acestea însumează peste 1 500 de 
elevi-sportivi, împărțiți în aproape 100 de 
grupe. Secțiile cele mai importante— prin 
tradiții și prin „priza" pe care o au în 
rîndul copiilor timișoreni — sînt cele de 
canotaj, handbal, volei, rugby, gimnastică, 
baschet și înot. Despre citeva dintre ele 
am solicitat amănunte.

Canotajul, cu patru profesori încadrați
— Ludovic Foldvari, Maria și Doru Ciosici
și Maria Ghiață — se află printre 
mai puternice secții de juniori din 
Anul trecut — 7 titluri republicane, 
acesta — numai 4, dar multe locuri 
III care înseamnă speranțe pentru ___
viitor. Fiindcă majoritatea schifiștilor din

de lucru. In rest, sintem 
pe teren, adică pc... te-

putea altfel, pentru că 
din Timișoara se numără 
vechi unități de acest fel

actuala generație au intrat de-abia anul 
acesta in „focul" campionatelor republicane. 
Ce fac acum canotorii Școlii sportive ? Se 
pregătesc la bac și in sala de forță, in
tr-un cuvînt acumulează energie pentru la 
vară. Conducerea școlii s-a preocupat să 
le asigure condiții tot mai bune. Chiar în 
cursul iernii urmează să fie renovat han
garul de bărci, și, odată cu el, întreaga 
bază nautică de pe malul Begăi.

• EFORTURI PENTRU ONORAREA TRADI
ȚIILOR • PE PRIMUL PLAN — SELECȚIA
• PREOCUPĂRI PERMANENTE PENTRU 
ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI MATERIALE • TA
BERELE DE IARNA VOR ASIGURA CONTI
NUITATEA IN PREGĂTIRE • PLUSURI SI

MINUSURI

cele 
(ară. 
anul 
II și 
anul

In plină activitate de iarnă se află și 
secția de handbal, cea mai bogată, nu
meric, din întreaga școală : peste 160 de 
copii. Antrenori cunoscuți în handbalul ro
mânesc, ca Tiberiu Sfercociu, Vasile Fărcaș, 
Mircca Oprea, Titcla Wilems și, mai nou, 
Cristian Dieter, asigură an de an elemente 
de valoare echipelor timișorene din primul 
eșalon. Secretul reușitei — SELECȚIA 
neobosită, migăloasă, ai cărei specialiști — 
T. Sfereociu și M. Oprea — nu se mulțu
mesc cu vizitarea permanentă a școlilor 
din Timișoara, ci o extind și în comunele 
limitrofe. Iar pentru că a venit vorba d«

selecție, trebuie să subliniem campania 
declanșată și în acest an, care a început 
odată cu prima zi de școală și a fost pre
lungită pînă la 1 decembrie. Ni s-a expli
cat această prelungire : există secții care 
nu dau randamentul scontat tocmai din 
cauza selecției pripite. Exemple — secția 
de baschet (unde patru antrenori cu normă 
întreagă sint devansați prin rezultate de 
al... cincilea, Ladislau Bachner, plătit... cu 
ora !) și cea de înot (în regres vizibil față 
de anul trecut).

Cuvinte bune, în schimb, despre rugby 
și volei. Sub îndrumarea antrenorului Stan 
Dușan, rugbyștii școlii alcătuiesc una din
tre cele mai puternice formații din divizia 
școlară. Din rîndul lor au fost promovați 
mulți jucători în Divizia A, M Universi
tatea Timișoara și nu c lipsit de interes să 
amintim că echipa școlii a evoluat anul 
trecut, cu succes, în Divizia ~ 
seniorilor !

Voleiul, cu doi antrenori la fel de sîr- 
guincioși — Gheorghe Horlial și Dezidcriu 
Blaier — a cucerit în 1974 titlul de cam
pioană republicană la juniori, furnizînd în 
permanență jucători de talent loturilor 
reprezentative.

Eforturi deosebite se fac pentru îmbo
gățirea țiazei materiale a școlii și pentru 
asigurarea unui bogat program în vacanța 
de iarnă. Conducerea școlii dorește să asi-; 
gure echipelor și sportivilor fruntași, nud 
ales, continuitatea în procesul de pregă
tire, drept care va organiza tabere mon
tane la Bîlca-Cascadă, Muntele Mic gi 
Paring (Rusu).

B, rezervată
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START ÎN PREGĂTIRILE
PENTRU MECIUL CU SCOȚIA

(Urmare din pag. 1)

lotului, dr. Dumitru Tomescu, 
să-i pună piciorul în ghips. Dar 
Zamfir nu s-a prezentat la Spi
talul de urgență pentru această 
operație importantă în vederea 
totalei refaceri a lui. în orice 
caz, nici el nu poate face de
plasarea la Glasgow. Deci 16 
jucători sub îndrumarea an
trenorilor lotului A : POR
TARII Răducanu și Ioniță ; 
FUNDAȘII Chcran, G. Sandu, 
Sătmăreanu II, Anghelini, Sa- 
meș. Hajnal : MIJLOCAȘII
Dinu, Dudu Georgescu, Bolbni, 
Romilă ; j ~
lordăncscu, 
Unele 
zintă 
dureri 
— la 
există . . .
tament energic, el să poată de
veni apt pentru antrenamente 
șl joc.

După acea 
antrenament, 
foarte variate exerciții — cu și 
fără minge —, s-a lucrat pe 
compartimente.

ATACANȚII Crișan, 
, Lucescu, Florescu. 

semne de întrebare pre- 
și Hajnal, care resimte 
— după efort prelungit 
genunchiul sting, dar 

șanse ca, printr-un tra-

„introducere" în 
care a cuprins

Portarii Răducanu și Ioniță 
au constatat că antrenorul Je
nei șutează foarte tare și pre
cis de la 16 metri ; tirul fos
tului mijlocaș de la Steaua, 
în ajutorul căruia a venit și 
antrenorul Dumitru Nicolac- 
Nicușor, i-a solicitat din plin 
pe portari, dar ei au răspuns 
cu multă conștiinciozitate aces
tui moment de virf al pregătirii 
lor. Fundașii au efectuat, se
parat, exerciții specifice postu
rilor lor, în vreme ce mijlocașii 
și atacanții au exersat îndelung 
scheme de lansare spre poarta 
adversă, prin deschideri lungi, 
urmate de centrări, sau prin 
combinații pe spații mai mici, 
toate soiicitînd șutul la poartă. 
Un joc „atacul" contra „apără
rii", cu reguli sui-generis, sti- 
mulînd pasa directă, precizia 
transmisiei balonului și, bine
înțeles, reușitele de eficacitate, 
a încheiat antrenamentul.

Pentru această dimineață, tot 
pe stadionul Republicii, e pre
văzut un nou antrenament, iar 
mîine, de la ora 11,30, pe sta
dionul Steaua, Iotul A va în- 
tilni formația de tineret-spe- 
ranțe a clubului gazdă. (Ef. I.).

INDISPONIBILITĂȚI LA LOTUL DE TINERET

„AȘTEPT CU NERĂBDARE 
SĂ REAPAR PE TEREN

• De vorbă cu internaționalul Dumitru

De ieri și-a început pregătirile 
și lotul de tineret sub 23 de ani, 
care marți, 16 decembrie, va în- 
tîlni la Falkirk selecționata si
milară a Scoției.

Prima acțiune — desfășurată 
de dimineață — a fost efectua
rea controlului medical. S-a con
statat că fundașii FI. Marin șl 
Matcescu, accidentați în ultima 
etapă de campionat, au devenit 
Inapțl de joc. Primul are o en
torsă la gleznă, care-1 face, indis
ponibil pentru 10 zile. Dinamo- 
vistul a suportat o entorsă, însă, 
la genunchi, și are piciorul imo
bilizat pentru două săptămîni. 
In această situație, antrenorul 
lotului, Ion Nunweiller, a apelat 
la Gligore (A.S.A. Tg. Mureș) șl 
la Kaizer (F. C. Olimpia Satu 
Mare). Alte semne de întrebare 
Ie prezintă Bălăci și Agiu. Cra- 
ioveanul este suferind de o viro
ză respiratorie, sînt, totuși, spe
ranțe ca el să se însănătoșească 
în cel mai scurt timp. Situația 
lui Agiu este însă ceva mai com
plicată, fundașul echipei Steaua 
acuzînd o ruptură flbrilară.

tre jucătorii convocați pentru joi 
seara, absentează extrema dreap
tă Atodiresei, care pină ieri la 
amiază nu se prezentase la a- 
ceastă acțiune a lotului.

La ora 10.30, selecțlonabllil s-au 
deplasat la stadionul bucureștean 
Voința, pentru efectuarea primu
lui antrenament al zilei, care a 
durat 90 de minute. S-a lucrat 
intens in vederea îmbunătățirii 
potențialului fizlC-tehnic. După- 
amlază, o nouă ședință de in
struire de 60 de minute, desfă
șurată pe același stadion, în care 
accentul a fost pus pe Individua
lizare.

„Cu toate aceste indisponibili
tăți — ne spunea antrenorul Ion 
Nunweiller — acordăm o deose
bită atenție pregătirii, In dorința 
unei comportări cit mai frumoase 
în meciul de la Falkirk".

Astăzi, lotul susține un joc de 
verificare cu formația de tineret- 
speranțe a clubului Dinamo, pe 
terenul II al stadionului din Șo
seaua Ștefan cel Mare cu începere 
de la ora 11.30. (Gh. N.Ț

Cu un ochi atent la micuța 
Dalina, care iși caută 
că lingă tăticuțul ei, 
ționalul Dumitru ne 
mai întîi, de necazul 
ținut departe de terenul 
fotbal într-o perioadă 
echipa de club și aceea repre
zentativă ar fi avut nevoie de 
serviciile lui : operația de me
nise determinată de accidenta
rea în jocul cu Dinamo. Nu 
acuză pe nimeni, dimpotrivă, 
sportiv, lămurește, o dată în 
plus, accidentul („Custov 
intenționat să 
am încercat o 
cântă...“).

— Turul s-a 
e lideră. Care 
censiunii ei de toamnă ?

— Folosim pregătirea temei
nică jucind un fotbal mai bine 
orientat, adaptat Ia specificul 
echipei, care are in Troi 
Zamfir, două aripi cum nu 
sești la altă divizionară A. 
leargă iute, cu mingea Ia 
cior, conlucrează din ce in ce 
mai bine cu restul coechipieri
lor.

— Citcva cuvinte și despre 
mai vechii sau mai noii co
legi...

— îmi place Stoica, a cres
cut de la joc Ia joc, reușind 
să se impună intr-un asemenea 
grad incit echipa ii simte mult 
lipsa ; Agiu s-a încadrat repe
de, Vigu se acomodează pe ori
ce post. Marcel Răducanu este 
tipul înaintașului central 
mai puțin 
Nu poate 
strecoară 
fente. Nu 
dribla" — 
a înscris două goluri 
„nu *__ _____ _ _ ____
și noi : fii atent la Zamfir, dri
blează și el, dar numai pină 
cînd s-a descotorosit de adver
sarii intilniți în cale.

— Zamfir a ratat debutul 
sub tricoul naționalei...

— N-a avut mingi destule; 
poate că băieții n-au avut de
plină încredere în noul venit. 
Nu-i singurul, însă, care por
nește cu stingul, ei va mai ‘fi, 
fără îndoială, încercat și cred 
că va confirma. Voi pune și eu 
umărul, pentru că, fiindu-mi 
coechipier, știu CÎND și, mai 
ales, CUM trebuie să-1 jucăm 
pe Zamfir.

de joa- 
interna- 

vorbește, 
care l-a 

de 
cînd și

lovească ; 
deposedare

n-a 
eu 

ris-

încheiat, Steaua 
este secretul as-

A- 
Pi-

cel 
agreat de apărători, 

sparge prin forță, se 
prin abilitate, prin 

poți să-i spui „nu 
ați văzut, miercuri 

— ci doar 
face excese". Ii spunem

F. C. 
tacliu 
vervă 
goluri
studenti. In imagine, extrema 
clujeană înaintea golului al cin
cilea, care nu poate fi oprit 
nici de portarul Pusztai și nici 
de fundașul Filip (nr. 2).

FARA APLAUZE

—3.

CĂDERE DE CORTINA,

— Pentru viito
rul apropiat se 
pune problema re
împrospătării echi
pei naționale 
elemente 
Dacă ai 
bat, pe 
propune ?

— Eu șliu ? Pe 
Lucuță, de pildă, 
îl socotesc un bun 
ciștigat. A dat ran
dament in fața u- 
nor adversari de 
certă valoare, in 
partidele susținute 
cu Spania și cu 
U.R.S.S. M-aș mai 
gindi la Florin Ma
rin, la Stoica, co
legul meu de echi
pă și de... suferin
ță, la Boldni. Prea 
mulți nu-mi vin, 
pe moment, în 
minte. Poate și 
pentru că nu prea 
sint. Nu se prea 
ridică tineri jucă
tori de valoare in 
ultima vreme...

— Cum explici
— Cred că se așteaptă prea 

mult de la echipele de tineret, 
ignorîhdu-se că realele talente 
se ridică ceva mai din timp, 
de la juniori. Or, campionatul 
juniorilor se desfășoară intr-un 
total anonimat : cu maximum 
2—3 formații mai bune într-o 
serie, deci fără asprimea dispu
tei sportive, fără concurență la 
primele locuri, cu meciuri pro
gramate pe terenuri improprii 
și Ia ore nepotrivite, în fața 
a 10—15 spectatori... ocazionali.

— Cam puține nume noi 
pentru viitoarea gchipă națio
nală. Un motiv în plus să-1 
așteptăm cu nerăbdare spori
tă pe... Dumitru. Cînd îți reiei 
pregătirile ?

— Pe Ia mijlocul săptămînii 
viitoare voi pleca la Băile Fe
lix, unde voi rămine 10—12 
zile, apoi voi începe pregătirile 
cu gimnastică medicală, cu lu
cru la „bicicletă" pentru rean- 
trenarea genunchiului. Pe la 
mijlocul lui ianuarie, sper să 
fiu din nou in mijlocul cole
gilor mei de Ia Steaua, pen
tru a prepara, împreună, retu
rul. Un retur la sfîrșitul căruia 
să ni se împlinească dorința 
de a ne menține actuala pozi-

cu 
tinere, 

fi între- 
cine ai

acceptați! • Cauza principală a eșe
asociații, prec

300 de juniori convocați la trialuri,

situația ?

V
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necorespunzătoare la cluburi și

m
Gheorghe NICOLAESCU

Miercuri, in meciul 
Cluj-Napoca, dintre

Olimpia Satu Mare, Ba- 
(tricou vărgat) a fost in 
deosebită, marcind trei 
din cele șase reușite de

Foto : Ioan LESPUC

CLASAMENTE ALE DIVIZIEI A
Jocuri susținute pe teren propriu

17 
17
17 
17
16 
15
15
15
15
15 
14
14
13
13
13 
12
11
11

1. Steaua
2—3. Dinamo 

„Poli” lași
4. F.C.M. Reșița
5. Rapid
6. „Poli” Tim.
7. S.C. Bacâu
8. F.C. Bihor
9. F.C. Constanta

10. Sportul stud.
11. A.S.A.
12. F.C. Argeș
13. Univ. Craiova
14. Jiul
15. U.T.A.
16. C.F.R.
17. „U" Ci-Nap.
18. F.C. Olimpia

7 3 0
8 1
8 1
8 1
7 2
7 1
7 I
7 1
7 1
7 1
6 2
6 2
6 1
6 1
6 1
4 4
4 3
5 1

1 
O 
0
1
1 
O
1
1
2 
O 
O
1
2
1
1
2
2

24— 
16— 
17— 
21 —
16— 
20—
15—

ANTRENO 
PLOIEȘTI, 
echipei națî 
nescu, va 
echipa div 
Ploiești. N 
nic ai ec 
va începe 
de 5 iani 
reluate pre 
returului

• COM 
TIȚII ȘI D 
pentru Div 
rezultatele 
tapa a X 
disputat du 
cum urme 
șa — C 
(seria a X 
voarea for 
Dunărea C 
buzul Faur 
3—0 în fav 
de la Băii 
sul și ME

ECHIPA REPREZENTATIVA 
IN SEZONUL CELOR M 

ÎNCERCĂRI RATA

Căderea de cortină** — pîna 
la primăvară — în campionatul 
Diviziei A nu a avut loc sub 
semnul aplauzelor. Nici calitatea 
majorității jocurilor din ultimele 
două etape n-a reclamat acest 
lucru și nici (mai ales) climatul 
disciplinar, pe terenurile de joc 
apărînd prea multe cartonașe 
galbene și chiar roșii, expresii 
ale unor abateri care au mers 
uneori pînă la bruscarea arbitru
lui. Iar faptul că asemenea as
pecte negative au fost consem
nate la nivelul primului eșalon 
al fotbalului nostru reclamă o 
atenție și mai mare din partea 
tuturor celor care răspund, în- 
tr-un fel sau altul, de conduita 
jucătorilor, de buna desfășurare 
a meciurilor de fotbal. Printre a- 
ceștia se numără, desigur, și ar
bitrii. Mulți dintre ei și-au făcut 
datoria, dar au existat și cazuri 
cînd ei au devenit, prin deciziile 
date, factori de încordare, de 
deteriorare a climatului discipli
nar.

® Printre „eroii“ acestor în- 
tîmplări nedorite întîlnim și un 
conducător de club ! Și nu după 
un meci pierdut, ci după un 
joc cîștigat cu 4—1 de echipa sa, 
în deplasare ! Deci, într-un mo
ment cînd nu poate fi invocată 
nici măcar scuza nervozității. 
Și, totuși, Constantin Mareș, pre
ședintele lui F. C. Constanța, 
după terminarea meciului cu 
F. C. Olimpia — scrie observa
torul federal Traian Șerbănescu 
—, dueîndu-se la cabine, a strîns 
mina arbitrilor de linie, dar a 
întors spatele arbitrului de cen
tru Al. Plrvu, nu însă înainte de

a-i adresa șl unele 
potrivite. Punîndu-se 
postură, cum va analiza miine- 
poimîine președintele clubului 
constănțean actele de indisci
plină ale fotbaliștilor pe care îi 
conduce 7
• Abateri grave au avut loc 

cu prilejul meciului dintre F. C. 
Argeș și Dinamo. Este adevărat 
că greșelile arbitrului Vasile To- 
pan, semnalate de către observa
torul federal P. Tătaru, secreta
rul Colegiului central al arbitri
lor, au avut darul de a aprinde 
nervii în tabăra dinamovistă. De 
aici, însă, și pînă la injuriile 
aduse conducătorului jocului de 
către Delcanu și, mai ales, pînă 
la bruscarea acestuia, la rupe
rea nasturilor de la cămașă, la 
smulgerea cartonașului roșu, este 
o cale lungă, pe care n-ar trebui 
s-o parcurgă, în nici o împreju
rare, nici un fotbalist și, mai cu 
seamă, un jucător fruntaș ca 
Sătmăreanu II de la care se aș
teaptă cu totul alte exemple. Ju
decarea acestor acte de indisci
plină, precum și a altora înre
gistrate în perimetrul Diviziei A 
n-ar fi trebuit să fie amînate, în 
problemele de disciplină diferen
țierile putînd constitui, în fapt, 
o primă de încurajare pentru alte 
abateri.
• Dar trebuie serios privită 

șl cealaltă latură a meciului de 
la Pitești : arbitrajul, pe care ob
servatorul federal P. Tătaru 11 
consideră necorespunzător. Sur
prins departe de fază, arbitrul 
V. Topan a refuzat un penalty 
echipei F. C. Argeș, In min. 9,

cuvinte ne- 
în această

la un fault asupra lui Doru Po
pescu, pentru a-i acorda mai 
tîrziu unul gratuit, la o cădere 
spectaculoasă, dar neprovocată 
de nimeni, a aceluiași Doru Po
pescu (unul din arbitrii de linie, 
Gh. Ionescu, confirmă acest lu
cru). Arbitrul avea să greșească 
din nou, la o învălmășeală în 
fața porții dinamoviste, trecînd 
cu vederea două infracțiuni : 1. 
Obstrucția lui Lucescu ; 2. Faul
tul comis asupra lui Lucescu, 
care ținea mingea. Nefluierînd 
nici una nici alta, el a acceptat 
faza a treia : golul, marcat în 
această împrejurare de F. C. 
Argeș !
• Printre umbrele acestor 

două etape, cîteva momente fru
moase, reținute de către arbitri 
și observatorii federali. Astfel, 
Gheorghe Popovici amintește ges
tul lui Oblemenco, care, la sco
rul de 1—0 (sau poate chiar la 
0—0, arbitrul nu-și aduce aminte 
precis) l-a aplaudat pe Coman, 
după ce acesta îi respinsese un 
șut năpraznic. Iar observatorul 
federal D. Ionescu elogiază ges
tul lui Ilie Oană, antrenorul Po
litehnicii Iași. După o înfrîngere 
severă, care provoacă, în mod 
firesc, o mare amărăciune, el 
i-a felicitat pe constănțeni pen
tru victorie, pentru jocul prestat, 
pentru locul pe care II ocupă 
acum în clasament. Din păcate, 
nu asemenea aspecte au fost a- 
celea care au dominat etapele de 
duminică și de miercuri. Poate 
că returul va fi mai darnic în 
această privință.

Jack BERARIU

Jocuri disputate în deplasare
1. Steaua 7 3 1 3 9—9 7
2. Dinamo 7 3 0 4 10— 9 6
3. A.S.A. 9 2 0 7 8—20 4
4. S.C. Bacâu 9 2 0 7 4—17 4
5. F.C. Constanța 8 1 1 6 8—13 3
6. F.C. Argeș 9 0 3 6 3—18 3
7. F.C. Olimpia 9 0 3 6 4—22 3
8. Univ. Craiova 9 0 2 7 2—12 2
9. F.C. Bihor 8 0 2 6 2—13 2

10. „U" Cj-Nap. 8 1 0 7 7—19 2
11. „Poli” Tim. 8 0 2 6 4—18 2
12. Jiul 8 0 2 6 4—20 2
13. „Poli” lași 8 0 2 6 3—20 2

4—15. Rapid 7 0 1 6 2—16 1
4—15. C.F.R. 8 0 1 7 3—17 1

16. F.C.M. Reșița 8 0 1 7 2—20 1
17. U.T.A. 9 0 1 8 6—28 1
18. Sportul stud. 7 0 0 7 3—18 0

Este cunoscut faptul că for
marea unei puternice selecțio
nate de juniori — aproape alta 
în fiecare an — nu-i o treabă 
tocmai ușoară. Acțiunea în sine 
necesită timp, deși se desfă
șoară sub... presiunea timpului, 
perseverență, încredere și foar
te multe încercări, nu puține 
dintre ele sortite eșecului. Ală
turi de cei 3—4 jucători ră
mași din promoția precedentă 
(situație fericită), trebuie cău- 
tați ceilalți componenți ai vii
torului lot. Procesul nu-i deloc 
simplu, cum ar părea la prima 
vedere, și aceasta din cauza ac
tualului sistem competițional — 
diluat — al juniorilor, din cau
za condițiilor nu pretutindeni 
corespunzătoare în care se des
fășoară instruirea tinerilor ju
cători, în care sînt programate 
și se dispută meciurile acestora. 
Toate aceste condiții au... ac
ționat, parcă mai puternic decit 
în alți ani, asupra formării se
lecționatei U.E.F.A. ’76, care va 
trebui să reprezinte țara noas
tră în viitoarele intilniri ofi
ciale de juniori.

Primele încercări au avut loc 
în tabăra, din vară, de la Bra
șov. Lotul alcătuit atunci s-a 
aliniat, apoi, la startul „Turneu
lui Prietenia". în R.P.D. Co
reeană, juniorii români au sus
ținut patru meciuri. Au ciștigat 
unul, o partidă au terminat-o 
la egalitate, pierzind două. Două 
goluri marcate, patru primite ! 
Din cei 15 jucători utilizați, 
doar cinci au corespuns : por
tarul Speriatu (F. C. Argeș), 
fundașii Toader (F. C. Constan
ța) și Uțiu (F.C.M. Reșița), ata
canții Chitaru (S.C. Bacău) și 
Lupău (F.C. Baia Mare).

La înapoierea în țară — în 
prezența celor mai buni tehni
cieni din Capitală, unii cu 
mulți anj de activitate în rin- 
durile copiilor și juniorilor —

SIMBĂTĂ
ATLETISM. Sala »i23 August”, de 

la ora 16 : „Cupa 30 Decembrie" 
(juniori I și juniori III).

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 16 : Politehnica — Rapid 
(m. A), Dinamo — Universitatea 
Timișoara (m. A), I.E.F.S. —
Steaua (m. A).

HALTERE. Sala „23 August**, de 
la ora 17 : „Cupa școlii sportive 
Energia" (întreceri rezervate ju
niorilor mici și mari).

TIR. Sala din parcul sportiv Di
namo, de la orele 9 și 15 : între
cerile campionatului municipiului 
București (arme cu aer compri
mat).

la marș (se 
start sportivi începători, juniori și 
seniori) ; sala „23 August'*, de la 
ora 9 : „Cupa 30 Decembrie" (ju
niori I și juniori III).

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Politehnica — Rapid 
(m. A), Dinamo — Universitatea 
Timișoara (m. A), I.E.F.S. —
Steaua (m. A.).

FOTBAL. Stadionul Progresul, de 
la ora 11 : Progresul București — 
Chimia Rm. Vîlcea ; stadionul Vo
ința, de la ora 11 : Voința Bucu
rești — Automatica Alexandria 
(meciuri în cadrul Diviziei B).

TENIS DE MASA. Sala Aurora, 
de la ora 9 : Spartac București — 
Metalurgistul Cugir (partida în ca
drul Diviziei A).

TIR. Sala din parcul sportiv Di
namo, de la ora 9 : întrecerile 
campionatului municipiului Bucu
rești (arme cu aer comprimat).

ATLETISM : Aleile din jurul Cir
cului de Stat, ora 10 : „Cupa Glo-

DUMINICA

au fost orga 
trial. Au a 
pe lista înt 
selecționatei 
Plovdiv, ins 
confirmat r 
vări, echipa 
victorie, în 
Turciei. No 
obținut Ar
biu), Urzice 
Șt. Popa ( 
(Metalurgist 
toarele 
cele cu 
turi de 
merați, 
I. Popa 
greșul Bucu 
tehnica Tim 
sîrmei Cîmj 
(U.M. Timiș 
jucat rău î 
Dimpotrivă.
Ia Monte Ci 
le turneului 
tre jucătorii 
plasarea au 
zultatele se 
Franța, 2—2 
cu Italia !

Pe parcur 
au fost văzi 
peste 300 d< 
ceștia, 40 a 
11 ’ meciuri 
de reprezen 
OPT N-ÂU 
BOAREA II 
INTERNAȚI 
cu, Fogoraț 
ciuc, Pascu 
Murcșan. Ai 
TOEXCLUS 
RITA UNO 
ORDIN EDI 
Bălan, Nuci 
Moga, Costi

„Ca și in 
altfel, în tl 
petrecut, m 
cit pină aci 
bit de supă

juci
Mog
(Rai

LOT
AZI ULTIMA ZI
BILETELOR U
DE DUMINICA

Tragerile Lot< 
o formula nou 
sâ, acordînd c 
lori fixe și vâri

In total, se e
Se poate cîș 

și cu 3 numere
Cîștigurile m 

lei.
Tragerea are 

duminica, 14 < 
Clubului Finan 
nei nr. 2 cu în

NU UITAȚI I 
MAI PUTEȚI I 
TRU TRAGERE? 
PE MARȚI 1«

Se atribuie 
1300“, excursii 
mana fi la C 
Innsbruck — A

Ț



UALITAȚI
ESCU, 
OLUL 
nor al 
h Sta
tor la 
elrolul 
r teh- 
ke își 

ziua 
pr fi 
ederea

verin (seria a Vil-a) 
trerupt la scorul de 5—1 — 
s-a omologat 
pe teren din 
ruperii.

cu rezultatul de 
momentul între-

C.S.M.

MIINE, FINAL DE SEZON Șl LA DIVIZIA B PROGRAMUL

bMPE-
F.R.F. 

|ologat 
in e- 
| s-au 
L după 
I Bor- 
| Mare 
|n fa- 
Lne și
Auto-

La) cu 
I Jocul 
[rogre-

SUCEAVA, din 
seria I a Diviziei B, a susți
nut un meci amical cu o se
lecționată județeană a echipe
lor din Divizia C. Scorul a 
fost 2—2,
• IN CADRUL UNEI ȘE

DINȚE de lucru, care a avut 
loc joi, conducerea F.C.M. Re
șița, analizînd comportarea ju
cătorilor din lotul primei echipe 
în turul actualului campionat, 
a hotărît să renunțe definitiv 
la serviciile lui Marcel Pigu- 
lea, vinovat de repetate abateri 
de la conduita sportivă, și a 
sancționat pe Bora și Filipes- 
cu cu un ultim avertiment 
pentru nerespectarea obligați
ilor ca jucători de perfor
manță.

Mîine, este programată în 
Divizia B etapa a XVII-a, ul
tima a turului unei ediții deo
sebit de disputate și 
sânte. Spunem aceasta 
că abia duminică, după 
marea ultimelor jocuri, 
cunoaște „liderii de 
din toate cele trei serii. în pre
zent, F.C.M. Galați și F. C. 
Brăila (seria I) se află la ega
litate de puncte — 23, Progresul 
București și C. S. Tîrgoviște 
(seria a Il-a) la fel (cu 22 p), 
urmate de Dinamo Slatina și 
Electroputere Craiova doar la 
un punct. în seria a Ilî-a, F. C. 
Corvinul Hunedoara are 24 de 
puncte, iar secundanta ei — 
F. C. Baia Mare — cii două 
mai puțin, însă ambele vor e- 
volua în deplasare, în meciuri 
de dificultăți diferite. Progra
mul etapei de miine avantajea
ză pe F.C.M. Galați, Progresul 
și C. S. Tîrgoviște, care evo
luează pe teren propriu, în 
timp ce F. C. Brăila se depla
sează la P. Neamț. In ultima 
serie, dintre primele patru cla
sate, doar F. C. Șoimii Sibiu 
va juca acasă, cu una din re
velațiile acestui campionat, 
Gloria Bistrița, aflată acum pe 
un nesperat loc 3, înaintea si- 
bienilor

intere- 
pentru 
consu- 
se vor 

toamnă"

Etapa, după cum se poate 
vedea și din programul ei, o- 
feră multe meciuri atractive, 
echilibrate, care vor fi urmă
rite cu un deosebit interes. 
Ne-a dovedit-o, joi, și restanța 
Metalul București — C. S. Tîr
goviște. Meci aprig, decis de un 
autogol, dar în care, dominați 
de importanța jocului, tîrgoviș- 
tenii n-au evoluat la valoarea 
demonstrată în acest sezon. In 
general, însă, meciul a fost 
sportiv, lucru pe care îl aștep
tăm și de 
de miine.

la cele 27 de partide 
care, mai mult ca

oricînd, se bucură și de pre
zența în teren a unor arbitri 
reputați, cum sînt N. Pelri- 
ceanu, N. Rainea, C. Petrea, 
C. Niculescu, N. Cursaru, R. 
Stincan, C. Ghiță, Fr. Coloși. 
C. Bărbulescu.

în aceste condiții (și starea 
vremii a devenit neașteptat de 
bună), echipele au datoria să 
presteze un fotbal de calitate, 
să ofere 
demne de 
stagiunea 
(C. A.).

Șl ARBITRII ETAPEI

meciuri frumoase, 
o etapă care încheie 
fotbalistică internă.

Din cauza indisciplinei

AU ÎNCHEIAT ÎNTRECEREA
S-a ajuns, deci, 

la mijlocul întrece
rii și, din păcate, 
disciplina lasă încă 
de dorit și la eșa
lonul secund. Poate 
că in perioada de 
întrerupere antre
norii, birourile sec
țiilor, conducerile 
cluburilor și aso
ciațiilor în cauză 
vor avea mai mult 
in atenție această 
problemă atît de 
importantă, a edu
cării jucătorilor. 
Duminica trecută 
s-au acordat în Di
vizia B 30 de car
tonașe galbene. In 
această săptămină, 
Comisia de disci
plină a F.R.F. a 
suspendat o serie 
de jucători pentru

diferite abateri (la 
care se adaugă al
ții cu trei carto
nașe galbene). Lista 
ar fi fost și mai 
lungă dacă arbi
trii ar fi dovedit 
mai multă exi
gență față de com
portarea și ținuta 
unor jucători (n.n. 
— mai ales capi
lară, cum e ca
zul unor compo- 
nenți ai echipei 
Metalul București, 
de pildă).

Iată lista fotba
liștilor care, din 
cauza abaterilor, au 
încheiat sezonul 
mai devreme decit 
colegii lor și nu 
vor juca miine : 
Cărăboș (Cimentul 
Medgidia)

pendat 2 etape; 
Lăbuș (Prahova 
Ploiești) — 2 ; Bă- 
dăruț (Chimia Tr. 
Măgurele) — 1 ;
Dobrai (Metalur
gistul Cugir) — 2 ; 
Dașcu (Electropu
tere) — 1 ; Bocșa 
— 2 și Selimeși — 
4 (ambii Mureșul 
Deva). De 
menea, nu 
juca miine, 
tru 3 cartonașe 
galbene : Constan
tin (Ceahlăul), Nan 
(Gloria Buzău), 
Bordeian (C. S. 
Botoșani), Tarăjun- 
gă (Dinamo Slati
na). Dima (Ș.N.O.) 
și Florea (Metalur
gistul Cugir). Cam 
lungă lista, suspen- 
daților !

SERIA I : • Gloria Buzău — 
Petrolul Ploiești : N. Petricea- 
nu (Buc.) • Unirea Focșani — 
Celuloza Călărași : A. Ianoș 
(Buc.) • C.S. Botoșani — S.C. 
Tulcea : I. Cîmpeanu (Cluj-Na- 
poca) • F.C.M. Galați — 
C.S.M. Suceava : C. Manușari- 
de (Buc.) • C.S.M. Borzești — 
Cimentul Medgidia : R. Stincan 
(Buc.) • Viitorul Vaslui — 
C.S.U. Galați : Gh. Ionescu 
(Brașov) • Ceahlăul P. Neamț
— F.C. Brăila : ~ -----
(Buc.) • 
Victoria 
(Craiova)
— C.F.R.
(Buc.).

SERIA A H-A : • C.S. Tîr
goviște — F.C.M. Giurgiu : T. 
Andrei (Sibiu) • Metrom Bra
șov — Metalul Buc. : N. Bar
na (Tîrnăveni) • Dinamo Sla
tina — Tractorul Brașov : 
I. Honig (Arad) • Metalul Mi
ja — Autobuzul Buc. : Gh. Ma- 
nole (Constanța) • Steagul ro
șu Brașov — Ș.N. Oltenița : V. 
Iacob (Oradea) • Voința Buc.
— Automatica Alexandria : D. 
Arndt (Iași) • Chimia Tr. Mă
gurele — Electroputere Craio
va : I. Banciu (Sibiu) • Pro
gresul Buc. — Chimia Rm. Vîl- 
cea : N. Rainea (Bîrlad) • Ni- 
tramonia Făgăraș — Minerul 
Motru : V. Vîlcu (Timișoara).

SERIA A III-A : • C.F.R. Ti
mișoara — F.C. Corvinul Hu
nedoara : C. Petrea (Buc.) • 
Dacia Orăștie — Sticla Turda : 
FI. Pitiș (Oradea) • F.C. Șoi- . 
mii sibiu — Gloria Bistrița : C. 
Ghiță (Brașov) • Metalurgis
tul Cugir — C.I.L. Sighet : C. 
Bărbulescu (Buc.) • Rapid A- 
rad — U.M.T. : Fr. Nasuto 
(Rm. Vîlcea) • Gaz metan Me
diaș — Victoria Călan : Gh. 
Vasilescu I (Buc.) © Victoria 
Cărei— F.C. Baia Mare : N. 
Cursaru (Ploiești) • Minerul 
M. Nouă — Mureșul Deva : 
M. Marinciu (Ploiești) • Ind. 
sîrmei C. Turzii — Unirea 
Tomnatic : Fr. Coloși (Buc.).

F.C.M.

C. Niculescu 
Metalul Plopeni — 

Tecuci : R. Șerban 
• Prahova Ploiești 
Pașcani : M. Buzea

ase- 
vor 

pen-
H

Faza din meciul de juniori România — Ungaria, disputat la Oradea 
și încheiat cu victoria echipei noastre : 3—1. Lupâu înscrie primul 

Foto : A. SOMOGYI — Oradea
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gol al partidei.
în țară au dat un randament 
cit de cît acceptabil, atunci 
cînd au ajuns să evolueze în 
partide internaționale, în fața 
unor adversari dc prim rang, 
au avut o evoluție la un nivel 
atît de slab, incit am fost ne- 
voiți să renunțăm la ei — 
afirma, cu puțin timp în urmă, 
antrenorul selecționatei de ju
niori, Constantin Ardeleanu. 
Evident, cauza principală a 
unor astfel de eșecuri o consti
tuie pregătirea necorespunză
toare efectuată „acasă", la clu
buri și asociații, pe întreaga 
durată a junioratului, ca să nu 
mai vorbim de aceea din anii 
peirecuți în centrele de inițiere 
sau în școlile cu profil".

Această stare de lucruri a 
făcut ca bilanțul selecționatei 
noastre de juniori Pc perioada 
iulie—decembrie 1975 (11 3 3 5 
10—14) să fie nesatisfăcător. 
Locurile obținute în cele trei 
turnee la care a participat (7 — 
„Turneul Prietenia", 6 — tur
neul de la Pljvdiv, 3 — în 
grupa de la Monte Carlo), nu 
pot mulțumi pe nimeni. Cu atît 
mai mult, cu cît aceste insuc
cese vin după ratarea unei ca
lificări (deși echipa a fost ne
învinsă !) în Turneul final 
U.E.F.A. Accentuăm asupra a- 
cestui fapt fără a uita nici un 
moment, însă, că, pe lingă o- 
biectivul de reprezentare a fot
balului nostru — la nivelul a- 
cestui eșalon — în arena inter
națională, echipa națională de 
juniori mai are și misiunea — 
deloc ușoară — de a desco
peri, roda și lansa, apoi, spre 
echipele de tineret și prima re-

prezentativă a țării, jucători de 
bună valoare, obiectiv pe care 
și l-a îndeplinit in mare mă
sură.

La 28 martie și 14 aprilie 1976, 
reprezentativa de juniori va 
susține cele două meciuri ofi
ciale cu echipa Cehoslovaciei 
în cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. Calificarea în 
turneul final al acestei compe
tiții este obiectivul de bază al 
noii promoții intrate în scenă, 
obiectiv pe care sperăm ca ea 
să-1 realizeze, răscumpărîndu-și 
in acest fel „ezitările" din 
toamna lui ’75.

Laurențiu DUMITRESCU

Campionatul republican de juniori
REZULTATELE UNOR JOCURI

RESTANTE
SERIA i 

Politehnica 
P. Neamț 
Liceul 2 Iași 
Cuza" 
Iași 
s. c.

Gloria Buzău — 
Iași 0—5, Ceahlăul 
- S.C. Bacău 2—1, 

_ __ _ Liceul „A. I.
Focșani 1—0, Politehnica 

- Unirea Focsani 
Bacău — Șc. sp.

Gheorghiu-Deț 3—0 
SERIA A II-A : Metalul 

rești — Rapid București 
Sc. sp. 2 București 
Călărași 0—0, C.S.U 
Autobuzul București 
Constanta — F.C.M. 
Steaua „23 August"

Bucu- 
0—3, 

sp.

SPORT INFORMEAZĂ
4AREA
TO 2,

1975

dupâ 
îtajoa- 
de va-

Jin 75. 
din 4

LA 
DE-

DE ClȘTI-

19 62 13 90

48 57 11 35

și 100

LUNI 
PEN- 

LOTO

.Dacia 

. Ger- 
|le la 

bani.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 12 
CEMBRIE 1975 :

FOND GENERAL
GURI : 744.473 lei.

Extragerea I: 30 68
51 66 65

Extragerea a Il-a:
38 54 72 76 79

Plata cîștigurilor de la această 
tragere se va face astfel : în 
Municip. București de la 22 de
cembrie 1975 pină la 12 februarie 
1976, în țară de la 25 decembrie 
1975 pină la 12 februarie 1976 in
clusiv. Prin mandat poștal de la 
25 decembrie 1975.

CÂȘTIGURILE
PRONOSPORT 
BRIE 1975 :

Categoria 1:
105,05 variante
cît valorile unitare ale câștiguri
lor de la categoriile a 2-a și a 
3-a fiind sub plafonul minim de 
20 lei, fondurile categoriilor res
pective au fost atribuite, con
form regulamentului, categoriei I.

CONCURSULUI 
DIN 10 DECEM-

(13 rezultate) = 
a 1.472 lei. Intru-

- Sc.
Galați — 
0—0, F. C. 
Galați 6—1, 

București
— Sportul studențesc 1—3, Azo
tul Slobozia — F. C. Brăila 1—4, 
Autobuzul București — Steaua 
„23 August44 București 0—3.

SERIA A III-A ; Chimia Tr. 
Măgurele — Dinamo București 
0—3, Progresul București — 
C. S Tîrgoviște 2—0. Ș.N. Olte
nița — Liceul 
București 0—2.
— Steaua 0—5. 
dria — Poiana 
F.C.M Giurgiu 
tomecanica 
București - 
rele 6—0.

SERIA A 
Craiova — 
0—3. Liceul 
sp. Drăgăsani 0—3.

SERIA A V-A :
— U.T. Arad 1—0.

SERIA A VII-A : $c SP.
Miercurea Ciuc — Șc. sp. Mediaș 
0—5. Șc. sp. Tg Secuiesc — Șc. 
sp. Brașovia 1—2. A.S.A. Tg. 
Mures — Sc. sp Brașov 4—1, 
Oltul Sf. Gheorghe — Steagul 
roșu Brașov 0—0.

SERIA A VIII-A : Șc. sp Șoi
mii Sibiu — Metalul Aiud 4—1, 
Sc. sp. Hunedoara — 
Tîrnăveni 3—0.

★
La încheierea turului 

natului, pe primul loc 
opt serii se află : Liceul 
fotbal Bacău. Sportul 
tesc București, 
rești. ___
mișoara, „U‘
Tg. Mureș și Chimica Tîrnăveni.

„Mihai Viteazul" 
T.M. București 

Sc. sp. Alexan- 
Cîmpina 1—0, 

__  — Flacăra Au- 
Morenl 4—0, Steaua 

• Chimia Tr. Măgu-

IV-A : Electroputere 
Liceul
nr. 1

nr. 1 Caracal 
Caracal — Se.

Dlerna Orșova

Chimica

camplo- 
în cele 

de 
stuclen- 

Dlnamo Bucu- 
Dinamo Slatina. U.M. Ti- 

Cluj-Napoca, A.S.A.

CUM SE CONTUREAZĂ ECHIPA SCOȚIEI PENTRU
PARTIDA CU REPREZENTATIVA ROMÂNIEI

Corespondența speciala pentru SPORTUL
Echipele de fotbal ale Sco

ției, reprezentativa A și cea de 
tineret (sub 23 de ani), se vor 
reuni duminică seara la Glas
gow, în vederea pregătirilor 
pentru meciurile cu selecționa
tele similare ale României. 
După cum se știe, meciul echi
pelor de tineret este programat 
marți 16 decembrie (ora locală 
19,30) la Falkirk, iar cel între 
primele selecționate miercuri 17 
decembrie, de la ora 20 (22 ora 
Bucureștiului) pe stadionul 
„Hampden Park" din Glasgow.

Selecționerul Willy Ormond 
a conturat un lot de selecțio- 
nabili pentru meciul echipelor 
A, dar n-a făcut încă o convo
care oficială, el așteptînd și 
etapa de sîmbătă (n.r. azi) a 
campionatului primei ligi en
gleze.

După toate probabilitățile, în 
poartă va apărea cunoscutul 
David Harvey, de la Leeds Uni
ted. El urmează să aibă în față 
o linie de patru fundași, for
mată din McGrain (Celtic),

Jackson (Rangers), Buchan și 
Houston (ambii de la Manches
ter United).

în ceea ce privește linia de 
mijloc, Ormond contează pe a- 
ceeași componență ca în recen
tul meci din C. E. împotriva 
Danemarcei, adică : Rioch
(Derby County), Hartford (Man
chester City), Gemmill (Derby 
County).

Se conturează și linia de a- 
tac, condusă în centru de Andy
Gray (Aston Villa) și avindu-i
pe cele două aripi de Peter 
Lorimer de la Leeds și Ken
Dalglish de la Celtic.

Deși acest joc cu România nu 
mai prezintă importanță din 
punct de vedere al calificării, 
în cercurile conducătoare 
fotbalului scoțian meciul 
miercuri este privit 
dorindu-se ocuparea 
cund în grupă.

Pentru meciul de 
la Falkirk (localitate situată la 
circa 40 km de Glasgow) se va

ale 
de 

cu interes, 
locului sc-

tineret de

menține structura de 
din meciul tur, de la 
cu 3—4 modificări.

JOHN BLAIR 
redactor la „Sunday

Glasgow

echipă
Pitești,

People"

Corespondenfă din Italia DE PRETUTINDENI

MARE SATISFACȚIE LA NAPOLI
Victoria repurtată asupra lui 

Lazio la Roma și concomitenta 
înfringere a lui Juventus — 
opera eternilor ei rivali de la 
Torino — a adus formația Na
poli, singură, în fruntea clasa
mentului campionatului. Destul 
pentru ca la Napoli să dom
nească o mare satisfacție. Vic
toria de la Roma a fost însă 
scump plătită : înaintașul Sa- 
voldi, într-un contact cu mij
locașul Ghedin de la Lazio a 
făcut o entorsă la genunchi, 
așa că acum are piciorul în 
ghips, urmînd să fie disponi
bil — dacă totul va merge 
normal — abia peste o lună. O 
șansă este aceea că următoa
rele două meciuri ale liderei 
nu sînt chiar atît de grele (cu 
Ascoli, acasă și cu Inter, care 
în această stagiune nu este 
chiar irezistibilă, în deplasare). 
Dar, campionatul se întrerupe 
la 24 decembrie și va reîncepe 
la 4 ianuarie 1976 (cînd Napoli 
este așteptată la Torino de Ju-

ventus, într-o partidă care ar 
putea să fie decisivă în ceea 
ce privește actualul campionat).

Așadar, miine, Napoli — As
coli, fără Savoldi. Altă partidă 
de interes : Juventus va primi, 
acasă, replica lui Inter. Cam
pionii nu-1 vor putea folosi pe 
Anastasi, accidentat. în schimb 
îl vor avea pe Bettega, care 
n-a jucat în dcrbyul de dumi
nica trecută cu Torino. Intere
santă este și întîlnirea dintre 
echipa lui Riva (Cagliari) și 
Cesena, dar mai ales aceea 
dintre Milan și Torino. Proba
bil Milan va fi obosită după 
partida din „Cupa U.E.F.A." de 
la Soci, iar Torino va apărea 
cu un moral bun și gînduri în
drăznețe în ceea ce privește 
campionatul actual. Bologna — 
Perugia, Como — Fiorentina, 
Roma — Sampdoria, Verona — 
Lazio completează programul 
acestei etape

CESARE TRENTINI
Bologna, 12 decembrie

INTRE 23 ȘI 31 MAI 1976 
se vor desfășura la New York, 
Washington și Philadelphia me
ciurile unui turneu la care 
și-au anunțat participarea e- 
chipele^ reprezentative ale An
gliei, 
Din 
face 
tori 
tare,

Braziliei, Italiei și S.U.A. 
selecționata S.U.A. vor 
parte cei mai buni jucă- 
transferați de peste ho- - 
în frunte cu Pcle.

DELEGAȚIE F.I.F.A., con-
de Harry Cavan, vice-

O 
dusă 
președinte al acestui for, a so
sit la Tunis. Membrii delega
ției vor analiza la fața locu
lui măsurile luate de federația 
tunisiană de specialitate, care, 
după cum se știe, va organiza 
turneul final al primei ediții a 
campionatului mondial pentru 
echipele de juniori, programat 
In cursul lunii februarie 1977.

F.I.F.A. a fost anunțat 
forfait pentru prelimi- 
campionatului mondial.

1978. Este vorba de o- .

LA
primul 
nariile 
ediția 
chipa Republicii Sri Lanka, care 
a anunțat că nu poate participa 
la competiție.



ÎMĂIIIIH CAPACITĂflI l!f MUNCĂ MHN GIMNASTICA IN PRODUCȚIE
PREOCUPĂRI, INIȚIATIVE, 

DAR SI MULTĂ COMODITATE

O Ml® VALOROASĂ IA ÎITORIWA Dt CONFLCJII DIN MARGHITA
• Un director care știe exact ce binefaceri poate aduce practicarea gimnasticii
• Opinii!» citorva muncitoare • Medicul întreprinderii și rolul său de propagator

al ideii de mișcare 9 In intîmpinarea dorinței oamenilor
județul Bihor, introducerea 

gimnasticii 1* locul de muncă a 
constituit o preocupare permanen
tă a factorilor cu atribuții în 
mișcarea sportivă. Acțiunea, în
cepută cu aproape cinci ani în 
urmă, s-a extins la lt întreprin
deri și se bucură de participa
rea zilnică a peste M HO de oa
meni. ... ...Întreprinderea de confecții d*n 
Ma<*£hita ne-a fost prezentată ca 
una din unitățile model ale ju
dețului în ceea ce privește orga
nizarea gimnasticii la locul de 
muncă. De aceea, folosind prile
jul consfătuirii organizate aici, 
am făcut un scurt sondaj de * 
pin le referitor la problema 
discuție :

PENTRU „FLORILE 
ÎNTREPRINDERII*...

o- 
tn

Un prim interlocutor, directorul 
log. TRAIAN ZOICA :

„tn Întreprinderea noastră vira
ta medie a angajatelor 
depășește 23 de ani. De 
fel, 1—1 1- 
le noastre „t,_____ _______
S-ar crede că pentru aceste tine
re nu este încă nevoie de exer
ciții fizice. Lucrurile nu stau așa. 
Munca la ntașinâ, In poziții sta
tice, solicită doar anumite gru
pe musculare, altele rămînînd, 
aproape opt ore, In stare de re
paus. De aici, în primul rind ne
cesitatea practicării gimnasticii 
recuperatorii, cum o numesc eu. 
Am avut curiozitatea să urmă
resc timp de aproape un an, îm
preună cu doctorița întreprinde
rii, Eva Bodiș, evoluția mai mul
tor, tinere care practică exerci
țiile de gimnastică. El bine, afirm 
cu toată convingerea că ele s-au 
achitat mult mai bine de sar
cinile de producție. întreprinde
rea noastră a depășit planul de 
producție cu 23 milioane lei. In 
ansamblul de măsuri menite șă 
ducă ' la creșterea productivității 
muncii, gimnastica, o afirm cu 
certitudine, și-a avut partea el 
de contribuție activă. Noi am 
mers mai departe șl celor cinci 
minute de gimnastică le-am a- 
dăugat altele cinci numite de 
„schimbare a luminii". După pa
tru ore și jumătate de muncă 
neîncetată se observa o sortare 
greșită a articolelor ce le pro
ducem. Gimnastica, plus ieșirea 
din secții a muncitoarelor pen
tru o alternare a luminii artifi
ciale cu cea naturală, au contri
buit substanțial la reluarea lucru
lui cu un randament sporit".

nu 
_ alt-

nol le și numim pe fete- 
.florile Întreprinderii".

la scădere» 1» limita minimă a 
incapacității temporare de mun
că. Dispunem de date din care 
reiese că zilele de concediu me
dical acordat pentru tratarea ne
vrozelor, a hipertensiunii arteria
le, a diseartrozelor au scăzut de 
la W de cazuri în 1«7A (l» un lot 
de 1M de tinere) la 13 în 1»75. 
De aceea, eti ocazia deselor con
sultații pe care le acordăm 
angajatelor întreprinderii le re; 
comandăm, în afara practicării 
celor cinci minute de gimnastică 
la locul de muncă, șl exerciții spe
cifice, pe care să le facă acasă, 
seara, înainte de culcare, menite 
să le relaxeze sistemul nervos. 
Constat, cu tot mal mare satis
facție, că tinerele noastre înțe
leg bine rolul profilactic al gim
nasticii, al mișcării în general".

INFLUENTA POZITIVĂ 
ASUPRA SĂNĂTĂȚII

Ne-am adresat unor membre 
ale colectivului, care ne-au spus: 

LENUȚA MENDEA, secția cio
rapi : „Lucrul la mașină, mereu 
în aceeași poziție, imi dădea o 
stare de oboseală care devenea 
apăsătoare. Am început să prac
tic exercițiile alese "special 
tru noi și de atunci mă 
bine".

VIORICA LAZAR, secția 
răpi : „Sînt convinsă că de

bul de dimineață și, respectiv, 
H pentru cel de după amiaza, 
ulterior, pe baza concluziilor doc
torițelor întreprinderii s-au fixat 
orele 1» și 1». Cînd observăm că 
tinerele s-au obișnuit atll de 
mult cu exercițiile, incit le fac 
automat, schimbăm toate mișcă
rile. Avem 42 de instructoare, 
formate cu sprijinul profesorilor 
de educație fizică din Marghita. 
șt in mod deosebit al tovarășu
lui profesor Vasile Laza".

Ia final am consemnat și opi
nia șefului comisiei sporl-tu- 
rism de la Consiliul județean 
Bihor al sindicatelor, VASILK 
DERStDAN : „Rezultate bune s-au 
obținut și tn alte întreprinderi, 
cum ar fi „Miorița", „Crișul". 
„Solidaritatea" și „Viitorul" din 
municipiul Oradea, precum șl la 
întreprinderi și instituții din Sa- 
lonta, Beitiș, Orașul Dr. Petru 
Groza, ceea ce dovedește că oa
menii sînt receptivi la diversele 
inițiative, numai că pentru a 
răspunde pe măsura exigențelor 
trebuie să se facă' o muncă de 
calitate la toate nivelele, de că
tre toți faptorii Jlndrituiți cu »- 
ceste atribuții". ,

Ion GAVRILESCU

PractiCarea gimnasticii la lo
cul de muncă se extinde în tot 
mai multe unități din întreaga 
țară,, pe măsură ce efectele ei 
asupra fortificării organismului 
și creșterii capacității de muncă 
iși dovedesc eficiența. Este și a- 
ceasta o cale care contribuie Ia 
legarea tot mai strinsă a activi
tății de educație fizică și sport 
de munca productivă, idee 
subliniată pregnant și în ME
SAJUL adresat de tovarășul 
NICOI.AE CEAUȘESCU parti- 
cipanțiior la Conferința pe țară 
a mișcării sportive.

Analizarea acestei importante 
probleme în B:roul Executiv al 
C.N.E.F.S. și dropt urmare, ela
borarea unui amplu plan de 
măsuri au fost de natură să 
mobilizeze, în cele mai multe 
județe, toate forțele la gene
ralizarea practicării gimnasticii 
la locul de muncă. Recent, în 
scopul extinderii experienței po
zitive și pentru clarificarea u- 
noc probleme, au avut loc con
sfătuiri de lucru la Arad și 
Marghita (jud. Bihor) organi
zate de Consiliile județene ale 
sindicatelor, în colaborare cu 
Consiliile județene pentru edu
cație fizică și sport și Inspec
toratele școlare. In același timp, 
în județele Alba. Arad, Saiu 
Mare, in municipiul Pitești au 
avut loc schimburi de expe
riență la întreprindere» da 
confecții din Sebeș, la „Tricoul 
roșa**, la întreprinderea de ati
cii „Poiana Codrului" și la în
treprinderea „Argeșana". Cu a- 
ceste prilejuri s-a relevat că 
practicarea zilnică a trei pînă 
la cinci minute de gimnastică 
la locul de muncă este posi
bilă în majoritatea unităților.

Acolo unde conducerile între
prinderilor și instituțiilor, co
mitetele sindicatelor și organi
zațiilor U.T.C. — sub condu
cerea. organizațiilor de partid 
— au acționat în spiritul pre
vederilor cuprinse în documen

partid, rezultatele s-au 
excelente. Astfel, in 

ca Arad, Alba, Bacău, 
și Iași, anul 1975 a 
un important salt, atit 

și 
Și

tele de 
dovedit 
județe
Bihor 
marcat 
cantitativ cit și calitativ, in 
introducerea și generalizarea 
gimnasticii la locul de muncă, 
în altele însă, și faptul apare 
destul de grav, factorii cu a- 
tribuții, deși au întocmit nenu
mărate planuri și s-au anga
jat cu diverse prilejuri să treacă 
la îndeplinirea acestei 
tante acțiuni, gimnastica 
cui de muncă este in 
nuare neglijată. Așa se 
lucrurile în județele 
Constanța, Dolj.
OU etc.

impor
ta lo- 
conti- 
petrec 
Argeș, 

Hunedoara,

COOPERATORII
DIN SALAJ

Gimnastica la looul de muncă 
se bucură în județul Sălaj de 
o audientă mulțumitoare în mul
te unități. Un exemplu pozitiv 
ara intîlnit la secția de covoare 
a cooperativei „Meseșul" din 
Zalău, unde muncitoarele prac
tică ou regularitate gimnastica 
la locul de muncă. Disoutînd cu 
șefa secției, Sabina Gudea, cu 
președintele asociației sportive, 
H. Ardelean, și cu instructoare» 
Maria Oprlș a reieșit pregnant 
faptul că minutele de gimnasti
că au urmări favorabile asupra 
întregii activități. Alte exem
ple bune am întîlnit și la „De
servirea" din Zalău, la „Unirea" 
și „Metal-lemn" din Simleul Sil- 
vaniei. li „Silvatiia" din Cehul 
Silvanici. Totuși, după cum ne 
spunea St. Jurcau, activist la 
Comitetul județean U.T.C., re
zultatele nu sint pe măsura do
rințelor. numărul practioanților 
fiind încă destul de redus. 
(Em, F.)

pen
siuni

CONCEDIILE MEDICALE 
S-AU REDUS LA JUMĂTATE
Doctorița EVA BODIȘ a ținut 

*a completeze :
„In rîndul tinerelor care prac

tică de cîțiva ani exercițiile de 
gimnastică la locul de muncă s-a 
instalat o foarte bună stare de 
Sănătate. Complexul de exerci
ții, coroborat cu îmbunătățirea 
ventilației, a Încălzirii și a pro
cesului tehnologic au contribuit

cio- 
cînd 

fac gimnastică randamentul meu 
este mal mare. Cîștig mai pine 
șl mă simt mai sănătoasă".

ILEANA KISS, maistră la sec
ția 12 : „Sînt puțin mal în vira
tă decît tovarășele mele șl cu a- 
tlt mai mult îmi dau seama că 
trebuie să fac și alte mișcări în 
timpul celor opt ore . de lucru, 
decît cele automatizate în fața 
mașinii. După cinci minute de 
exerciții sînt înviorată și reîncep 
lucru cu forțe proaspete".

ECATEKINA MOLNAK, instruc
toare : „Faptul că a trebuit să-mi 
însușesc bine exercițiile pentru 
a le executa corect In fața co
legelor mele, nu m-a obosit. Mă 
simt bine in rolul de instructoa
re știind că fac un lucru foarte 
bun pentru sănătatea noastră și 
bunul mers al treburilor în între
prindere".

SPRIJIN EFICIENT 
DIN PARTEA PROFESORILOR 

DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Iată și opinia tovarășei IULIA- 

NA EGRI, președinta comitetu
lui sindicatului :

„Nu ascund faptul că la înce
put am întîmpinat unele greutăți, 
venite mai ales din concepția de
formată a tinerelor noastre des
pre mișcare și exerciții fizice în 
general. Această stare de lucruri 
a fost repede depășită. în cele 
trei secții unde se practică gim
nastica la locul de muncă timpul 
rezervat exercițiilor a fost sta
bilit în funcție de limita maximă 
a curbei oboselii. Dacă în pri
mele zile, fără oarecare discernă- 
mînt, am programat repriza de 
gimnastică la ora 8 pentru schim-

In Capitală 1OOOOO DE PRACTICANȚI
Activitatea de introducere și 

extindere a giririnasțicu la locul 
de muncă a înregistrat, îh a- 
cest an, în Capitală, rezultate 
bune. Acestea pot fi concreti
zate prin eiteva cifre : peste 
100 de unități, cuprinzind mai 
mult de 200 de secții, sectoare, 
ateliere au fost angrenate in 
practicarea gimnasticii. Aproxi
mativ 100 000 de oameni ai muncii 
fac. gimnastică zilnică avind la 
dispoziție 1 200 de instructori și 
300 de organizatori, pregătiți 
dintre muncitori și tehnicieni.

După cum se poate constata, 
factorii cu atribuții din Ca
pitală și-au îndeplinit obiec
tivele reieșite din planul de 
măsuri elaborat la începu
tul acestui an, de Comi
tetul municipal București al 
P.C.R. Dintre unitățile indus
triale și instituțiile în care a 
existat o preocupare deosebită 
pot fi evidențiate : Automatica 
și I.S.L.G.C. (Sector I), Elec
tronica și I.S.P.C. (Sector II), 
întreprinderea „23 August" și 
I.S.P.H. (Sector III), „Flacăra 
Roșie" și IPROCHIM (Sector 
IV), Autobuzul și I.C.P.E.T. 
(Sector V), Tricodava si I.F.A. 
(Sector VI), IREMOAS si 
IPROMET (Sector VII), I.M.M.R. 
Grivița Roșie și Ministerul 
Transporturilor și Tciecomuni-

rațiilor (Sector VIII). Se poate, 
de asemenea, evidenția activi
tatea desfășurată ‘ de clubul 
„Voința", cu sprijinul căruia s-a 
reușit șă se introducă practica
rea gimnasticii în multe unități 
ale cooperației meșteșugărești 
din Capitală. Succesele înregis
trate sînt urmarea preocupării 
comitetelor sindicatelor, spriji
nite efectiv de conducerile admi
nistrative. în activitatea lor, a- 
cești factori au fost ajutați de 
investigațiile și cercetările ști
ințifice efectuate de cadre di
dactice și studenți de la I.E.F.S., 
de medici ai Dispensarului cen
tral pentru sportivi, de activiști 
ai Consiliului municipal Bucu
rești pentru educație fizică și 
sport.

In plenara Consiliului muni
cipal București pentru educa
ție fizică și sport, cu prilejul 
căreia a fost, recent, analizată 
această activitate, au fost scoase 
în evidență și unele lipsuri. 
Este vorba, în primul rind, de 
faptul că un număr destul de 
mare de unități care dispun de 
toate condițiile, nu se preocupă 
de introducerea gimnasticii la 
locul de muncă : Laromet, Teh- 
nometal, Danubiana, Fiola, Su
veica, întreprinderea de ei-

vedere expe- 
precum și lip- 
există în acest

nescoape. întreprinderea de nas
turi, Mătasea populară și al
tele. S-a subliniat faptul că 
in unitățile amintite organiza
țiile sindicale, cele de tineret, 
ca și consiliile asociațiilor spor
tive au neglijat total această 
formă de intărire a sănătății, 
menită să-i facă pe oameni să 
dea un mai mare randament 
in producție.

Avindu-se in 
riența pozitivă, 
șurile care mai
domeniu, s-a hotărit să se in
tensifice acțiunile de depistare 
a acelor unități și secții unde 
sint condiții de practicare a 
gimnasticii la locul de muncă, 
de formare a noi instructori și 
de perfecționare a pregătirii 
celor existenți. De asemenea, 
cunoscută fiind contribuția pe 
care o pot aduce medicii și profe
sorii de educație fizică ia con
vingerea oamenilor asupra ne
cesității practicării exercițiilor 
fizice, inclusiv a gimnasticii Ia 
locul de muncă, s-a subliniat 
necesitatea de a-i atrage în mai 
mare măsură în această activi
tate. In acest fel, se speră ca 
gimnastica la locul de muncă 
să fie practicată de un număr 
sporit de cetățeni.

STUDENȚII■I SI PROFESORII LOR ■ ■■

Un substanțial aport la ex
tinderea gimnasticii la locul de 
muncă în județul Bihor și-a 
adus și Secția de educație fi
zică a Institutului pedagogic 
din Oradea. Amănunte despre 
preocupările cadrelor didactice 
și ale studenților le-am aflat 
de la conferențiarul univ. Au
rel Encuțcscu, șeful acestei 
secții :

„încă de la începuturile ac
țiunii de introducere in între
prinderi și instituții a gimnasti
cii, noi ne-am oferit sprijinul 
de specialitate. Considerăm de 
datoria noastră să fim alături 
de cei care doresc să-și forti-

Pag.a Ga Sportul

fice organismul făcind sport. 
Cu atit mai fermă a fost hotă- 
rirea noastră, cu cit prin a- 
ceasta am reușit să găsim o for
mă adecvată de legare a în
vățământului cu practica, con
tribuind nu numai la formarea 
de instructori, dar și la alege
rea unor complexe de exerciții 
optime, stabilite diferențiat, în 
funcție de specificul muncii in 
unitatea respectivă. De aceea, 
s-a hotărit ca obligație pentru 
studenții anului III de a trece 
prin asociații, unde să se ocupe 
activ de sportul de masă. In 
mod concret ei înșiși au fost 
la inceput instructori in unită
țile din Oradea și din jude
țul Bihor. Apoi s-au ocupat de 
calificarea unor tineri din în
treprinderi, pentru ca aceștia

să coordoneze gimnastica la lo
cul de muncă și, in sfirșit, au 
contribuit la alegerea exerci
țiilor cele mai potrivite secției 
sau atelierului unde urma să 
se introducă repriza de gimnas
tică. Se infelege că in toată a- 
ceastă acțiune studenții au fost 
indrumați direct de cadrele di
dactice.

După opinia mea, nu trebuie 
să existe nici o piedică in ca
lea extinderii gimnasticii la lo
cul de muncă, aceasta fiind un 
mijloc sigur de obișnuire a oa
menilor cu exercițiul fizic con
tinuu și organizat. In plus, un 
fapt care nu trebuie neglijat : 
copilul știind că părinții săi, 
la întreprindere, fac gimnastică 
in fiecare zi, poate lua un bun 
exemplu".

Stirțitui acestui an mareneaza un progres evi 
importanta acțiune de introducere și extindere 
nasticii la locul de muncă. In momentul de față 

se practică in 650 de unități din țară, cu peste 700 000 
participant- Aceștia sint indrumați de aproape 1 800 de 
structori. Este un inceput promițător care trebuie continuat 
toată convingerea că rezultatele pot fi mult mai bune. Mai 
ales că, așa cum rezultă și din cuprinsul acestei pagini, 
există incă multe posibilități nevalorificate, un mare număr 
de întreprinderi și instituții, județe chiar, unde realixările 
obținute pină acum nu pot fi apreciate cituși de puțin ca 
satisfăcătoare. Trebuie peste tot să se manifeste o mai mare 
răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor și obiectivelor stabi
lite pentru acest domeniu de activitate. Este necesar ca toți 
factorii cu atribuții să acționeze mai ferm pentru generali
zarea experiențelor pozitive, pentru eliminarea tuturor nea
junsurilor semnalate, astfel incit, gimnastica la locul de muncă 
să-și ocupe, fără atitea excepții, locul cuvenit intre cele mai 
importante și eficiente mijloace de intărire a sănătății, de 
creștere a capacității de muncă.

fîrțitul acestui an marchează un progres evident in 
i a gim- 

ea 
de 
in- 
cu
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FINALA TINERILOR BOXER!
A DAT SPERANȚE

Al. Turei, D. Condurat, S. 
Cuțov, C. Gruescu, C. Dafinoiu 
sau R. Coana. M. Tone. Gh. 
Ciochină, C. Hoduț, M. Simon, 
C. Hajnal... lată cîteva nume 
lansate in boxul național și con
tinental de primele cinci ediții 
ale „Criteriului tineretului", un 
veritabil campionat al „mînji- 
lor“. Ne-am dus la Brăila, la 
finalele celei de-a Vl-a ediții, 
cu dorința de a afla pe ce con
tează eșalonul secund al pugi- 
Jismului nostru, care este cali
tatea selecției și pregătirii celor 
mai tineri boxeri.

Am fost cu atît 
cu cit știam că cei 
neri nu participă 
fiindcă asupra lor 
federației erau edificați, iar so
licitarea in acest an la nume
roase întilniri importante im
punea scutirea lor de eforturi 
în plus. Gala de la Brăila, în- 
tr-o ambianță deosebit de fa
vorabilă (organizare, public, ar
bitraj), a avut darul să dea 
speranțe. Este de reținut fap
tul că în finala tinerilor au e- 
voluat boxeri de 16 ani (1), 17 
(8) și 18 (15), care practică „no
bila artă" de un an (3, între 
care Dumitrașcu și Giurgiu — 
ciștigătorii categoriilor respec
tive !), 2 ani (13), cei mai „vîrst- 
nici“ (8) avînd trei ani de ac
tivitate în ring. Merită notat că 
in pofida stagiului scurt, o 
bună parte dintre boxeri au 
cunoștințe tehnice avansate, în
clină spre boxul în linie, vă
desc preocupare pentru însuși
rea procedeelor de apărare și 
au o bună pregătire fizică. Este, 
desigur, spre cinstea lor, dar și 
a antrenorilor, care au știut 
să-i selecționeze și să-i pregă
tească. Este de reținut, și aria 
răspîndirii preocupării pentru 
găsirea și instruirea tinerelor

mai curioși, 
mai buni fi

la finală, 
specialiștii

ACTUALITATEA HOCHEISTICĂ
Penultima etapă din turul 

al treilea al seriei secunde a 
Diviziei A Sra desfășurat vi
neri după-amiaxă pe patinoa
rul din Poiana Brașov.

REZULTATE ‘
dențesc A.S.E. 
Liceul nr. 11* 
2—0, 4—9). 
țanu (3), 
Fodorea (2) 
tru învingători, respectiv Da
niel. Unirea Sf. Gheorghe — 
Tirnava Odorheiui Secuiesc 
2—4 (0—2, 0—1, 2—1). Au 
înscris: Peter (2), Ballo și Ked- 
ves pentru câștigători, respec
tiv, Tanko șl Lukaes.

C. GRUIA—coresp.
★

LA MIERCUREA CIUC au 
început aseară întrecerile turnee 
ului. internațional dotat cu 
„Cupa 30 Decembrie", la care, 
In afară de formația locală și 
de Dinamo București, participă 
două valoroase echipe cehoslo
vace, V.Z.K.G. Ostrava și 
Slavia Praga. In primul joc, 
V.Z.K.G. Ostrava a întrecut pe 
Dinamo cu 8—3 
1—2). Golurile au 
se de Cizek (2), 
Pawlik (2), Mec 
respectiv, Axinte, 
si Visan.

V. PAȘCANU—coresp.

Sportul stu- 
Hucurești — 

M. Cine 8—1 (2—1, 
Au marcat V. Hu- 
Constantinescu (2), 
și Tăbăcaru pen-

(2—0, 5—1, 
fost înscri- 

Niesner (2), 
și Neuwirt, 
Gh. Florian

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
• sc relansează întrecerea in linala masculina? EUSABETA POL1HROHIADE

talente. în finală au ajuns bo
xeri din Brăila (6, dintre care 
4 învingători), Cîmpulung Mus
cel (2, ambii victorioși), Con
stanța (2/1), Galați și Salonta 
(cite unul, ambii învingători). 
Din București — Olimpia și 
Clubul sportiv școlar au avut 
cite un reprezentant, care a și 
cîștigat categoria. Apoi Craiova 
și lașul au aliniat cite doi fi- 
naliști, iar din Pitești, Timi
șoara, Arad, Cluj-Napoca, Pia
tra Neamț — la care se adaugă 
Măcinul (sportivul a depășit 
greutatea) — cite unul. Indife
rent de rezultat, prezența la 
finala „Criteriului tineretului" 
este ea însăși remarcabilă.

Am urmărit partide bune și 
foarte bune, care ne-au rele
vat cîteva valori autentice : 
Al. Dumitrașcu, Tiberiu Vass, 
Mircea Ionel, Ilie Dragomir, AI. 
Giurgiu și. se spune — nu l-am 
văzut boxînd, adversarul său 
fiind accidentat — Mihai Ivan- 
ciu. Spiritul ofensiv, loviturile 
cu ambele brațe, ca și alte ca
lități — la care ne-am referit 
mai sus — ne fac să credem 
că, dacă totul va decurge nor
mal, toți acești tineri se vor 
bucura de o frumoasă 
sportivă.

în finala tinerilor au 
și lucruri care dau de 
între care cele cinci abando
nuri dictate (prompt), de arbi
tri. Din 12 partide finale, 3 s-au 
terminat în repriza întîi și 2 în 
cea secundă. Să recunoaștem, 
cam mult, mai ales cind e vor
ba de tineri, care nu lovesc te
ribil și de partide... finale. Din
tre abandonați, unul singur are 
17 ani, ceilalți 4 avînd 
„maximă" — 18. Diferență 
ră, deci, de pregătire, mai 
în ce privește organizarea 
rării.

în încheiere, un euvînt 
pentru arbitrajele corecte și — 
mai ales — adecvate tinereții 
competitorilor. O singură con
troversă, în meciul echilibrat 
dintre N. Grigore și I. Leanca, 
în care a fost preferat primul, 
cum 
putea

Să 
dere,

La Sinaia, runda a 15-a a fi
nalei campionatului masculin de 
șah a programat derby-ul Un
gureanu -n Ciocâltea. Partida a- 
vea o foarte mare însemnătate, 
mai ales după ce, cu o zi îna
inte, Ungureanu pierduse la 
Ghindă, ceea ce i-a permis li
derului să se detașeze la 1»/, 
puncte. Era clar că o victorie a 
lui Ciocâltea în această întîlnire 
lămurea definitiv problema pri
mului loc. (Dar și o remiză îi 
surîdea fruntașului clasamentu
lui, îngăduindu-i să mențină dis
tanța).

Disputa a fost aprigă și agita
tă, inițiativa a alternat, spre sfîr- 
șit, însă, în criză de timp, Cio
câltea (cu un pion mai puțin) 
a făcut o mutare neinspirată 
(h4). Partida s-a întrerupt 
poziția din diagramă.

Ciocâltea

în

sus

carieră'

existat 
gîndit,

vîrsta 
cla- 
ales 

apă-

bun

foarte bine cel preferat 
fi al doilea.
așteptăm deci, cu înere- 
confirmările.

Mircea COSTEA

ETAPA A 9-a
DE BASCHET

Modificări Iu dalele de disputare a

Ungureanu

Ungureanu are, desigur, avan
taj. dar numai o minuțioasă a- 
naliză va arăta dacă acest fi
nal aproape clasic, de manual, se 
cîștigă sau nu. Albul a dat in 
plic mutarea 42-a. O victorie a 
lui Ungureanu ar relansa lupta 
pentru titlu, la care participă a- 
cum direct și Theodor Ghițescu. 
După o serie de 5 remize, el a 
jucat joi foarte energic contra 
lui Ghindă, a declanșat un pu
ternic atac ' 
In poziția 
cîștigată.

la rege și a întrerupt 
din diagramă, ușor

Ghindă

Ghițescu

A DIVIZIEI A
MASCULIN

turului secund și turneului final
Capul de afiș al etapei a 9-a 

a campionatului republican de 
baschet masculin este meciul 
dintre Universitatea Cluj-Napo- 
ca și I.C.E.D., echipe aflate pe 
locurile 4 și, respectiv, 5 și care 
candidează la cucerirea meda
liei de bronz. Celelalte partide 
ale etapei sint (între parante
ze, pozițiile 
C.S.U. Brașov 
nica Iași (9), 
Universitatea 
Farul (6) —
(12), I.E.F.S. (8) — Steaua (1), 
Politehnica București (11),—Ra
pid (7).

în scopul asigurării unei mai 
bune pregătiri a lotului națio
nal de seniori care va lua par
te la cîteva competiții interna
ționale, colegiul central al 
trenorilor a propus ca turul 
cund și turneul final al 
viziei A să se dispute la 
mătoarele date : între 17
nuarie și 14 martie primele 9 
etape (Dinamo și Steaua vor 
susține întilnirile cu Farul 
I.C.E.D. la 27—28 ianuarie, 
loc de 17—18 ianuarie) ; 3 
11 aprilie etapele a 10-a și
11-a ; 8—12 mai turneul final.

an- 
se- 
Di- 
ur- 
ia-

în clasament) : 
(10) — Politeh- 
Dinamo (2) — 
Timișoara (3). 

A.S.A. București
și 
în 
Și 
a

PE LACUL BITCA DOAMNEI
Tot sărind, în joacă, cite două trepte scă

rile stadionului Republicii, Garoafa Cantemir 
se oprește surprinsă în dreptul bacului. Aici 
nu intrase niciodată. Era de patru ani stu
dentă sus, la I.E.F.S., și abia acum desco
perise petecul acela încrezut de apă, care 
vrea să imite, iarna, Herăstrăul, ba chiar 
și Snagovul. Un minut mai tîrziu, sub fe
restrele puternic luminate ale bacului, „bas
cheții" Garoafei se arcuiesc mult către vîr- 
furi și rămîn așa pînă cind...

— Dumneavoastră ? întreabă antrenorul e- 
merit Ion Bulugioiu.

— Pe aici... Vreau să spun 
place și mie canotajul. Sau, ca 
vrim mai exact, aș vrea să devin

— Numai campioană ?
— Numai !
După 12 titluri de campioană

și un loc 3 la C.E. de la Brandenburg, prof. 
Garoafa Cantemir — acum maestră a spor
tului și încă în lotul național de canotaj — 
coboară sărind, tot cite două trepte, scă
rile stadionului Republicii. Are antrenament, 
nea Ionică Bulugioiu nu admite întîrzieri, 
însă pașii o duc sub ferestrele bacului. Bas
cheții Garoafei se arcuiesc din nou către 
vârfuri și rămîn așa pînă cind...

— Dumneavoastră ? întreabă antrenorul e- 
merit Ion Bulugioiu.

— Pe aici... Vreau să spun 
și mie să devin antrenoare. 
exprim mai exact, aș vrea 
campioane.

— Numai campioane ?
— Numai !
A doua zi, cu trenul de 

roafa a plecat la Piatra _____ ____ ___ ,__
mină mai tîrziu, pe malul lacului Bîtca 
Doamnei, la 4 km de oraș, Garoafa dichisea

La oricare din cele două mu
tări pe care le are negrul, 
Ha» sau -- - - 
siv 42. 
dă va 
ctștigat 
o serie 
absolut _____ _______
a întrerupt cu avantaj decisiv la 
Cheșcă.

Clasamentul este la această oră 
următorul (toți fruntașii au lost 
liberi avînd un număr egal de 
partide susținute — 14) : CIO-
CALTEA 10 (1), Ungureanu II 
(1), Radovici, Partoș, Pavlov fi1/., 
Ghițescu 8 (1), Urzică, Mititelu
7*/a Botez 7 (1) — din 15 — Stoi
ca 7.

După cum se vede, Ungurea
nu are șansa să se apropie la 

punct de lider, iar Ghlțescu 
la 1 punct, configurație care ar 
<la finișului competiției un ca
racter pasionant. CIOCALTEA are 
un sfîrșit de turneu foarte greu, 
tntllnind consecutiv pe Ghițescu 
(cu alb), Urzică (n) Mititelu (a) 
și Pavlov (n). UNGUREANU joa
că cu Radovici (n), Ilijin (a), 
Ott (n) și Chescă (a) Iar GHI
ȚESCU cu Ciocâltea (n), Rado
vici (a), Ilijin (n). Ott (a). Teo
retic, misiunea cea mai ușoară 
ar avea-o Ungureanu, dar — 
înainte de toate — el trebuie să 
cîștige finalul cu Ciocâltea !...

Valeriu CHIOSE

U...
41...Ra< urmează deci- 

Ndl. Probabil că Ghin- 
ceda fără joc. Partoș a 
la Ilijin iar Botez, după 
de 14 remize (!), record 
al campionatelor noastre,

EA UN PAS DE TITLU
ALEXANDRIA. Continuîndu-și 

„seria" excepțională începută în 
runda a 7-a (7 puncte din 8
partide!), EHsabela Polihroniade 
a învins-o aseară și pe tânăra 
Lia Bogdan, menținîndu-se în 
fruntea clasamentului finalei 
campionatului național feminin 
de șah. în ultima rundă lidera 
o întâlnește cu albele pe Marga
reta Teodorescu, în timp ce 
tracandidatele sale la titlu, 
trude Baumstark și Suzana 
kal joacă între ele.

con- 
Ger- 
Ma-

Rezultate : Baumstark 
roslav 1—0, Jicman — 
o—l, Kantor — Mureșan 
Iile — Chiș V2—7a, ~ " 

Vl-72 
^Bogdan —

0—1, * Miroslav 
1—0 !, Teodorescu 

Va—V2, Chiș —

Mi-
' 1—o, Jicman — Bogdan 
Kantor — Mureșan */a—’/a, 
— Chiș %—Va,' Răducanu 

— Ghindă ‘/a—72 (runda a
13-a) ; Bogdan — Pollhronia- 
de 0—1, Miroslav — Rădu
canu 1—0 !, Teodorescu — Jic
man */a—’/2, Chiș — Gogâlea 

*/a. Partidele Mureșan — Baum
stark, Makai — Kantor și Pogo- 
revici — Ilie nu se încheiaserâ 
la ora convorbirii telefonice 
(runda a 14-a).

Clasamentul : POLIHRONIADE 
10, Makai și Baumstark 872 (1), 
Gogâlea O, Mureșan 7/2 (1),
Teodorescu 7’/a, Răducanu 7 etc.

Astăzi se disputa partidele în
trerupte ; duminică are loc ulti
ma rundă.

La jumătatea întrecerii in Divizia B la rugby

Prima jumătate a campiona
tului diviziei secunde a situat 
in fruntea seriilor tocmai echi
pele favorite. în prima dintre 
ele, C.F.R. Brașov e liderul de 
toamnă, un lider care nu a 
reușit scoruri spectaculoase, ci 
a cîștigat metodic, chiar și der- 
by-ul cu Rapid București (9—7). 
Remarcasem XV-le lui Vasile 
Soporan încă de anul trecui, 
iar 1975 nu a făcut decît să 
confirme că C.F.R. este o echi
pă bună, înaintarea fiind punc
tul ei forte. Giuleștenii ae văd 
nevoiți să accepte poziția se
cundă, în ciuda unui punctave- 
raj de-a dreptul excepțional 
(377—41), datorat victoriilor ca
tegorice pe linie (exceptînd in
succesul de la Brașov). Antre
norul Ion Teodorescu vrea să 
aibă, pe mai departe, o garni
tură adeptă a jocului deschis 
dar, iată, prima grămadă puter
nică (a C.F.R.-ului) a depășit-o 
pe a echipei sale. Rapid deține, 
totuși, o mare șansă, dat fiind 
că meciul-retur, care va decide 
reprezentanta primei serii în 
turneul de baraj pentru Divizia 
A, se va disputa la București, 
în continuarea clasamentului, 
Minerul Lupeni și Sportul stu
dențesc A.S.E., formații ambi
țioase, capabile de evoluții și 
mai bune. O mențiune specială 
se cuvine echipei I.O.B. La 
Balș se joacă pentru prima 
oară rugby competițional și, to
tuși, I.O.B. oeupă locul șase, 
onorant pentru o debutantă. Un 
euvînt de laudă, deci, pentru 
marele animator al sportului 
cu balonul oval de aici, ing. 
Nicolac Ionescu și pentru in
structorul Dumitru Pîrvu.

Trecînd la seria a doua, vom 
nota că titlul de toamnă e în 
mîini bune. Constructorul Bu
zău rămine un XV puternic

■

(cu Alexandru Ionescu, antre
nor). El a pierdut la limită la 
Suceava, în rest cîștigînd clar 
și avînd posibilitatea menținerii 
în frunte pînă în finalul cam
pionatului. în „plasa" sa, C.S.M. 
Suceava și Cimentul Medgidia. 
In rest, nimic deosebit, pre
tenții modeste. Să menționăm 
doar că Arhitectura Buc. e pe 
cale de a deveni o „campioa
nă a... neprezentărilor". ea for- 
faitînd, de această dată, la 
partida cu Politehnica II Iași, 
Rezultat : un punct mai puțin 
în clasament (dacă se prezenta 
Si pierdea întîlnirea, primea 
totuși punctul). Tot astfel a 
fost penalizată și Aeronautica 
Buc., dar pentru 3 jucători sus
pendați.

în fine, grupa „eonstănteană" 
e dominată de Constructorul, o 
echipă tînără, care joacă fru
mos, cu care antrenorul Con
stantin Tănase privește spre 
prima scenă a campionatului, 

sîntem informați 
acestei serii este 
înregistrat două

(ale Albatrosului

După cum 
însă nivelul 
scăzut. S-au 
neprezentări ,__ ___ __________
Eforie Sud) și, fapt caro «lih
nește și mai mult, Ideal Cer
navodă 
tiție.

s-a retras din compe-

Geo RAEȚCHI

CLASAMENTE
SERIA I

1. CFR BRAȘOV 9 8 • 1 93- 42 25
2. Rapid Buc. 9 8 0 1 377- 41 25
3. Min. Lupeni 9 6 1 2 122- 74 22
4. Sp. stud. ASE 9 6 0 3 69- 99 21
5. Electropt. Cv. 9 4 0 5 52- 88 17
6. I.O.B, Balș 9 3 1 5 72- 97 16
7. Dacii Sibiu 9 3 1 5 58- 88 18
8. Petr. Pitești 9 1 3 5 37-116 14

9. IPG Ploiești 9 1 2 6 31-152 13
10. Constr. A. lulia 9 1 0 8 34-148 11

SERIA A n-A
1. CONSTR. BZ. 9801 277-
2. CSM Suceava 9711 115-
3. Cim. Medgidia 9612 126-
4. S.JN. Oltenița 8503 73-
5. Rapid Galați 8503 63-
6. Dun. Giurgiu 9315 59-
7. Aeronautica 9306 63-
8. Poli II Iași 9216 47-1
9. Arhitectura 9207 21-1

10. U.R.A. Tecuci 9 1 0 8 8-1
SERIA A UI-A

1. CONSTR. Cța. 8800 250-
2. I.T.C 8701 105-
3. C.F.R. 8602 100-
4. Chim. Năvodari 8404 60-
5. Farul II 8314 66-
6. Dacia 8 3 0 5 46-1
7. Voința 8215 70-
8. Portul 8 2 0 6 77-1
9. Albatr. Ef. Sud 8 0 0 8 14-1
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• 63 16
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Vasile TOFAN

s-au ținut scai de Garoafa, lntîi 
antrenoarea le-a urcat în „nava-

SE PREGĂTESC

însemnări de reporter
i\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W^^^

CAMPIOANE...
Interiorul unei barăci care servise cîndva 
și in altă parte ca... expoziție. O aranja cu 
dragoste, ca pe ceva al ei și, firește, al vii
toarelor canotoare pe care încă nu le cunoș
tea dar le iubea și în singurătatea ei chiar 
discuta în gind cu ele. Le vedea înăltuțe, 
timide, cuminți, stîngace la primele antre
namente pe schif. In liniștea adincă a locu
lui, gîndurile îi fugeau apoi către colegele

dimineața, Ga-

că ml-ar place 
Sau, ca să mă 
să cresc și eu

6
Neamț. O săptă- 
l lacului

că... mi-ar 
să mă ex- 
campioană!

republicană de sport rămase la București, spre antreno
rul care o încurajase în acest prim pas. li 
lăsase aici, la Piatra Neamț și un schif. 
Insă lucrul cel mai de preț era că îi lăsase 
o pildă de felul cum trebuie să fie și să 
muncească un antrenor.

Cind totul a fost gata — între timp mai 
primise din partea federației două schifuri 
— Garoafa a început să colinde satele și co
munele dinspre Ceahlău : Borca, Broșteni, 
Poiana Teiului ș.a. La porți înalte, frumos 
meșteșugite, sta de vorbă cu bunele și cind 
primea consimțămîntul, trecea în carnețel, în 
dreptul „lotul 1972“ numele nepoatei. Ne
poata fostului luntraș pe Bistrița se codea 
însă să vină singură la Bîtca și... mai adu
cea o fată.

— Pe tine cum te cheamă ?
— Angelica.
— Angelica și mai cum ?
— Chertic.
— Bine, Angelica, te trec și pe tine în 

„lot", dar să te ții de mine...

Și fetele 
și pe rind, 
școală". Adică, într-un schif de dublii. Zile 
in șir Garoafa a vîslit pe scăunelul din fața 
bărcii, pentru ca viitoarele campioane — era 
convinsă de asta ! — să poată prinde miș
carea. Pe alți zeci de kilometri, Garoafa a 
vîslit în spatele bărcii, corectând și urmărind 
atentă întîia alunecare pe apă a fetelor. De 
la vîsle s-a trecut la rame, cite trei in 
barcă, a patra fiind antrenoarea, cu cei mai 
mulți kilometri parcurși pe Bîtca. Abia după 
ce fetele au fost „complete", adică după ce 
au învățat bine la rame și la vîsle, Garoafa 
a format primele echipaje. Doi ani mai tîr
ziu, Angelica Chertic și Elena Avram adu
ceau la Piatra Neamț primul titlu de campi
oane republicane. După aceea „lotul" Ga
roafei a urcat pe podiumul „mondialelor" de 
la Lucerna, iar anul acesta pe cel de la 
C.M. din Anglia. Acum Garoafa se mân
drește cu șase fete în lotul olimpic de ca
notaj al țării : Angelica Chertic, Elena 
Avram, Felicia Afrăsiloaia, Lenuța Sansu, 
Eleonora Drugă „plus" Elena Giurcă.

Lotul este însă mai cuprinzător, țintește și 
Olimpiada din ’80. De fapt, munca s-a îm
părțit, un pasionat profesor și antrenor 
— Vasile Mureșanu — a preluat „tineretul", 
pentru ca producția campioanelor să creas
că în următorii ani conform unui grafic, pe 
care Garoafa îl păstrează secret în dreptul 
inimii. în dreptul inimii e păstrată și an
trenoarea de către canotoarele ei care, fie 
că sînt în lotul olimpic, fie începătoare, au 
un fel anume de a-și exprima respectul și 
dragostea față de profesoara Cantemir, adu- 
cindu-i în dar garoafe...
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Pe micul ecran
SIMBATÂ 13 DECEMBRIE, ora 13.30 : 

C.M. de handbal feminin : România — 
Iugoslavia (Transmisiune directă de la 
Kiev ; comentator : Hristache Naum).

DUMINICA 14 DECEMBRIE, ora 15 : 
Fotbal. Rezumatele meciurilor tur-re- 
tur disputate în „optimile de finală" 
ale Cupei U.E.F.A. : Barcelona — Va- 
sas, Levski — Ajax, Hamburg — Por
to, Bruges — Roma, Dynamo Dresda 
— Torpedo Moscova, Liverpool — 
Slask Wroclaw ș.a. ; ora 15.30 : Cu
pa mondială la schi alpin — pro
bele masculine și feminine de cobo- 
rîre și slalom uriaș din cadrul „Cri
teriului primei zăpezi". Comentator : 
Cristian Țopescu.



I B

La C.M. de handbal

I
feminin

ECHIPA ROMÂNIEI ÎN FÂJA ULTIMEI ȘANSE
KIEV, 12 (prin telefon). 

Sîmbătă la amiază se 
cheia întrecerile celei 
Vl-a ediții 
mondial de 
urmînd a 
deținătoare 
(și spunem 
Iugoslavia, 
mondială, a 
tru locul intii), medaliatele cu 
argint și bronz, precum și cea 
de a patra clasată, care obține 
privilegiul de a se califica, a- 
lâturi de primele trei, la J. O. 
de la Montreal.

Pentru medalia de aur con
curează cu șanse aproximativ 
egale reprezentativele U.R.S.S. 
și K. D. Germane, două echipe 
de valori apropiate, care nu 
s-au putut depăși una pe alta 
nici în confruntarea directă, în
cheiată nedecis : 10—10. Și,
după toate probabilitățile, ti
tlul mondial va fi decis anul 
acesta la... golaveraj ! Ținînd 
seamă de acest criteriu de 
departajare — primul după 
punctaj — echipa U.R.S.S. are, 
în aparență, o sarcină mai u- 
șoaru. prin plusul de 9 goluri 
față de .selecționata R. D. Ger
mane. Dar, în ultima zi a în
trecerilor, handbalistele sovieti
ce urmează să întîlnsască re
dutabila echipă a Ungariei, an
gajată cu toate forțele in lupta 
pentru medalia de bronz, în 
timp ce formația R. D. Ger
mane va primi replica modestei 
echipe a Cehoslovaciei.

Mai complicată este situația 
celor trei echipe următoare — 
Ungaria, Iugoslavia și Româ
nia. După calculele hîrtiei, fie
care dintre acestea poate, la fel 
de ușor (sau de greu...) să ob
țină medalia de bronz. Dar, in 
timp ce Ungaria a scăpat de

vor- in- 
întrccerile celei de a 

a Campionatului 
handbal feminin, 

fi cunoscute noua 
a titlului suprem 

nouă pentru că 
actuala campioană 
ieșit din cursa pen-

SOFIA, 12 (prin telefon). La 
turneul internațional de tenis pe 
teren acoperit, care se desfășoară 
în aceste zile în capitala R.P. Bul
garia, organizat de clubul sportiv 
universitar „Akademik* și dotat 
cu premiile Televiziunii bulgare, 
participă 60 de eoncurențl din 17 
țări. .

întrecerile n-au fost lipsite de 
surprize. încă din primele tururi. 
Astfel, o adevărată performanță a 
reușit să înscrie tinărul tenisman 
finlandez Leo Palin, care 
ce eliminase pe jucătorul 
Toma Ovici ." “
din concurs pe primiți favorit 
turneului, 
Aleksandr 
7—5, 6—3. 
„sferturi" 
zultătele :

- după 
român 

a reușit să-l scoată 
’ ' " al

^campionul sovietic 
Metreveli, la scorul de 
In celelalte partide din 
au fost Înregistrate re- 
p. Beust (Franța) — T.

o..emoțiile calificării la J. 
pentru că nu se poate clasa 
mai jos de locul IV, echipele 
României " ..................
sâ lupte 
lului loc 
tigă această întilnire poate ob
ține „bronzul", iar cine pierde

și Iugoslaviei trebuie 
pentru evitarea fata- 
V. Concret, cine ciș-

PROGRAMUL DE AZI

U.R.S.S. — Ungaria, R. D. 
Germană — Cehoslovacia, 
România — Iugoslavia (pe mi
cul ecran, in direct, de la ora 
13,3D).

va absenta de la J.O. de la 
Montreal !

în privința partidei decisive, 
de sîmbătă, pe care reprezen
tativa României o va susține in 
compania Iugoslaviei, trebuie 
sâ subliniem că o victorie ro
mânească este posibilă. Cu toa
te că în întîlnirea de joi, cu 
R. D. Germană, handbalistele 
noastre au evoluat din nou sub 
așteptări, dînd un randament 
extrem de scăzut atit în atac, 
cît și in apărare (contraatacu
rile și combinațiile ofensive au 
lipsit cu desăvîrșire. iar replie
rile au fost greoaie) posibilita
tea victoriei în jocul de sîm
bătă nu este exclusă. Trebuie, 
insă, ca fetele noastre să se 
mobilizeze cu toate tortele, să 
arunce in luptă toate resursele 
de care dispun, să-și apere 
ULTIMA ȘANSA cu dirzenie 
și ardoare. Nu este lipsit de in
teres să amintim că Iugoslavia 
și România, finalistele ediției 
trecute a C. M., medaliate cu 
aur și, respectiv, argint în fi
nala de la Belgrad din 1973,

s-au întilnit anul acesta în tur
neul de la Neubrandenburg, 
victoria revenind la 
handbalistelor românce : 
(13—8). In întîlnirea dc 
bătă echipa noastră _ va 
fără Simona Arghir — 
nitâ indisponibilă — și cu trei 
accidentate : Pelrovici. Luțaș 
și Boși. Dar, aruneînd b privire 
asupra formației de la Neu
brandenburg, vedem că prin
cipalele noastre realizatoare de 
atunci — Șoș 6. Mikloș 3, 
Furcoi 3 și Lăcustă 3 — se gă- 
șesc acum in plenitudinea for
țelor 1 Pe de altă parte, echi
pa Iugoslaviei a dovedit aici, 
la Kiev, fluctuații de formă, 
remizînd cu Cehoslovacia (pe 
care handbalistele românce au 
întrecut-o cu 20—6) și pierzind 
la cinci goluri, 12—17, în fața 
U.R.S.S., echipă care 
cut România doar cu 
17—16.

Oricare ar fi. însă, 
meciul de sîmbătă este deose
bit de greu pentru jucătoarele 
noastre, avînd o importanță co- 
vîrșitoare. F,i trebuie abordat 
cu o concentrare maximă, cu 
toate forțele, in slujba victoriei 
fiind necesare absolut toate re
sursele de care dispun jucătoa
rele noastre și antrenorii lor !

Hristocha NAUM

400 DE
LA CE

DE

3 STATISTICA ȘAHISTĂ

la ultima reuniune a Fe
derației internaționale de 
jah (F.I.D.E.) au fost de
cernate titlurile de mari 
maeștri și Iugoslavilor 
Predrog Ostoici, Drajen 
Marovici și Milan Vukici. 
Cu aceste trei titluri, șa
hul iugoslav are actual
mente, în total, 20 de mari 
maeștri internaționali? A- 
ceasta reprezintă, statistic, 
cite 1 mare maestru la un 
milion de locuitori (Iugo
slavia are o populație de 
20 976 000). Ceea ce con
stituie un record absolut, 
cu care pe drept cuvînt se 
pot mindri apreciații șa
hiști iugoslavi.

REPARAȚIE TtRZiE

Arhivele olimpice ascund 
taine ce necesită după 
dezlegarea lor și repara
țiile necesare. Astfel în o- 
rașul Oslo, față cu toate 
notabilitățile olimpice nor
vegiene, a fost inmînată 
unui venerabil bătrîn, 
virstă de 80 de ani, 
strălucitoare medalie 
bronz. Era răsplata perfor
mantei lui Anders Haugen, 
realizator al celei de a 
treia performanțe la sări
tura cu schiurile de la 
trambulină, în cadrul ,,O- 
limpiadei oibe“ de la Cha
monix în 1924. O vagă si
militudine dc nume a fă
cut ca medalia să fie a- 
tribuită lui Thorleif Haug, 
ciștigător la aceeași Olim
piadă a probelor de schi 
fond pe 18 și 50 km, pre
cum și la combinata nor
dică.

Greșeala a fost descope
rită încă din anii ’50, dar 
au mai trecut 20 de ani 
pină să fie reparată prin 
sportivitatea fiicei lui Thor- 
<aif Haug, care a remis 
— din trofeele tatălui ei — 
o medalie ce nu-i aparii-

in 
o 

de

DE TENIS DE LA SOFIA
Svensson (Suedia) 6—3, ■ 
D. Palm (Suedia) — B. 
(Bulgaria) 7—5. 6—4 ; T. 
(R.D.G.) — L. Ghenov 
6—3. 6—4.

Jucătorii români, învinși, în pri
mele tururi ale concursului indi
vidual, au luat startul în proba de 
dublu. Frații Traian și Viorel Mar- 
cu au întrecut pe bulgarii Miho - 
Kațarov cu 6—2. 6—2. V. Sotiriu și 
M. Tăbăraș, după ce au învins pe 
maghiarii Varga — Csokniay 
6—1, 4—6, 7—5. au cedat în 
cuplului englez Lloyd—Smith 
6—7, 6—4, 4—6. în turul doi. 
Ovici și D. Hărădău au fost'învinși 
cu 4—6, 3—6 de L. Johansson (Sue
dia) — P. Beust (Franța).

BOXERII AFRICANI
POT PRODUCE SURPRIZE

4-6. 6—3 ; 
Pampulov 

. Emmrich 
(Bulgaria)

cu 
fața 

cu 
T.

TOMA HRISTOV

nea, adevăratului învingă
tor. Mai bine mai tîrziu 
decît niciodată...

CLAY PE ECRAN
Viața celebrului boxer 

Cassius Clay va constitui 
subiectul unui film ce va 
fi prezentat pe ecrane a- 
nul viitor. David Begel- 
man, președintele casei 
de filme ,,Columbia Pic
tures", a precizat la o con
ferință de presă, desfășu
rată la Hollywood, la ca
re a asistat și cunoscutul 
pugilist, că filmul va fi 
ințitulat „Aii" și că rolul 
principal va fi interpretat

de însuși deținătorul cen
turii de campion al lumii. 
Inspirat din bogata bio
grafie pugilisticâ a lui 
Clay (alias Muhamad Aii), 
pelicula va fi realizată de 
regizorul Tom Gries, după 
un scenariu semnat de 
William Gunn. După cum 
au anunțat realizatorii, ca
drele filmului vor fi turna
te la Louisville, orașul na
tal al lui Clay, apoi 
Chicago, Miami, 
York și Los Angeles.

LITERATURA 
ȘAHULUI

la 
New

Cea mai bogată colecție 
de literatură șahistă se 
află la Biblioteca naționa
lă din Amsterdam. In fon
dul ei se găsesc peste 
35 000 de titluri de lu
crări privind șahul. Cea 
mai cuprinzătoare colec'ie 
particulară aparține ma
relui maestru vest-german 
Lothar Schmidt și însumea
ză 15 000 de cărți și ziare, 
din diferite epoci și țări, 
cuprinzînd și unele unica
te. Colecția ocupa toți pe-

limită
19—18 

sîm- 
juca 

deve-

a între- 
un gol :

situația,

PARTICIPANT!
A

„INDOOR'
ATLETISM

MtîNCHEN (Agerpres).
La campionatele europene 
atletism pe teren acoperit.
se vor desfășura în
21 și 22 februarie la Mtinchcn, 
și-au anunțat participarea peste 
400 dc atleți și atlete din 28 dc 
țări, printre care U.R.S.S., An
glia, Cehoslovacia. România, 
Franța, Finlanda.) Italia, Suedia, 
Polonia, R. F. Germania.

de 
care 

zilele de

STOCKHOLM, 12 (Agerpres).
— Turneul dc tenis desfășu
rat în orașul Uppsala s-a în
cheiat cu victoria lui*'" 
tuse, care în partida 
l-a întrecut cu 7—6, 
campionul polonez 
Fibak. In întîlnirea pentru locu-

reții locuinței lui Schmidt, 
situată in orașul Bamberg. 
Nici un alt sport nu poate 
concura cu șahul în pri
vința bogăției de materiale 
documentare tipărite. E 
drept că șahul nu suportă 
concurență nici in privința 
vechimii...

JUBILEUL 
MARACANEI

Botezat după numele 
cartierului din Rio de Ja
neiro în spațiul căruia se 
află, stadionul Marocana, 
cel mai mare din lume, a 
împlinit anul acesta 25 de

ani de existență. E dificil 
a spune cite locuri se află 
în incinta sa, deoarece 
permanente amenajări ma
jorează spațiul 
publicului, in total 
280 000 de oameni 
putea lua loc în 
ne'e sale acoperite, 
vînd evenimentul, 
braziliană dă unele detalii 
tehnice. Stadionul 
o suprafață de 186 000 mp; 
la construcția sa au fost 
necesare o jumătate de 
milion de saci cu ciment 
și 4 000 mc de piatră ; 
înălțimea construcției atin
ge 318 m, fiind necesară 
escaladarea a 945 trepte 
de la bază pină la vîrf.

Inaugurarea a coincis cu 
,,ziua neagră" a fotbalu
lui brazilian — 16 iulie 
1950. cind in fața a 203 000 
de fanatici suporteri, echi
pa Braziliei a pierdut fi
nala Cupei Mondiale, fiind 
învinsă de Uruguay cu 
2—1. De atunci însă nume
roase triumfuri ale foștilor 
campioni mondiali au dus 
gloria stadionului pretutin
deni în lume.

rezervat 
peste 

vor 
tribu- 
Rele- 
presa

ocupă

Ilic Năs- 
dccisivă 

7—5 pe
Wojtek

CĂLĂTORIE ÎN iNALT

O grupă de parașutiste 
sportive iși făcea obișnui
tul antrenament în preaj
ma orașului Gera din R.D. 
Germană. Sărind de la o 
înălțime de 700 
din sportive a intrat 
zona de acțiune a 
curent ascendent stîrnit de 
o furtună apărută pe neaș
teptate. Parașutista a fost 
ridicată pînă la o înălți
me de 3 500 m și purtata 
mai bine de o oră de fron
tul atmosferic ce se mișca 
cu repeziciune. Cind a reu
șit în cele din urmă să 
aterizeze, ea se afla la 
marginea orașului Alten
burg, la mai bine de 
km de la punctul de 
sare.

m. una 
în 

unui

40 
lan-

i

DISTRACȚII 
OLIMPICE

s-ar putea spune căNu 
porticiponții și spectatorii 
la J.O. de iarnă de 

-Innsbruck se vor plictisi 
timpul liber. Vor avea 
dispoziție discoteci, săli 
cinema, biliard și tenis 
masă, biblioteci, videoteci. 
Dar punctul de atracție îl 
va constitui desigur balul 
din 8 februarie, la care 
celebrul teatru parizian 
..Folies Bergeres" va 
zenta un spectacol.

CURTOAZIE ?

la 
in 
la 
de 
de

pre-

Internaționalul vest-ger
man Schwarzenbeck a ar
bitrat de curînd meciul de 
fotbal feminin dintre două 
selecționate muncheneze. 
Deși timp de zece minute 
una dintre echipe a avut 
pe teren... 
arbitrul na 
mic. Să-l fi 
fr-'H'a feminină ?

13 jucătoare, 
observat ni- 
derutat oare I

Redacția și administrația : București, str. V. Conta nc 16 ; tel. centrală 11.10.0.» ; secția coresp.

După atletism, boxul parc să 
fie sportul de preferință în care 
tinerii Africii încep să se dis
tingă pe arena internațională. Și 
așa cum în concursurile atletice 
ei au produs destule surprize 
de . ■ ■ ■
fim pregătiți a face față unor 
surprize similare și în ring. E 
destul de grăitor simplul fapt că 
la campionatele mondiale din 
1974, la Havana, reprezentanții 
Africii au obținut 5 medalii, 
dintre care una chiar de aur !

Țările din zona Africii care 
au recoltat acest succes pe sca
ră mondială, sînt de fapt și cele 
mai „productive" in lansarea de 
boxeri amatori de valoare : U- 
ganda, Nigeria, Kenya și Gha
na. în aceste țări se cultivă pu- 
gilismul și se promovează ta
lentele. Nu e de mirare că de 
curînd a poposit la Lagos (Ni
geria) celebrul ex-campion mon
dial profesionist de box la ca
tegoria semigrea Archie Moore 
(care la virsta de 46 de ani de
ținea încă titlul și care are a- 
cum 62 de ani !). Urmînd altui 
mare campion (Dick Tiger) la 
cîrma boxului amator nigerian, 
el a și condus pe elevii săi. astă- 
toamnă. la turneul de la Berlin, 
unde campionul Common- 
wealthului, pana Eddie Ndutcwu, 
și semigreul Albert Igwe au cu
cerit medaliile de bronz. Să a- 
dăugăm aici că la,recentul tur
neu preolimpic de la Montreal, 
greul nigerian Ataga a fost fi
nalist.

Ceva mai cunoscuți ne sînt pu- 
giliștii ugandezi, care au par
ticipat anul acesta și la „Cen
tura de aur“, la București. Cel 
mai valoros dintre ei ni se 
parc semimijlociul Rege (b.k.o.l 
S. Mihalcea și b.p. Agapșa) care 
s-a distins, ajungînd finalist, și 
la Montreal. Uganda a dat și 
un învingător la turneul pre
olimpic : ’ 
precum și 
semigrea : 
trebuie să Ie adăugăm excelen
ta muscă Odwori (care a pier
dut doar cu 2—3 la Grucscu), 
pana Byaruhanga, ea și 
baga (mijlocie mică) — 
de bronz la C. M.

O mențiune specială 
rita faptul că tocmai la 
ria ușoară atit de Importantă

mari proporții, trebuie să

pe mijlociul Wasaja, 
i încă un finalist, la 

Odonga. Acestora

pe Nsu- 
medalie

ar mo
ca togo-

rile 3—4, suedezul 
liaussuQ l-a învins cu 
pe /compatriotul său 
berg.

In finala probei 
perechea llie Năstase 
tek Fibak a ciștigat cu 6—3, 
G—1 în fața cuplului american 
Fred McNair — Sherwood 
Stewart. în partida pentru locul 
trei, disputată intre 
suedeze, Bjorn Borg 
Bengtsson au învins 
7—5 pe Birger Andersson 
Rolf Norberg.

Kjell Jo- 
6—2, 6—3 
Rolf Nor-

de dublu, 
Woj-

perechi 
și Ove 

cu 6—1, 
și

II VOM 
i.niLNi 
LA 
MONTREAL

pentru noi (pentru că aici figu
rează Calistrat Cuțov ~ 
Dobrescu), lideri sînt 
xeri africani : Kalule 
— campionul lumii,
(Ghana) — medalie de bronz !

Pentru că acești boxeri au un 
stil aparte și o concepție de 
luptă diferită de cea europeana, 
e bine să ascultăm părerea ma
estrului Ion Popa, care i-a vă
zut in octombrie la Berlin : 
„Sint atleți buni, lovesc foarte 
puternic, dar tehnica lor e incă 
rudimentară. Boxcază in forță, 
numai in ofensivă, cu lovituri 
laterale, se aruncă în atac fără 
a-l pregăti. Pot fi contracarat» 
boxind de la distantă, refuzind 
lupta de aproape".

Nu în ultimul rînd ar trebui 
să ținem scama și de reprezen
tanții Africii de Nord care, anul 
acesta, la Jocurile Mediteranee
ne de la Alger — deși în fata 
unor boxeri buni din Iugosla
via, Franța, Italia, Spania. Tur
cia și Grecia — au reușit să 
dea 5 campioni (din 11 fin-a- 
liști). De foarte bună clasă tre
buie să fie egipteanul Saied 
(muscă), învingător asupra cam
pionului european din 1971. spa
niolul Rodriguez și (in finală) 
asupra italianului 
Alți doi campioni

și Paul 
doi bo- 

(Uganda) 
și Kotey

Mcnciassi. 
___ egipteni : 

Khelil (mijlocie) și Ahmed (se
migrea). Sallassi (Tunisia), re
centul învins al lui Dobrescu 
la Skoplje, dar învingător al lui 
Nap și Dia la București.
tigat categoria semiușoară la 
Alger. Să mai subliniem tiu 
campion mediteranean : nigeria
nul Nini (pană) și doi finali.ștî 
marooani : Saoud (semigrea) și 
Fatihi (grea).

Victor BÂNCIULESCU

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA LEIPZIG
Turneul de șah do la Leipzig 

s-a încheiat cu victoria maes
trului sovietic Vitali ȚeșkovsKi, 
care a totalizat 11 p din 11 po
sibile. Pe locurile următoare 
s-au clasat Tukmakov (URSS)
— 10 p, Uhlmann (R. D. Ger
mană) — 9’/, p, Farago (Unga
ria) — 9*/2 p. Malich (R. D. Ger
mană) — 9 p, Jansa (Ceho
slovacia) 8'/j p.

In ultima rundă, Țeșkovski a 
ciștigat la Miiller, iar Uhlmann 
l-a învins pe Griinberg. Parti
dele Vogt — Kozma, Farago — 
Malich, Hernandez — Knaak, 
Moehring — Jansa și Tukmakov
— Boensch s-au încheiat re
miză.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • In C.C.E. (m). 

sferturi de finală : Zadar — 
A. S. Villeurbanne 73—70 ; R. C. 
Malines — Turun Turku 124 — 
75 : T.R.Z. Rotterdam — Maccabi 
Tel Aviv 87—«6 ; Forst Cantu — 
Real Madrid 93—88 ; S.P.F. Lu
gano — Union Sefra Viena 75 — 
89 ; Mobilgirgi — Akademik So
fia 109—58.

BOX • Fostul campion mon
dial profesionist la cat. grea 
George Foreman îl va întîlni la 
24 ianuarie, la Las Vegas, pe 
Ron Lyle.

CAI.ARIE • A doua probă de 
obstacole din cadrul concursului 
de la Paris a fost cîștigată de 
brazilianul Nelson Pessoa („Ca- 
melote*).

CICLISM • în cursa de G zile 
de la Fleming (Danemarca) con
duce cuplul Ritter (Danemarca) 
— Duyndam (Olanda).

HALTERE • Cu prilejul „Cu
pei U.R.S.S.*, la Celiabinsk, A- 
leksandr Voronin a stabilit un 
nou record european la cat. mus
că (stilul „aruncat*) cu 132.5 kg.

HANDBAL • La Tel Aviv, în 
meci retur pentru optimile de 
finală ale Cupei cupelor (mas
culin) : P.U.C. Paris — Happoel 
Ram ath Gan 16—13.

HOCHEI • în al doilea joc 
al turneului pe care-1 întreprinde 
în Canada. reprezentativa se
cundă a U.R.S.S. a învins, la 
Ottawa, o selecționată locală cu 
9—6.

NATAȚIE • La „Marele Pre
miu* ai orașului Brno, înotăto
rul sovietic Krîlov a ciștigat pro
ba de 200 m liber cu 1:53,1, iar 
americanul Lautman cursa de 
100 m fluture cu 57,0. In proba 
feminină de 
Kother (R. □ . ' 
Alte rezultate : 
mixt : Smirnov 
4:36,6 ; 200 m

100 m fluture :
Germană) 
masculin : 400 m

(U.R.S.S.) —
bras : Dowler

(S.U.A.) — 2:27,5 ; feminin :
200 m bras : Witschke (R. D. 
Germană) — 2:45,4 ; 200 m mixt: 
Wright (S.U.A.) — ~ ~

PATINAJ • In 
patinaj viteză de 1 
multiatlon (m) : 
(U.R.S.S.) — 177.481 
(R. D. Germană) - 
3. Ivanov (U.R.S.S.) __ ___
In concursul sprinterelor : i. Pie- 
truszczak (Polonia) 197,415 p.

SCHI • în concursul de ta 
Aprica (Italia), la slalom special 
(f) : 1. Lise-Marie Morerod
(Elveția) 92,65 în 2 manșe ; X 
Roși Mittermaier (R.F.G.) 95,51 ;
3. Claudia Giordani (Italia) — 

Fabienne Serrat (Franța» 
; 5. Danielle Debernard 

— 97,16. In clasamentul 
al „Cupei mondiale*, pa 
loc a trecut Lise-Ma- 

50 p. urmată de 
■ — 39 p și Ber- 

(Elveția) —

2:26,#.
concursul de 
la Berlin, la 

1. Martșulc 
p ,* 2. Oehme 

— 17#,919 p ; 
> — 180.411 p.

95,81: 4. 
— 96,88 
(Franța) 
general 
primul 
rie Morerod — ! 
Roși Mittermaier 
nadette Zurbriggen i 
36 p.

ȘAH • în runda a opta a 
campionatului sovietic masculin, 
la Erevan, liderul clasamentului, 
maestrul Gulko, a ciștigat in 3« 
de mutări la Romanișin. Klo- 
van — Doroșkevici 1—0, iar par
tidele Bronstein — ~ 
Alburg — Vaganian 
iat remiză. Celelalte 
întrerupt.

TENIS • Revista 
nis Magazine* a desemnat-o drept 
cea mai bună tenismană a lu
mii în 1975 pe americana Chris 
Evert (în vîrstă de 21 de am) 
care a ciștigat în acest an 1G 
turnee, printre care campiona
tele internaționale ale Franței, 
Italiei și S.U.A. Pe locul 2 a fost 
clasată Billie Jean King.

TENIS DE MASA • La Mos
cova, intr-unui din derbyurile 
„Cupei Ligii europene", Ceho
slovacia — U.R.S.S. 4—3.

Dvorețki și 
s-au lnche- 
partide s-au

„World Ten-
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