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Components lotului A de fotbal s-au reunit ieri

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut in cursul dimineții de 
vineri, 1 octombrie, o vizită la 
Academia „Ștefan Gheorghiu”.

Secretarul general al partidu
lui a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Ion Ioniță, Paul 
Niculescu, Dumitru Popcscu, 
Ghcorghe Radulescu, Iosif 
Uglar. Teodor Coman și Mihai 
Gere.

In cursul acestei vizite, le
gate de inaugurarea noului 
edificiu de învățămînt al Aca
demiei „Ștefan Gheorghiu" și 
de recenta deschidere a anului 
universitar, secretarul general 
al partidului a abordat proble
me privind direcțiile în care tre
buie să acționeze această pre
stigioasă instituție de partid 
pentru a-și îndeplini cu succes 
îndatoririle sporiie ce ii revin 
in formarea omului nou, a unor 
cadre de conducere pentru 
toate sectoarele de activitate, 
capabile să înfăptuiască in con
diții cit mai bune politica 
partidului, hotăririle celui de-al 
XI-lca Congres al P.C.R., ale 
Congresului educației politice 
și culturii socialiste, programul 
de înflorire materială și spiri
tuală a tării.

Profesorii și 
demiei 
bucurie 
toresc. 
putere 
goste și atașament ps care le 
nutresc față de partid și se
cretarul său general, recunoș
tința lor profundă pentru în
drumarea permanentă de care 
se bucură din partea conduce
rii partidului, personal a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

în această atmosferă en
tuziastă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, invitat de gazde, 
taie panglica inaugurală a nou
lui edificiu.

în holul central al noii clă
diri, gazdele au organizat o 
expoziție de panouri care în
fățișează. în imagini sintetice, 
bogata activitate a Academiei.

In continuare se vizitează 
sălile și cabinetele repartizate, 
la diferite nivele ale edifi
ciului, Institutului pentru pregă
tirea cadrelor în problemele 
conducerii social-politice, Fa
cultății de ziaristică. Centrului 
de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de partid, ale organi
zațiilor de masă și obștești, In
stitutului central de pregătire 
a cadrelor de conducere din

studcnții Aca- 
au trăit cu intensă 
acest moment sărbă- 

Ei și-au exprimat cu 
sentimentele de dra-

economie și administrația de 
stat.

La încheierea vizitei în noul 
sediu al Academiei, revenind 
în holul central, tovarășul' 
Nicolae Ceaușescu s-a întîlnit 
cu cadrele didactice și de cer
cetare. cu studenții și cursanții 
Academiei.

Luînd cuvîntul tovarășul 
Leonte Răutu a exprimat 
bucuria cadrelor didactico-știin- 
țifice și miilor de cursanți de 
a avea in mijlocul lor. în acest 
moment sărbătoresc, pe secreta
rul general al partidului.

intîmpinat cu ovații și aplauze 
care au răsunat cu intensă' vi
brație, minute în șir, a luat cu- 
vintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

Importanta cuvîntare, bogată 
în învățăminte, in semnificații 
majore, a găsit un profund ecou 
în rindul celor prezenți in am
fiteatru, ale tuturor cadrelor 
didactice și studenților din Aca
demie. care, prin intermediul 
stațiilor de amplificare, au ur
mărit cu deosebită atenție mo
bilizatoarele îndemnuri adresa
te de secretarul general al parti
dului.

Exprimind tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU cele 
mai vii mulțumiri pentru vi
zita întreprinsă, pentru indica
țiile cuprinse în cuvîntare, 
tovarășul Leonte Răutu a ară
tat că sarcinile | 
care onorează întregul 
tiv ai Academiei, vor 
un program concret de 
pentru a cărui aplicare 
didactic și de cercetare, stu
denții și cursanții, toti comu
niștii îsi vor consacra toate for
țele creatoare.

A urmat apoi un moment 
încărcat de profunde semnifica
ții. ovaționat cu înflăcărare de 
toii cei prezenți. Tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se înmî- 
nează un mesaj prin care ca
drele și cursanții Academiei 
..Ștefan Gheorghiu" exprimă se
cretarului general al partidu
lui, președintele țării. în aceas
tă memorabilă zi. recunoștința 
lor profundă pentru minu
natele condiții de muncă și în
vățătură create prin construc
ția noului edificiu academic și 
hotărirea lor cea mai fermă de 
a urma și aplica în viață și 
muncă întreaga politică, prin
cipială si clarvăzătoare a Parti
dului Comunist Român.

primite 
colcc- 

deveni 
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LA ORDINEA ZILEI, MECIUL DE LA PRAG A
• Multe indisponibilități in

aIeri dimineață, la ora 11, 
început reunirea lotului A de 
fotbal în vedereă meciului 
România — Cehoslovacia. Aceas
tă reunire 
in 
șă . .... . .________ _______
de la Steaua și de la Sportul 
studențesc, plus Bălăci. Din 
păcate, dintre selecționabilii de 
la Steaua doi sînt indisponibili 
(Dumitru și Ion Ion, amîndoi 
cu genunchii în bandaje ghip- 
sate și cu recomandarea ex
presă de a face o întrerupere

etape, 
s-au

avea să se facă
In prima tran- 

prezentat jucătorii

în tirul

SPORTUL

lot • 0 noutate: Stoica
că sin- 
dispuși 
studeri- 

revenit de la

de 15 zile). Bineînțeles 
gurii jucători mai bine 
erau cei de la Sportul 
tesc. care atr 
Atena.

Ieri după-amiază a avut loc 
un prim antrenament, cu pri
ma parte a lotului. Astăzi, pre
gătirile vor beneficia de un 
lot complet, odată cu revenirea 
dinamoviștilor de la Milano. 
(Să notăm că Lucescu este în 
continuare indisponibil. In ace
eași situație se află Hajnal).

Fără îndoială că meciul de

II al Cupei E.E.F.A., Ia iotftal

STUDENȚESC SCHALKE 04
Ieri, la Ziirich, 

tragerea la sorți 
din etapa a doua 
ropene la fotbal. Echipa SPOR
TUL STUDENȚESC va juca în 
Cupa U.E.F.A. cu formația vest-

a avut loc 
a meciurilor 
a cupelor eu-

germană Schalke 04 din Gel
senkirchen. Primul joc va avea 
loc la București, la 20 octom
brie. (Citiți în pag. 8, progra
mul complet al meciurilor).

miercuri de la Praga, găseșta 
lotul într-un moment’ dificil, 
mai ales după insuccesele re
cente. Noutățile sînt puține.’ 
Să notăm prezența lui Stoica, 
un jucător tînăr, care și-a re
luat ascensiunea, după o lungă 
perioadă de indisponibilitate. 
Să notăm, de asemenea, reve- 
?jr?? *n a băimăreanului 
Koller, fapț care subliniază 
dificultățile existente în rezol
varea postului de fundaș stingă. 
In sfirșit, să notăm menținerea 
lui o. Ionescu, care exprimă Q p TOt-Oz,, sx — 4a—. - -1. _ v — -
angajament _______

După cum se- poate vedea, 
actualul lot se compune din 1(1 
jucători de la Dinamo și Stea
ua. 3 jucători de la Sportul 
studențesc și alți reprezentanți 
ai provinciei. Cu alte cuvinte, 
dacă Lucescu, Dumitru și Ion 
Ion ar fi fost în condiție, e- 
chipa națională ar fi putut să 
fie o combinată a celor două 
cluburi bucureștene. Acest lu»

loan CHIRILA

apreciere a jocului său de 
gajament modern.

(Continuare in pag. 4—5)

DEZBATERI PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI 
ÎN DOMENIUL MUNCII IDEOLOGICE, 
POLITICE SI CULTURAL-EDUCATIVE

apari-a întotdeauna cînd este 
ția unor documente de

vorba de 
importanță deo

sebită pentru întreaga obște, oamenii mun
cii au luat cunoștință cu profund interes 

de Programul de măsuri pentru aplicarea ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea al Partidului și 
ale Congresului educației politice și al culturii 
socialiste, in domeniul muncii ideologice, poli
tice și cultural-educative. în 
țiilor de partid,

|C
cu cxN 
muncii 
capitol.
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cadrul organiza- 
în cadrul colectivelor de muncă,

SPECIALIȘTII, MAI STftlNS
LEGAȚI RE ACTIVITATEA

DE MASĂ
Sinteza Programului de mă

suri reprezintă, fără îndoială, 
o nouă și grăitoare dovadă a 
grijii pe care conducerea par
tidului și statului nostru o ma
nifestă constant -față de lărgi
rea orizontului politic, ideolo
gic, științific și cultural ai 
membrilor societății noastre, 
pentru educarea lor în spiritul

Campionatul național de baschet masculin

IERI, TREI MECIURI FOARTE ECHILIBRATE

sinteza acestui Program a fost dezbătută 
gență și spirit de răspundere, oamenii 
exprimîndu-și părerea asupra fiecărui 
făcînd propuneri concrete pentru îmbogățirea 
conținutului Programului, pentru ridicarea acti
vității politice, ideologice, social-culturalc, de 
educare a tinerei generații, de formare a omu
lui nou. Mai mulți activiști ai mișcării sportive 
au dorit, la rindul lor, să-și spună părerea în 
legătură cu importantul document.

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin tele
fon). Ziua a doua a turneului 
masculin de baschet 
drul 
fost 
tate 
vom 
întii 
asupra unui alt aspect care in 
ori ce împrejurare lasă o im
presie neplăcută. Aici, în Sala 
sporturilor, in multe meciuri 
deciziile arbitrilor sînt contes
tate sau măcar comentate de 
cei 10 jucători din teren, la 
care se adaugă nu de puțina 
ori protestele celor de pe ban
ca rezervelor și uneori și ale 
antrenorilor formațiilor respec
tive. Oare baschetbaliștii nu 
știu că o decizie luată nu poa
te fi contramandată ? Arbitrii 
care oficiază la acest turneu 
<E. Hotlya, C. Negulescu, G. 
Dulka, M. Aldca, I. Antonescu, 
I. Szabo), unii purtători ai e- 
cusonului F.I.B.A., au datoria 
de a curma aceste stări de 
lucruri.

C.S.U. GALAȚI — C.S.U. 
BRAȘOV 93—90 (40—46). In
prima întilnire a zilei brașove
nii lăsau impresia că vor ciști- 
ga cu ușurință. Dar nu a fost

din ca- 
Campionatului național a 
marcată de cîteva rezul- 
foarte strînse despre care 
vorbi mai jos. Dar mai 
dorim să atragem atenția

așa. Gălățenii 
fiecare minge , __ ....
energie demnă de remarcat, ei 
au obținut un succes meritat 
care contează mult în poziția 
ce o vor ocupa in clasament 
la încheierea campionatului.

I.C.E.D. — DINAMO ORA
DEA 76—75 (39—37). Meci pe 
muchie de cuțit din prima pînă 
în ultima secundă de joc. For
mațiile au condus pe rînd. dar 
nici una nu a reușit să se des
prindă decisiv. In această si
tuație. am asistat la un meci 
de uzură, lipsit de spectacol, 
cu multe greșeli tactice și de 
tehnică. Cu un plus de matu
ritate, cu Hanes și Modrogan 
luptători de excepție în 
ceasta partidă, bucureștenii au 
obținut al doilea succes

FARUL — POLITEHNICA 
IAȘI 77—76 (38-30). Al treilea 
joc de vineri în care câștigă
toarea a fost stabilită în ulti
mele momente ale întîlnirii. 
Farul a condus, uneori detașat, 
pină în min. 36 cînd studenții 
au egalat. Ultimele patru mi
nute au fost dramatice, victoria 
„cochetînd" cu fiecare din cele 
două echipe. Pînă la urmă, ca 
le-a suris constânțenilor.

au luptat pentru 
și, cu o risipă de UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 

POCA — RAPID 77—62 (42—28). 
încă de la început. studenții 
au trecut la conducerea parti
dei. dînd astfel posibilitate an
trenorului V. Geleriu să ruleze 
întregul lot de jucători. Dintre 
aceștia i-am evidențiat pe Cră
ciun. Roman, Barna. Riihrig 
și Vidican. — - — - -
pă ai cărei 
semne de 
marcat pe

DINAMO 
I.E.F.S. 120—57 (59—34).'

STEAUA — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 89—80 (48—35).

Paul IOVAN

De la Rapid, echi- 
componenti au dat 

oboseală, l-am re- 
Bulancca.

BUCUREȘTI —

celor mai nobile principii de 
muncă și viață, pentru făuri
rea omului nou. Desigur, mă 
declar întrutotul de acord cu 
măsurile expuse în sinteză și 
înțeleg că este de datoria mea, 
ca pedagog, să contribui la 
transpunerea lor în fapt. Nouă, 
activiștilor 
prinderi și instituții, ne revine 
sarcina de mare importanță 
de a face
tea, capacitatea de efort a ti
neretului, de a insufla acestuia 
sentimentul de stimă și 
pect față de muncă. Mă gîn- 
desc că nu este suficient 
ocupăm de pregătirea 
grup restrîns de sportivi 
performanță, ci este nevoie să 
sprijinim cit mai concret și 
mai direct activitatea sportivă 
de masă a întreprinderii, atît 
sub aspect organizatoric, cit 
— mai cu seamă — tehnic. De 
aceea, propun ca fiecare spe
cialist în sport care activează 
în cadrul unor asociații de pe 
lingă întreprinderi și instituții 
să primească sarcini și în di
recția sprijinirii acțiunilor de 
masă, să fie incluși între or
ganizatorii de activități cultu
ral-sportive.

prof. VASILE PETRIȘOR 
antrenor de volei 

la „Calculatorul'' București

sportivi din între-

să crească vitalita-

res-

să ne 
unui 

de

a-
Campionatul republican de 

baschet feminin continuă prin 
meciurile etapei a 2-a progra
mate să se desfășoare azi și 
miine in Capitală (Rapid — 
Voința Brașov. I.E.F.S. — Cri- 
șul Oradea. Olimpia — Sănă
tatea Ploiești. Voința — C.S.U. 
Galați) și la Timișoara (Uni
versitatea — Mobila Satu Ma
re). Partida Politehnica Bucu
rești — Universitatea Cluj- 
Napoca a fost aminată

ÎMBOGĂȚIREA
CUNOȘTINȚELOR PRIN

CERCURI TEHNICO APLICATIVE
In cadrul capitolului pri

vind activitatea desfășurată da 
așezămintele culturale se men
ționează că ele vor trebui să 
se preocupe, printre altele, de 
„lărgirea orizontului de cu
noștințe profesionale, științi
fice și de cultură generală"- 
Aș sugera în această privință 
ca, în cadrul acțiunilor ce se 
vor organiza, să se includă șl 
teme privind educația fizică șl 
sportul, ținînd seama de rolul 
social al acestor activități, de 
posibilitățile largi de care dis
pune pentru educarea tinerel 
generații, a lărgirii cunoștințe
lor din diverse domenii.

De asemenea, în Program 
este specificat faptul că în așe-, 
zâmintele culturale trebuie să 
funcționeze cercuri tehnioo- 
aplicative, dată fiind utilitatea 
lor practică. Desigur, printre 

DAN IONESCU 
secretar al C.E.F.S.
sector 4 București ,J

(Continuare in pag. a 3-a)

Azi, la Progresul

MECIUL DEMONSTRATIV DE TENIS 
ION TIRIAC - GUILLERMO VILAS

Vremea, care se anunță rece 
pentru astăzi, nu va descuraja 
desigur pe entuziaștii „sportu
lui alb", nerăbdători de a vi
ziona partida dintre campionul 
argentinian Guillermo Vilas și 
fostul nostru campion, Ion 
Tiriac. Tribunele impunătoru
lui teren central de la Progre
sul, gazda tradițională a teni
sului de gală, își așteaptă oas
peții In această după amiază.

Startul este fixat pentru ora 
14.30.

O „avanpremieră" a avut loo 
ieri, cînd cei doi ași ai rache
tei s-au antrenat pe zgura 
proaspăt pregătită pentru eve
niment. Amîndoi s-au arăta!

Radu VOIA

(Coniinuare in pag. a 8-a)
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REPREZENTATIVE DE PLANORISM Șl PARAȘUTISM
Aruncînd o privire retrospec

tivă asupra evoluției planoriști- 
lor și a parașutiștilor noștri 
sportivi de performanță în ulti
mii 2-3 ani, constatăm. că, în ge
neral, aceștia n-au mai reușit 
să se ridice, în confruntările 
interne și internaționale la care 
au participat, la nivelul aștep
tărilor. Performanțele înregis
trate în competițiile republicane 
sînt — cu cîteva excepții — des
tul de modeste, iar în ce pri
vește, întîlnirile internaționale ei 
au fost adesea depășiți de ad
versari.

■După cum am subliniat și cu 
alte prilejuri, în cazul parașu
tiștilor din plutoanele reprezen
tative a fost evidentă în ultima 
vreme, lipsa unei pregătiri fizice 
corespunzătoare, pe măsura gra
dului de dificultate mereu mai 
mare al probelor de întrecere. Cît 
despre planoriști sînt de semna
lat serioase minusuri în antre
namente.

O analiză făcută de către fe
derația de specialitate a dus la 
concluzia că atît în cazul parașu
tismului, cît mai ales al planoris
mului, avem de a face cu 6 evi
dentă îmbătrînire a loturilor re
prezentative, că mulți dintre spor
tivii care le constituie au dat tot 
ceea ce au putut da, ajungînd — 
se pare — la un nivel peste 
care nu mai pot trece. De ase
menea, în procesul de instruire 
unele cadre de specialitate se 
preocupă prea puțin de promo
varea noului, de folosirea me-

todelor moderne și a mijloacelor 
auxiliare din dotare pentru pre
gătirea fizică și de specialitate.

„Numeroși sportivi fruntași 
ne-au făcut cinste în perioa
da de plenitudine a forțe
lor lor — ne spunea col. Aurel 
Caloianu, secretar al F.A.R. 
Ei au apărat cu dîrzenie presti
giul culorilor Aeroclubului Cen
tral Român și au acumulat o 
bună experiență. Această expe
riență se cuvine a fi împărtă
șită acum tineretului, care preia 
din mers ștafeta, aducînd cu el 
un plus de entuziasm și energie. 
In domeniul performanței, obiec
tivul nr. 1 pe care ni-1 propu
nem este întinerirea loturilor re
prezentative".

în acest sens este de mențio
nat că au fost constituite două

puternice grupe de tineret. una 
de parașutism iar cealaltă de 
planorism, care și-au început 
pregătirile încă de la 1 august, 
după un riguros program, prima 
sub conducerea instructorului 
Titi Enăchescu, maestru al spor
tului iar cealaltă avînd ca antre
nori pe Ion Negroiu, maestru 
emerit al sportului și Gheorghe 
Văleanu, absolvent al I.E.F.S. 
cu specialitatea parașutism. De 
asemenea, vizînd îmbunătățirea 
procesului de instruire și antre
nament au fost organizate 
cursuri pentru pregătirea unor 
instructori de planorism și pa
rașutism, la Brașov și iași, s-au 
revăzut metodicile de instruire, 
au fost luate o seamă de alte 
măsuri.

Viorel TONCEANU

In domeniul editorial, luna octombrie este marcată de 
desfășurarea, în aceste zile, a „DECADEI CĂRȚII ROMA
NEȘTI”, manifestare amplă, în cadrul căreia volumele cu 
tematică sportivă și de turism au un loc bine definit, atit 
prin conținutul lor educativ, cit și prin larga audiență de 
care ele se bucură în rîndul marelui public. în rîndurile ce 
urmează vă prezentăm azi două din ultimele volume apă
rute in această perioadă sub egida Editurii Sport-turism.

FOTBALUL, UN UNIVERS

NAVOMODELIȘTII

DE LA REGHIN
Navomodeliștiî din Regrhin au în

cheiat cu frumoase succese anul com- 
petrțional. Pe lîngă trofeele cîștigate 
în competițiile județene și interjude- 
țene, ei au adăugat bogatului palma
res încă patru titluri de campioni re
publicani, prin juniorii Ovidiu Moldo
van, Petru Soliom, Ștefan Bota și 
senioara Viorica Marton. „Voința" 
Reghin, al cărei antrenor este Ion 
Polen, veteran al acestui sport, a 
cîștigat în campionat și locul I pe 
echipe juniori. Micii constructori au 
trecut acum la realizarea unor noi 
nave, pentru competițiile viitoare.

La aeroclubul „Gheorghe Bănciulescu" din Ploiești se desfășoară 
un curs de acrobație aeriană cu avionul. In imagine ; o spectacu

loasă evoluție „în oglindă"

CAMPIONATUL Uf RAD10G0NI0MLTRIE
OPERATIVĂ

„CUPA SUCEVEI"

Șl „CUPA BRAȘOVULUI"

LA MODELISM
între 23—24 octombrie se vor 

desfășura întrecerile din cadrul 
tradiționalei competiții modelistice 
„Cupa Sucevei", organizată de 
C.J.E.F.S. Programul cuprinde ca
tegoriile de rachetomodele cu
prinse în regulamentul F.A.I., 
precum și aeromodele planoare 
radiocomandate. La sfîrșitul săp
tămânii viitoare se va desfășura 
la Brașov concursul de aeromo
dele „Cupa Brașovului". Cu acest 
prilej, pe panta de la Sînpetru 
se va ține și concursul de aero
modele planoare radiocomandate, 
din cadrul campionatului republi
can de aeromodelism.

La Poiana Brașov a avut loc prima 
etapă a noului campionat republi
can de radiogoniometrie operativă 
(„Vînătoare de vulpi"). Este a doua 
ediție a acestei competiții, organizată 
de federația de specialitate după 
formula toamnă — vară. La în
treceri — desfășurate pe un timp 
frumos —- au participat aproape 200 
de concurenți. Este îmbucurător să 
consemnăm că, alături de mai vechi 
pasionați ai acestei discipline, au 
participat foarte mulți tineri. Din pă
cate, rezultatele au fost modeste, do
vedind lipsa unui antrenament siste
matic. Apreciem că este necesară — 
atît din partea Radioclubului Central 
cît și a radiocluburilor județene — 
mai multă grijă pentru asigurarea 
aparaturii specifice, precum și for
mării unui număr mai mare de antre
nori și specialiști în radiogoniometrie 
operativă. Și la actuala ediție a nou
lui campionat s-au prezentat sportivi 
doar din 13 județe — Prahova, Har
ghita, Maramureș, Satu Mare, Bihor, 
Brașov, Vîlcea, Galați. Suceava, Cluj, 
Dîmbovița, Buzău și Bacău. Printre 
sportivii... lipsă la apel s-au numărat 
și cei din municipiul București. 
REZULTATE : 3,5 MHz — junioare : 1. 
Carmen Amati (Maramureș) 4 vulpi 
65 min., 2. Ana Toth (Brașov) 4 v 74

Foarte - sugestiv titlul lucră
rii FOTBALUL, UN UNIVERS 
scrisă de doi din redactorii 
ziarului „Sportul", Paul Slă- 
vescu și Mircea Tudoran, cro
nicari de fotbal. Fotbalul are 
intr-adevăr universul său, 
mare cit un univers, și o isto
rie veche, de la Adam citire, 
care ar fi folosit mărul cu 
pricina drept minge și, in ori
ce caz, de aproape 4000 de ani, 
un vestigiu datînd din sec. 
XVIII înaintea erei noastre, 
descoperit in anul 1975, pe 
coasta Dalmației, oferindu-ne 
imaginea unui jucător de 
fotbal. Autorii au întocmit nu
mai în 160 de pagini o verita
bilă istorie a sportului cu ba
lonul rotund, studiind și inter
pretând numeroase surse, timp 
de cîțiva ani, cu o migală din 
care a rezultat o sinteză scri
să foarte atractiv, cu multe 
date în premieră în literatura 
noastră despre fotbal. Meritul 
principal al lucrării constă în 
captarea atenției și interesului 
cititorilor asupra evoluției și 
principalelor momente din is
toria fotbalului în așa fel, in
cit, parcurgem cu ușurință o 
istorie bogată în date, cifre și 
nume. Experiența și condeiul 
autorilor au reușit să ne înfă
țișeze, cu talent, momentele 
de vîrf ale fotbalului modern

și să ne Invite Indirect la me
ditație și acțiune pentru ca în 
viitor fotbalul românesc să 
poată apărea la un loc de 
cinste în asemenea lucrări an
tologice sportive, depășind 
momentul Guadalajara 1970.

Aurel NEAGU

SUB SEMNUL LUI HERCULE
Fără îndoiala, în lirica româ

nească poetul Tudor George ocu
pă un loc aparte prin tematica 
abordată — de esență sportivă 
(„Slăvire Sportului / ce-adună / 
Voinicii-n confruntare dreaptă, / 
Și bucurîndu-se-mpreună» / Pe 
cel mai bun l-așeazâ-n treaptă!"), 
ascunzînd în spatele versurilor — 
unele de o deosebită candoare, 
altele viguroase, dar toa
te cu o mare putere de se
ducție —, o f-'r'7nfie profundă

asupra vieții, a efortului oameni
lor de a se autodepăși, sportul 
fiind în această direcție un ex
celent mijloc de exprimare 
(,,Placheta asta nu e din metal 
/ Nu-i nici din piatră / Nu e nici 
din lemn t Ea-i, mai presus de-

orice, zeiesc îndemn, / Călită-i 
dintr-un foc spiritual / Ea s-a 
forjat prin mușchii celui demn / 
Prin singe și-n sudoare — trium
fal / Ca spada de Toledo-n foc 
egal / Spre-a-i deveni Victoriei — 
— însemn").

Fost sportiv, rugbyst prin suflet, 
și vocație, poetul Tudor George 
ne prezintă un nou volum. ,,Sub 
semnul lui Hercule" (un titlu care 
spune prin el însuși multe), de
dicat, după cum singur mărturi
sește, „Sportului românesc și spor
tivilor noștri, care s-au ridicat la 
cele mai înalte culmi competitive 
și performanțe de prestigiu — 
cu ocazia celei de a 60-a aniver
sări de Ia înființarea rugbyuluî in 
România",* odele închinate aces
tora fiind în esență un elogiu a- 
dus tuturor sportivilor noștri. 
De altfel, că gîndește așa, găsim 
explicația în faptul că volumul, 
deși stă sub semnul rugbystic al 
lui Hercule (,,Pe stadion se-nalță 
uriaș / Gigantă treaptă-n astre — 
suptul Haș / înscris pe-azur și 
mătăsoasa iarbă / Un Haș su
prem, cît scutul lui Hercule"), 
abordează și alte tărîmuri ale 
sportului, din diverse unghiuri — 
de la suporter la participant activ 
—, totul trădînd o mare și adincă 
iubire pentru sport și oamenii săi 
de ieri de azi, de mîine (,,Ar fi 
de spus atîtea!... multe sînt / 
Dor cite sînt n-ar încâpea-ntr-o 
carte / Le simt în suflet, co pe-un 
legâmint > Ce l-om transmis și 
altor mai departe").

Volumul lui Tudor George prin 
valoarea indiscutabilă a versuri
lor reprezintă o reușită certă.

Emanuel FÂNTÂNEANU

min., 3. Ibolya Gasparik (Bihor) 4 v 
83 min. ; senioare : 1. Livia Chira 
^Maramureș) 5 v 58 min., 2. Lucreția 
Timocea (Maramureș) 5 v 67 min., 3. 
Doina Farkaș (Maramureș) 5 v 72 
min. ; juniori : 1. Andrei Bogdan 
(Satu Mare) 4 v 59 min., 2. Dore! 
Cardos (Maramureș) 4 v 64 min., 3. 
Adrian Pastor (Brașov) 4 v 64 min ; 
seniori : 1. Ion Mierluț (Bihor) 5 v 
54 min., 2. Ion Drăcea (Prahova) 5 v 
57,4 min., 3. Ion Haiduc (Satu Mare) 
5 v 58 min. 144 MHz — junioare : 1. 
Valentina Mindoianu (Prahova) 2 v 
79 min., 2. Carmen Amati 2 v 83 min., 
3. Nicoleta Chirilescu (Dîmbovița) 2 
v 20 min. ; senioare ; 1. Lucreția Ti
mocea 4 v 115 min., 2. Doina Far
kaș 2 v 77,30 min., 3. Ruxandra Ră- 
duță (Prahova) 2 v 82 min. ,* juniori: 
1. Pavel Bobeu (Dîmbovița) 4 v 92 
min., 2. Simiori Maghiar (Bihor) 4 v 
94 min., 3. Andrei Bogdan 4 v 99,30 
min. ; seniori : 1. Nae Constantin 
(Buzău) 5 v 95 min., 2. Ion Mierluț 
5 v 99 min., 3. Nae Gheorghe (Bu
zău) 5 v 103 min. Următoarea etapă 
va avea loc anul viitor, în timpul va
canței de primăvară. (I. H.).
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însemnări din culisele automobilismului...
...culese cu prilejul întrecerilor 

din cadrul etapelor campionate
lor republicane de raliuri, viteză 
în coastă si viteză pe circuit.

O în „Raliul Dunării" — com
petiție internațională de 1727 km, 
la care au luat parte alergători 
din 6 țări — autoturismele ro
mânești „Dacia 1300“ s-au com
portat și de astă dată bine. Din 
cele 52 de echipaje (pe diferite 
mărci de mașini) plecate în acest 
raliu dur au abandonat 38, ter- 
minînd concursul doar 14. Dintre 
acestea 7 au fost echipaje româ
nești, 6 din ele pe autoturisme 
„Dacia 1300“ de serie. în clasa
mentul pe mărci de fabrică, „Da
cia 1300“ s-a clasat pe locul II, 
avînd înaintea sa „Skoda" (dar 
cu mașini speciâle de raliu care 
ajungeau pînă la 120 H.P. 1)

0 Moment inedit la Gutîi : îna
intea cursei de viteză în coastă, 
Marin Dumitrescu, multiplu cam
pion, a plecat... pe serpentine 
urmat de 7 alergători tineri. La 
solicitarea acestora, el le-a îm
părtășit „pe viu" din experiența 
sa. „Am făcut — spunea el — 
ceea ce, în urmă cu ani, a fă
cut cu mine celebrul Jean Cal- 
cianu".
0 O mențiune specială pentru 

sportivitatea și tăria lui Ștefan 

Iancovici care în „Raliul Dună
rii" a concurat bine, deși nu era 
complet restabilit, după o sufe
rință. Prin rezultatul obținut, 
alături de Petre Vezeanu, echi
pajul a devenit virtual campion 
absolut în campionatul republi
can de raliuri.
0 Semne bune pentru viitorul 

automobilismului din țara noas
tră. La diferite concursuri — 
Raliul lașului, etapa campiona
tului de viteză în coastă de la 
Gutîi ș.a. — apar începătorii. Nu
mai la ultima etapă a campio
natului de viteza în coastă de la 
Oituz, de pildă, la start au fost 
prezenți 25 de începători.
0 în urma unor abateri de la 

etica sportivă săvîrșite la ultima 
etapă a campionatului național 
de viteză pe circuit, alergătorii 
Cornel Căpriță și Ilie Motoc au 
fost suspendați din activitatea 
sportivă. Primul pe 3 luni iar se
cundul pe 6 luni. \
0 Remarcabilă preocuparea con

ducerii întreprinderii de autotu
risme Dacia Pitești pentru „Ra
liul Dunării". în acest concurs, 
întreprinderea a participat cu o 
echipă formată din 4 autoturis
me, însoțite de mașini de asis
tență și mecanici. La întreceri, 
pentru a urmări randamentul 
mașinilor, a asistat și directorul 
întreprinderii, tov. Dumitru Mi
hai. îmbucurător — și firesc — 
pentru automobilismul din țara 
noastră.

Modesto FERRARINI

MATEI COSTACHE, BUCUREȘTI.
V-aș putea veni în ajutor, dacă v-ar 
lipsi un rezultat al lui Ilie Năstase.

Dar, practic, dv. îmi cereți... biogra
fia lui Ilie !

CORINA DELEANU, BUCUREȘTI. 1. 
Cornel Oțelea este antrenorul echi
pei de handbal a clubului Steaua. 2. 
Adresa clubului Progresul : str. dr. 
(Starcovici 42, sectorul 7.

NELU ZGREABAN, PITEȘTI, Nu tre
buie să-mi fiți „recunoscător toată 
viața" pentru un serviciu atît de sim
plu. Atît Nadiei Comăneci, cît și Teo
dorei Ungureanu, îi puteți scrie pe 
adresa Liceului de gimnastică din 
Municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
strada Perhiului nr. 4, dacă credeți 
că factorii poștali din acest oraș nu 
știu unde este școala unde învață 
Nadia și Teodora !

M. C., BUZĂU. Nu văd de ce ar fi 
nevoie să consult... Colegiul central 
al arbitrilor ? Din moment ce, exe- 
cutînd o aruncare de la margine, un 
jucător a trimis mingea in oferă te
renului de joc, el vo repeta lovitura. 
Scurt, precis, fără posibilitatea unor 
complicați de genul celor imaginate 
de dv.

VASILE N. SIMA. COMUNA PO- 
DENII NOI. Universitatea Craiova a 
cîștigat campionatul Diviziei A de fot
bal, ediția 1973—74, smulgînd in ulti
mul meci punctul necesar, la Ploiești, 
în fața Petrolului. A fost o partidă 
dramatică, încheiată cu scorul de 
0—0! Universitatea Craiova merita 
campionatul, măcar pentru emoțiile 
trăite în acest meci I Cu un an 
înainte îl pierduse în condițiunî ase
mănătoare...

VALERIU CARP, CLUJ NAPOCA (str. 
I. L. Caragiale 10, etaj 2, opt. 17, Of. 
poștal nr. 15). Pe această adresă vă 
pot scrie alți iubitori oi șahului. Vă 
previn că sînt mulți. (Șî eu figurez 
printre ei !).

NICOLAE EISU, RiMNICU VÎLCEA. 
La sfîrșitul ediției 1973—74, cînd s-a 
clasat pe primul *oc în seria a H-a o 
Diviziei B, promovînd ostfel în BMvizia

A, Chimio Rimnicu Vîlcea o avut 48 
de puncte (față de cele 46 reolizate 
de Șoimii Sibiu), 41 de goluri date 
și 22 primite.

TEOFIL STRAJA, BUZĂU. „Ce se 
întîmplâ dacă juniorii Lui F. C. Cons
tanța, ai Corvîntrfui Hunedoara sau ai 
altei echipe din Divizia A devin 
campioni naționali, iar echipa de se
niori-.. retrogradează ? Juniorii îm
părtășesc și ei aceeași soartă ? Da
că da, o astfel de rezolvare mi se 
pare cel puțin discutabilă". In situa
ția de moi sus. juniorii retrogradează 
și ei Evident, pot fi ridicate semne 
de întrebare în legătură cu această 
rezolvare, după cum or fi fost îp ega
lă măsură discutabilă soluția ca divi
zionara A să retrogradeze, iar ju
niorii să romînă pe loc.

NICHITA LEONARD, PIATRA NEAMȚ. 
Nadt-o Comăneci o primit atîtea scri
sori, îneît nu știu dacă le-a putut 
c:ti pe toate. Orice scrisoare pri
mită o bucură, eo constituind 
o dovadă a dragostei ce i. se 
poartă, o sentimentelor de care este 
înconjurată de toți iubitorii de sport 
din țara noastră, care i-ov urmărit 
evoluțiile H 1

llusuapi : N. CLAUDIU
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„...Principalul trebuie să-l constituie preocuparea de a anqa- 
ja în această activitate întregul nostru tineret, de a face ca în for- 
marea omului nou, constructor al socialismului, să îmbinăm edu- | 
cația cultural-politico cu educația fizică, de a forma un tineret să- 
nătos atît din punct de vedere al concepției politice ți culturale, 
cit și din punct de vedere fizic, să facem ca omul să fie cu adevă- | 
rat omul nou al viitoarei societăți comuniste pe care o edificăm 
în România".
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ACTIVITATEA SPORTIVĂ PIONIEREASCĂ 
SPRE NOI COTE DE PROGRES

UN OBIECTIV IMPORTANT:
DEZVOLTAREA SPORTULUI MUNCITORESC

Organizația pionierilor din 
Republica Socialistă România 
educă cele peste 2 000 000 de 
membri ai săi in spiritul dragos
tei înflăcărate față de partid, 
patrie și popor, le formează și 
le dezvoltă personalitatea, ar- 
monizînd învățătura cu munca și 
sportul, cu jocul și mișcarea in 
aer liber, lată definit, sumar, 
rolul acestei organizații a celor 
mai mici cetățeni ai patriei, no
minalizată în Legea nr. 29 cu 
privire la dezvoltarea activității 
de educație fizică și sport, 
adoptată de Marea Adunare 
Națională.

intr-adevăr, printre multiplele 
sale funcții, Organizația pio
nierilor din patria noastră o 
are și pe aceea de a pune 
bazele activității sportive de 
masă în rîndul elevilor din șco
lile generale, în strînsă colabo
rare cu ceilalți factori cu res
ponsabilități sau atribuții în 
domeniul educației fizice. A- 
ceastă importantă funcție a Or
ganizației pionierilor a fost 
pregnant relevată în Mesajul 
adresat de către tovarășul 
NiCOLAE CEAUȘESCU Conferin
ței pe țară a mișcării sportive 
din 13—14 februarie 1975, pre
cum și în recenta Cuvîntare ros
tită la festivitatea de premiere 
a medaliațilar olimpici,. In ace
lași timp, cea de-a |ll-a Confe
rință națională a Organizației 
pionierilor a ținut să sublinieze 
necesitatea dezvoltării activității 
sportive de masă în cadrul de
tașamentelor și unităților de 
pionieri. De asemenea, în ideea 
integrării membrilor organizației 
în efortul general de a pregăti 
elemente pentru J.O. din 1980 și 
1984 facem parte dintr-o comisie 
centrală de selecție a copiilor 
și juniorilor pentru activitatea 
sportivă de performanță.

în spiritul respectării acestor 
importante documente, în anul 
școlar 1976/77, paralel cu înde
plinirea unui vast program de 
pregătire polltico-ideologică a 
pionierilor, organizația noastră 
va acționa pentru o și mai fer
mă orientare a conținutului și 
formelor de educație fizică și 
sport practicate în cadrul activi
tăților pionierești, pentru reali
zarea obiectivelor generale pre
conizate pe plan național, prin 
impulsionarea, în primu-l rînd, a 
sportului de masă. Traducînd în 
viață recomandările Conferinței 
a lll-a a Organizației pionieri
lor, vom căuta ca activitatea 
sportivă să fie și mai strîns le
gată de munca productivă, ca 
o necesitate vitală pentru între
gul tineret studios, contribuind 
la stimularea interesului copi
ilor față de învățătură, știință și 
tehnică, dezvo'tîndu-le capacita
tea fizică și, totodată, de 
creație.

Baza organizatorică a activită
ții sportive pionierești rămîne 
detașamentul, unitatea de pio
nieri. Este vorba de o activita
te sportivă cu caracter de sis
tem și cu perspectiva eșalonată 
pe structura anului de învăță
mînt, cu pondere pe zilele de 
la sfîrșit de săptămînă și pe va
canțele școlare. Este vorba, în 
același^ timp, de o activitate 
sportivă dinamică, Interesantă 
și plăcută, pe gustul și după 
preferințele marii mase a prac-

NICOLAE CEAUȘESCU

Alergărue de cros, îndrăgite de copii și pionieri, se 
vor integra în programul de activități sportive al tuturor 
școlilor generale.

ticanților. în acest context, ac
centul va fi pus pe acele ramuri 
sportive cu o greutate specifică 
în dezvoltarea armonioasă a 
copilului ; atletismul, gimnastica, 
schiul, înotul, jocurile sportive. 
Totodată, organizația pionierilor 
va acționa pentru cuprinderea 
întregii mase de copii în activi
tăți turistice (drumeții și excur
sii tematice), în concursuri de 
orientare sportivă și de ciclotu
rism. Vor fi larg extinse ,,Ex
pedițiile Cutezătorii", acțiune 
sportiv-turistică, dar și de cu
noaștere, de cercetare, de stu
diu în domenii dintre cele mal 
diverse (folclor, istorie, geogra
fie, geologie, etnografie etc.), 
orientată pe autogospodărire, 
pe dezvoltarea îndemînăril. In 
cadrul „Expedițiilor Cutezătorii" 
va lua amploare cea purtînd su
gestiv denumirea de „Asaltul 
Carpaților", care îmbracă un 
caracter net utilitar, prin specifi
cul ei, de amenajare sau rea- 
menajare a unor marcaje și 
trasee turistice de munte, a 
unor poteci, refugii, precum și 
pentru protejarea naturii. Din 
activitățile sportive pionierești 
nu vor lipsi exercițiile de pregă- 
t:re pentru apărarea patriei, în 
cadrul unor ramuri sportive teh- 
nico-aplicative (tir, carturi, aero 
și navomodelism).

Unele acțiuni și activități 
sportive cu tradiție vor fi conti
nuate. Ne referim la „Cupa 30 
Decembrie" la patinaj și hochei, 
la „Cupa speranțelor" la mini- 
fotbal, oină șl judo, la Festiva
lul de minibaschet al pionierilor. 
Vom impulsiona acțiunea de cu

prof. LUCIAN DUMITRESCU
șeful Comisiei pentru activitatea sportivă și turistică 

din Consiliul Național al Organizației Pionierilor’

prindere a tuturor copiilor în 
exerciții de gimnastică zilnică, 
pentru trecerea probelor și nor
melor complexului polisportiv 
„Sport și sănătate". Pentru co
piii de la sate vom organiza 
„Cupa Cutezătorii" la fotbal. 
Dorim, de asemenea, să contri
buim și mai mult la reușita 
„Cupei Scînteii tineretului", or
ganizată în colaborare cu Fe
derația română de tenis. O 
noutate o vor constitui întrece
rile pentru „Cupa Independen
ței". Acestea se vor organiza la 
cros, săniuțe și la șah (prin 
corespondență).

in fine, trebuie subliniat că 
toate acțiunile sportive pionie
rești vor fi îmbinate cu cele 
culturale, de învățare a unor 
poezii și cîntece patriotice, de 
completare și consolidare a 
unor bogate cunoștințe în toate 
domeniile, de cristalizare a 
unei puternice personalități. în 
eforturile sale de a realiza ase
menea obiective importante, 
Organizația pionierilor se spriji
nă pe miile de comandanți de 
unități, pe cadrele didactice din 
fiecare școală, pe toți slujitorii 
din rețeaua învățămîntului. Tot 
ce vom înfăptui în noul an șco
lar vrem să reprezinte îndepli
nirea angajamentului nostru so
lemn față de partid, de stat și 
de popor, de a răspunde prin 
muncă nepiecupețitâ, prih pa
siune și efort susținut la condi
țiile minunate ce s-au creat co
piilor, schimbului de mîine, 
pentru a se pregăti și forma ca 
oameni de nădejde ai construc
ției socialiste a României.

Acționînd în spiritul lîotă- 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. 
din februarie-martie 1973, al 
prețioaselor indicații date de 
secretarul general al partidu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, în Mesajul 
transmis participanților la 
Conferința pe țară a mișcării 
sportive, precum și în direc
ția înfăptuirii obiectivelor 
stabilite prin Rezoluția Con
gresului U.G.S.R., sindicate
le din țara noastră iși aduc 
o importantă contribuție la 
îmbunătățirea activității
sportive de masă și de per
formanță din întreprinderi și 
instituții. Asociațiile din a- 
ceste unități, sub conducerea 
organizațiilor de partid și 
îndrumate de comitetele sin
dicatelor, mobilizează tine
rii muncitorii la startul 
competițiilor de masă cu ca
racter republican, inițiind, in 
același timp, manifestări 
sportive specifice ,,de casă". 
Crosurile, campionatele la 
diferite discipline, acțiunile 
turistice cu caracter recon
fortant și educativ, sub for
ma drumețiilor, cicloturismu
lui, a serbărilor cîmpenești 
și manifestărilor cultural- 
sportive în aer liber au reu
nit pe terenuri și în sălile 
de sport, numai în anul 
1975, peste 1 600 000 de oa
meni ai muncii și membri ai 
familiilor acestora. A existat, 
de asemenea, o preocupare 
mai susținută pentru îmbu
nătățirea și dezvoltarea ba
zei materiale, pentru crește
rea. nivelului performantelor 
obținute d-e sportivii cluburi
lor și asociațiilor sindicale.

O analiză exigentă a acti
vității de educație fizică și 
sport, întreprinsă ca urmare 
a cuvîntării rostite de secre
tarul general al partidului 
cu prilejul premierii sporti
vilor medaliați la J.O. de la 
Montreal, ne-a determinat să 
ne revedem propriile planuri 
de măsuri, să le aducem îm
bunătățiri care să fie în 
deplină concordanță cu sar
cinile mari ce stau azi în 
fața mișcării sportive din 
patria noastră.

In ceea ce privește activi
tatea de masă, vom acționa 
mai eficient pentru ca marea 
majoritate a oamenilor mun
cii să practice exercițiul 
fizic, sportul în gene
ral, mișcarea, ca un 
mijloc important de călire a 
organismului, de creștere a 
capacității de muncă. Reali
zarea unui asemenea dezide
rat este posibilă prin folosi
rea formelor simple, accesi
bile tuturor și necostisitoare, 
cum ar fi mersul pe jos și 
pe bicicletă, gimnastica zilni
că, canotajul, jocurile în 
aer liber etc. Avem in vede
re ca bazele sportive simple 
— al căror număr s-a în
mulțit simțitor — să fie folo
site mai rațional, la capaci
tatea lor maximă. Deși s-au 
realizat unele progrese, va fi 
necesar și în continuare să 
punem stavilă concepțiilor 
unor conducători de asociații 
și de comitete sindicale, po
trivit cărora bazele sportive 
sînt rezervate in exclusivitate 
echipelor de fotbal. La Ale
xandria, la Bistrița-Năsăud, 
la Sibiu, precum și în alte 
localități terenurile și sălile 
de sport rămîn zile întregi 
nefolosite, nemaivorblnd de 
faptul că, fiind prost între
ținute, se deteriorează.

în cuvintarea la Congresul 
U.G.S.R., tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU făcea preciza
rea că ,,o sarcină importantă 
a sindicatelor este și preo
cuparea pentru sănătatea 
celor ce muncesc, pentru or
ganizarea în cele mai bune 
condiții a odihnei și recreă
rii, pentru dezvoltarea fizică 
și intelectuală a tuturor ce

tățenilor". Pe linia activității 
sportive, aceste sarcini ur
mează a fi duse la îndepli
nire prin organizarea, în fie
care asociație, o dată pe lună, 
a cel puțin două-trei acți
uni de atletism (crosuri, aler
gări, sărituri, aruncări), ceea 
ce nu necesită condiții ma
teriale deosebite. De aseme
nea, săptămînal — avind în 
vedere ca această măsură să 
fie generalizată în cit mai 
scurt timp — s-a trecut, în 
numeroase asociații, la orga
nizarea unor acțiuni de tu
rism șt drumeție în împre
jurimile localităților, la punc
tele de agrement. O altă 
modalitate, care capătă o tot 
mai mare extindere, este 
și practicarea zilnică a 
gimnasticii la locul de 
muncă. în prezent a-
ceastă formă de prac
ticare a exercițiului fizic a 
devenit cotidiană in peste 600 
de unități economice din în
treaga țară, angrenînd circa 
300 000 de oameni ai muncii, 
cifre care urmează să creas
că pe măsura extinderii prac
ticării gimnasticii la locul de 
muncă. De asemenea, pentru 
transpunerea în viață a in
dicațiilor cuprinse în docu
mentele de partid, vom dez
volta activitatea competițio- 
nală de masă sub formă de 
festivaluri și întreceri, orga
nizate în principal pe secții și 
ateliere de producție, între 
secții, pe întreprindere sau 
instituție, la acele ramuri de 
sport pentru care sînt asigu
rate condițiile materiale și 
către care există o mai ma
re atr activitate din partea 
angajaților. în direcția amin
tită au și început să apară 
primele manifestări și, după 
felul în care ele au fost pri
mite atît de cei prezenți la 
start, cit și de locuitorii ora
șelor gazdă, sîntem îndem
nați să mergem mal departe 
pe această linie. Astfel, cu 
puțin timp în urmă, la Paș
cani a avut loc un reușit fes
tival județean, la care au 
fost prezenți 1500 de tineri și 
tinere care muncesc in in
dustria ușoară a județului 
Iași, iar la Salonta prima edi
ție a ,,Festivalului. sportiv 
bihorean" a marcat un suc
ces notabil al sportului de 
masă.

Avind în vedere că intrăm 
într-un anotimp cind multe 
discipline sportive nu vor 
mal putea fi practicate in 
aer liber, ne-am gindit la o 
folosire mai rațională a spâ
nilor existente in casele de 
cultură ale sindicatelor, edi
ficii noi, moderne, ridicate 
într-un număr din ce în ce 
mai mare de localități. Con
siliile sindicatelor și-au pro
pus, și în mare parte au reu
șit, ca la Oradea, Sibiu, Iași, 
Vaslui, Ploiești, Comănești, 
Petroșani, în încăperi spe
cial rezervate la casele de 
cultură ale sindicatelor, pre
cum și în cluburile muncito
rești de pe lingă întreprin
deri, să se înființeze centre 
de gimnastică igienică și de 
întreținere, de culturism, 
haltere și judo.

Deoarece este un fapt do
vedit că în preocupările 
consiliilor asociațiilor nu a 
intrat pînă acum, ca modali
tate permanentă, atragerea 
femeilor în practicarea exer- 
cițiilor fizice, am luat o se
rie de măsuri prin care să 
angrenăm în activitatea spor
tivă un număr cit mai mare 
de tinere. Mai ales în ramu
ra Industriei ușoare — unde 

prof. EFREM CHERTEȘ
adjunct al președintelui Comisiei sport și turism 

a Consiliului Central al U.G.S.R.

ponderea angajaților o dețin 
femeile — vom introduce 
peste tot, unde condițiile per
mit, practicarea, gimnasticii 
la locul de muncă. Generali- 
zînd exemplul de la între
prinderea de ciorapi din 
orașul Sebeș, județul Alba, 
unde datorită preocupărilor 
asistentei medicale Elena 
Bojiță gimnastica igienică și 
de întreținere a devenit o 
preocupare a majorități an
gajatelor, vom stabili și alte 
întreprinderi din ramura in
dustriei ușoare unde să în
ființăm cabinete similare. 
Există, deja, condiții pentru 
aceasta, la Combinatul de 
confecții și tricotaje din 
București, precum și la în
treprinderea de confecții din 
Bîrlad, la „Tomistex" Cons
tanța etc.

Sarcini deosebit de impor
tante revin organizațiilor 
sindicale, în colaborare cu 
organele sportive, cu ceilalți 
factori cu atribuții, în dome
niul performanței. După cum 
se știe, există în diferite 
orașe ale țării (București, 
Craiova, Brăila, Brașov, Re
șița etc.) asociații și cluburi 
sindicale unde activează 
mulți sportivi de mare per
formanță, selecționați în lo
turile reprezentative pentru 
competițiile europene, mon
diale și Jocurile Olimpice. 
Ținînd seama de indicațiile 
secretarului general al parti
dului, care trasează sarcina 
consolidării verigilor sportu
lui de performanță, astfel ca 
să existe și puternice clu
buri muncitorești, în planurile 
de muncă întocmite și defi
nitivate cu puțin timp în 
urmă se prevăd o seamă de 
obiective concrete și imedia
te. Avem în vedere să con
tinuăm acțiunea de întărire 
a cluburilor și secțiilor unde 
se practică ramurile de 
sport nominalizate pentru 
J.O. Paralel, vom spori preo
cuparea pentru ca acolo un
de s-au creat tradiții munci
torești în anumite discipline, 
acestea să fie dezvoltate și 
îmbogățite. în acest sens, 
avem în vedere ca la disci
pline ca box, lupte, haltere, 
canotaj feminin, caiac-canoe, 
ciclism, handbal, volei, schi 
for&d și biatlon să oferim lo
turilor reprezentative sportivi 
capabili să concureze cu 
succes în marile confruntări 
internaționale. Sportul mun
citoresc din țara noastră — 
prin unitățile de performan
ță Box club Constructorul 
Galați, C.S.M. Delta Tulcea 
(caiac-canoe). Metalul Bucu
rești (box, lupte, canotaj, 
atletism), C.S.M. Reșița (box, 
lupte), Progresul Brăila 
(lupte), Steagul roșu Brașov 
(atletism, lupte, box, halte
re) și altele — va avea în 
continuare asigurate toate 
condițiile pentru a desfășura 
atît o activitate rodnică da 
selecție, cit șl pentru a obți
ne rezultate de valoare inter
națională. în aceste unități, 
precum și în altele care vor 
lua ființă pe lingă unele 
mari întreprinderi, vom 
pune pe primul plan educa
rea patriotică a sportivilor, 
formarea lor ca oameni inte
gri, utili societății atît ca 
performeri, cit și în calitatea 
lor de cetățeni care stăpî- 
nesc și practică cu răspun
dere o meserie. în felul a- 
cesta vom educa tineretul 
nostru sportiv în cultul 
muncii, al respectării nor
melor eticii și echității so
cialiste.

DEZBATERI PRIVIND PROGRAMUL DE MĂSURI IN DOMENIUL

MUNCII IDEOLOGICE, POLITICE SI CULTURAL-EDUCATIVE
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acestea se vor afla și cele care au un 
caracter tehnico-sportiv (radio, modelism, 
karturi, aviație sportivă etc.). In acest 
sens aș propune, avind în vedere că aici 
activează mulți elevi, ca aceste cercuri să 
fie patronate de diverse întreprinderi, rea- 
lizîndu-se astfel o mai bună îndrumare a 
membrilor cercului dar și o legătură mai 
strînsă cu activitatea productivă.

CARTEA SPORTIVA MAI BINE

ANCORATA ÎN REALITATE

O importanță deosebită se acordă în 
Program problemelor de îmbunătățire a 
mijloacelor de propagandă scrisă și au
diovizuală.

în această direcție aș propune ca și în 
domeniul cărții să se prevadă asemenea 
sarcini, editurilor revenindu-le un rol im
portant. Este cunoscut faptul că orice 
carte, fie ea de beletristică sau de strictă 

specialitate, contribuie eficient la lărgi
rea orizontului de cunoștințe, la ridicarea 
măiestriei profesionale.

în ceea ce privește cartea sportivă aș 
sugera necesitatea unei mai bune anco
rări în realitate, publicarea unor volume 
din viața marilor sportivi — exemple în 
viață și pe stadion — excelent prilej de 
educare a tinerei generații ; editarea 
unor istorii ale cluburilor, cu veche tra
diție, care au contribuit la dezvoltarea 
mișcării sportive românești ; a unor tra
tate adresate tuturor tehnicienilor, din 
școli sau asociații, în care să fie abordate 
cele mai noi probleme, scurtîndu-se deca
lajul între lansarea ideilor noi și ora 
apariției.

DRAGOȘ MACOVEI
secretar al CJ.E.F.S. Suceava

ANGRENAREA ÎNTREGULUI TINERET

ȘCOLAR IN ACTIVITATEA SPORTIVA

Sinteza Programului de măsuri a fost 
amplu dezbătută și în unitățile mu

nicipiului Pitești. în această acțiune 
se înscrie și dezbaterea organizată de 
C.M.E.F.S., la care au participat, direc
torii școlilor generale și liceelor, secretarii 
organizațiilor de partid din unitățile de 
învățămînt, profesorii de educație fizică.

După ce participanții au arătat că do
cumentul este de o excepțională impor
tanță pentru activitatea viitoare, a fost 
adoptat un plan cu principalele obiec
tive pe linia educației fizice și sportului. 
Dintre acestea amintim : cuprinderea în
tregului tineret școlar în activitatea spor
tivă de masă ; mărirea contribuției acti
vității sportive din școală la dezvoltarea 
sportului de performanță ; creșterea apor
tului educației fizice și sportului la edu
carea tineretului școlar în spiritul patrio
tismului socialist, al atașamentului și dra
gostei față de partid, patrie și popor. 
Aceste obiective constituie puncte orien
tative pentru unitățile de învățămînt în 
vederea alcătuirii planurilor proprii de 
acțiuni și activități.

ALEXANDRU OȚELEANU 
prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S. Pitești

Întreceri de masă 
ÎN CAPITALĂ

• Azi și mîine, în Ca
pitală vor avea loc două 
atractive manifestări 
sportive de masă, prile
juite de deschiderea nou
lui an sportiv universi
tar. Astfel, azi, pe sta
dionul Tineretului, de la 
ora 15.30, vor fi prezenți 
studenții de la A.S.E., 
iar duminică, de la ora 
9, pe stadionul Politeh
nica, vor lua startul în 
diverse competiții stu
denții de la Institutul 
Politehnic. Cu acest pri
lej, vor avea loc între
ceri de atletism, volei, 
handbal. rugby. tenis, 
baschet, fotbal ș.a.

• In toate sectoarele 
Capitalei sînt programa
te duminică numeroase 
competiții sportive de 
masă, la care vor par
ticipa sute de elevi și 
eleve, cu prilejul deschi
derii anului sportiv șco
lar.
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După eliminările celor patru echipe ale noastre din cupele europ

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE
REPREZENTATIVE (A, B ȘI TINERET)
După cum se știe, săptămîna 

viitoare, loturile reprezentative 
ale țării noastre (A, B și de ti
neret) susțin, pe trei fronturi, 
partide internaționale amicale. 
Astfel, lotul A se va deplaso 
luni la Praga, în vederea jocu
lui revanșă de miercuri cu pu
ternica selecționată a Ceho
slovaciei, campioană europeană. 
Lotul B va întîinî în aceeași zi, 
la Lodz, selecționata secundă a 
Poloniei. In sfîrșit, lotul de ti
neret (21 ani) va evolua marți 
la Drobeta Tr. Severin, în com
pania reprezentativei similare a 
Cehoslovaciei.

în vederea acestor acțiuni, 
ieri dimineață, la sediul F.R.F.. 
s-au reunit componenții loturi
lor A și B (exceptindu-i pe 
cătorii de la Dinamo, care 
Sosit în cursul după-amiezii 
la Milano și s-au alăturat 
lorlalți selecționabili), care 
urma un program comun 
pregătire, lată componența 
lor trei loturi reprezentative :

LOTUL A : Răducanu și Ște
fan — portari ; Cheran, Sălmă- 
reanu II, G. Sandu, Sameș, 
Manea și Koller — apărători ; 
Dinu, Boloni, O. lonescu și 
Stoica — mijlocași ; Troi, Bă
lăci, D. Georgescu și lordănescu
— atacanți. Din lot mai 
parte : Lucescu, Hajnal, 
Ion și Dumitru, dar aceștia nu 
pot fi acum folosiți, deoarece 
sînt accidentați.

LOTUL B : lordache și Jivan
— portari ; Tănăsescu, Ciuga- 
rin, Mehedințu, Ispir, Berneanu 
ți M. Zamfir — apărători ; Do- 
brău, Mulțescu, Custov și Al. 
Moldovan — mijlocași : Floa- 
reț, T. Zamfir, Roznai, Năstase 
ți Apostol — atacanți.

LOTUL DE TINERET: Cristian 
și Lung — portari ; Bârbulescu, 
Tilihoi, Agiu, Zahiu și Stancu — 
apărători ; Șoșu, Petcu, Augus
tin și Florea — mijlocași ; Chi- 
taru, Radu II, Aelenei, Vrin- 
ceanu și Lupău — ataca nți.

Iată că, nici în acest sezon, 
fotbalul nostru n-a reușit să 
realizeze mai mult decît în 
cele precedente, în privința cu- 
pelor europene. Și acum, ca și 
în anii trecuți, constatăm că 
primul tur trimite afară din 
competiție marea majoritate a 
reprezentantelor fotbalului ro
mânesc : patru dintre forma
țiile aliniate la startul ediției 
1976/1977 părăsesc întrecerea 
după numai două jocuri. A ră
mas în competiție doar Sportul 
studențesc, dar, dacă ne gîn- 
dim că e vorba de un loc în 
plus oferit fotbalului nostru 
doar pentru această ediție, con
chidem că, realmente, s-a în
registrat același ncmulțumitor

MECIUL DE LA PRAGA
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cru demonstrează, încă o dată, 
împuținarea izvoarelor lotului 
nostru de fotbal.

Cum se conturează „ll“-le 
bază, pornind de la lotul J- 
nunțat ?

Răducanu trăiește, după cît. 
se pare, un moment de tinere
țe, el fiind singurul ,.tricolor” 
1969 peste care anii n-au reușit 
să lase urme. Titularizarea lui 
nu este, deci, o problemă. (îm
bucurător este însă și faptul că 
Ștefan a făcut o partidă bună 
la Milano).

Linia de fund va fi, proba
bil. obișnuita înșiruire a celor 
trei dinamoviști (Cheran, Săt- 
măreanu II, G. Sandu), plus 
semnul de întrebare care va 
alege între fundașul ofensiv 
Manea și jucătorul mai puțin 
avîntat, dar. și mai sigur, care 
se numește Koller.

Linia de mijloc, handicapată 
— desigur — prin absența lui 
Dumitru, cuprinde, mai mult 
ca altădată, jucători capabili să 
facă față ambelor faze ale jo
cului. Formula ei va fi gîndi- 
tă, desigur și în funcție de 
deținătorii postului de .înain
tași. După cum am văzut din 
exemplul naționalei cehoslovace 
și al lui F.C. Bruges, circulația 
sextetului de mijlocași și îna
intași este atit de degajata, 
incit numerele de pe spate

de

sint aplicate efectiv doar în 
ajutorul spectatorului si al crai
nicilor de televiziune. La _ noi, 
din păcate, mai există jucători .. , nu-

lip- 
nu- 
lor 
ca- 
re-
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Lacul Herăstrău, 
„Cupa Tineretu-

Metalul, ora 11 : 
Chimica Tîmăveni 

; »»«n vwviri, ora 11 :
— I.O.R. ; teren Autobuzul, 
: Autobuzul — Unirea Tri- 
teren T.M.B., ora 11 :
— Electronica ; teren

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 9 : „Cupa României".

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Voința — C.S.U. Galați 
(A. f), I.E.F.S. — Crișul (A. f) ; 
sala Olimpia, ora 9 : Olimpia —

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 14,30 : „Cupa Româ
niei" (ultima etapa).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 16,30 : Voința — C.S.U. 
Galați (A. f.), I.E.F.S. — Crișul 
(A. f) ; sala Giulești, de la ora 
17: Rapid — Voința Brașov (A.f), 
1PROMET — TIMB (B.m) ; sala 
Olimpia, de la ora 16 : Olimpia 
II — PTT (B. f). Olimpia — Să
nătatea Ploiești (A. f) ; sala 
Politehnica, de la ora 16 ; Poli
tehnica — Automatica (B. m), Me
dicina — Progresul (B. f). Politeh
nica li — Arhitectura (B. f) ; 
sala Arhitectura, de la ora 16 : 
Arhitectura — PTT (B. m), Uni
versitatea — ASE (B. m). Univer
sitatea — Rapid II (B. f).

FOTBAL. Stadion Steaua, ora 
15 : Șoimii Tarom — Automatica 
(Div. C).

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 15 : Rapid — Voința Galați ; 
arena Loromet, de la ora 15 : 
Laromet — Gloria (Divizia A, fe
minin) .

RUGBY. Teren Steaua, ora 16 : 
Steaua — Rapid (Div. A).

VOLEI. Sala Electra, ora 18,30 : 
Electra — Calculatorul : sala
Construcția, ora 18 : ITB — Pro
gresul (B. m) ; sala Inst. Pedago
gic, ora 18,30 : Universitatea — 
Spartac ; sola Flacăra roșie, ora 
18 : Flacăra — Olimpia (B. f).

DUMINICA

Sănătatea Ploiești (A. f) : 
Giulești, ora 9,30 : Rapid — Voin
ța Brașov (A. f).

CAIAC-CANOE. 
de la ora 8,30 : 
lui".

FOTBAL. Teren 
Metalul 
(Div. B) ; teren Sirena, 
Sirena ' 
ora 11 
color ; 
T.M.B.
1CSIM, ora 11 : ICSIM — Olimpia 
Giurgiu ; teren Triumf, ora 11 : 
Triumf — Abatorul (meciuri in ca
drul Div. C).

HANDBAL. Teren Universitatea, 
ora 10.15 : ,,U" Buc. — Politehni
ca Tim. (A. m) ; teren Dinamo, 
ora 10,30 : Spartac — Metalul 
Vaslui (B. m), ora 11.45 : Dinamo
— C.S.U. Galați (A. m) ; teren 
Tinerelului, ora 15,55 : I.E.F.S. — 
Confecția (A. f).

JUDO. Sala Dinamo, de la orc
10 : Dinamo Buc. — C.S.M. Bor- 
zești — Universitatea Buc. (triun
ghiular Div. A).

POPICE. Arena Olimpia, ora 8: 
Olimpia — Flacăra Cîmpina ; are
na de la Clubul întreprinderii Re
publica, oro 8 : Gloria — Rulmen
tul Brașov (A. m).

RUGBY. Teren Tei, ora 9,30 : 
Sportul studențesc — Rulmentul 
Bîrlad, ora 13 : Gloria — Olimpia 
(Div. A) ; teren Tineretului IV, 
ora 15.30 : Arhitectura — ASE : 
teren Tineretului II, ora 15,30 : 
Aeronautica — Vulcan (Div. B).

VOLEI. Sala Giulești, de la ora
11 : Rapid — Ceahlăul (A. f). 
Rapid — Tractorul (A. m) ; sala 
Dinamo, de la ora 9,30 : Dinamo
— Constructorul Brăila (A. m), 
Dinamo _ Maratex B. Mare 
(A. f).

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ULTIMELE ZILE PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

LA TRAGEREA SPECIALA LOTO
DIN 5 OCTOMBRIE 1976

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

OCTOMBRIE 1976

Rețineți ! Se acordă cîștiguri 
suplimentare din fond special.

Se atribuie autoturisme Dacia 
1.300 și Skoda S 100, excursii în 
U.R.S.S., R. D. Germană și R. P. 
Ungară, bilete cie odihnă la Pre
deal, Sinaia, Herculane sau Fe
lix precum șl cîștiguri în bani 
de valoare fixă și variabilă.

In total se extrag 58 de nume
re cîștigătoare.

Nu lăsațl în ultima zi procura
rea biletelor 1

ii

EXTRAGEREA I : 39 48 18 59
67 87 41 1 49
EXTRAGEREA a Il-a : 34 15
3 62 22 77 60 90 17
FOND GENERAL DE OIȘTI-
GURI : 841.408 lei.

Plata cîștigurilor la această
tragere se va face astfel : în
municipiul București de la 
octombrie pînă la 1 decembrie 
a.c., în tară de la 14 octombrie 

pînă la 1 decembrie a.c., iar

cărora nu le poți da decît 
mărul 7, sau numărul 11 (9 
sește cu desăvîrș'ire), adică 
mere prin care deținătorii 
se exclud de bunăvoie din 
ruselul dinamic al jocului, 
zervîndu-și o activitate „spe
cializată", dar care nu se mai 
vede în fotbalul modern.

Probabil că liniile pe care le 
preconizează conducerea tehni
că îi cuprind pe Dinu, Bălăci, 
Boloni, Troi, D. Georgescu și 
lordănescu. Această enumerare 
nu respectă nici o ordine, cu 
speranța că fiecare jucător în 
parte va ști să joace pe în
treg dreptunghiul terenului. Să 
sperăm, de asemenea, că me
ciul de la Praga va fi de bun 
augur și pentru tînărul Stoica, 
un jucător aspru și inimos, 
adică aparținînd unei categorii 
destul de slab reprezentate în 
fotbalul nostru.

„Tricolorii" au început, așa
dar, pregătirile. Acest meci eu . 
campioana Europei, programat 
în primele zile ale lui octom
brie sau, dacă vreți, după ul
tima miercuri a lui septem
brie, devenită, prin tradiție, o 
zi nefastă pentru fotbalul nos 
tru, are misiunea de a strîngo 
rîndurile. „Tricolorii" au lăsat 
ieri impresia că înțeleg rolul 
acestui joc amical, e adevărat, 
dar care poate aduce numeroa
se clarificări în toate direcțiile, 
inclusiv o nouă optică în trie
rea valorilor fotbalului româ
nesc.

bilanț din anul trecut — ieșirea 
în bloc a echipelor înscrise.

Singura satisfacție ne-a ofe
rit-o echipa antrenată de An
gelo Niculescu — autorul ati- 
tor succese ale fotbalului nos
tru —secundat de Ion Voica. 
Formația studențească bucu- 
reșleană, debutantă într-o com
petiție continentală, a obținut 
calificarea în mod spectaculos 
și meritat, culegind roadele 
unei comportări constante, pe o 
lungă perioadă de timp. La 
Sportul studențesc se muncește 
cu seriozitate, cu un scop pre
cis in față, se urmăresc cu 
insistență obiectivele propuse. 
Așa se face că, beneficiind și 
de reușita închegării unei for
mații cu jucători bine aleși, s-a 

• înregistrat și o creștere indivi
duală a multora dintre titularii 
formației alb-negre, care — ex- 
ceptindu-i pe Răducanu și M. 
Sandu — a pornit la drum cu 
fotbaliști neconsacrați.

Celelalte patru reprezentante 
ale fotbalului nostru au părăsit, 
după o singură etapă, cupele 
europene. Unele, eliminate fără 
drept de apel, nereușind nici 
măcar onorabilitatea unor sco
ruri strinse, echilibrate (cazul 
echipelor C.S.U. Galați și A.S.A. 
Tg. Mureș), altele Învinse la 
limită și nu numai de forța 
adversarilor, ci și de unele e- 
rori personale ale jucătorilor 
sau de conducere de pe banca 
tehnică (cazul echipelor Steaua 
și Dinamo). Oricum, privită 
ansamblu, evoluția «..li, 
românești in actuala ediție 
cupelor europene se 
la un nivel modest, 
punzălor, scoțind la 
vechi carențe sau lipsuri care 
au apărut intre timp. Fără să 
uităm că toate cele patru au 
întilnit echipe bune, unele cu 
palmarese remarcabiie, credem 
totuși că existau posibilități ca 
cel puțin trei dintre cele cinci 
echipe ale noastre să continue 
cursa în întrecerile continen
tale. Dar, așa cum spuneam, 
carențe de mai multe feluri au 
grevat fie asupra atingerii unei 
forme corespunzătoare, fie a- 
supra unui randament mai ri
dicat, suficient pentru succes, 
în partidele' respective. Amin
tim cîteva dintre deficiențele 
care, constatăm cu amărăciune, 
nu sint eliminate deși sint me
reu amintite : carențe în în
treaga desfășurare a procesului 
de pregătire pentru sezonul dc 
toamnă ; incficiența operațiunii 
de completare a loturilor, 
ciuda facilităților acordate 
regulament ; superficialitatea 
cu care echipele dc prima di-

ACTUALITĂȚI •
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA — F.O.B. BALȘ 5—1(2—0). 
Ieri, pe stadionul 
din Drobetă-Tr. Severin 
jucat al doilea meci din cadrul 
competiției dotată cu Cupa 
„Drobeta 2 000”. S-au întilnit 
Politehnica Timișoara și F.O.B. 
Balș. Divizionara A a cîștigat 
ușor, cu 5—1 (2—0), prin golu
rile marcate de Nadu. Petres
cu, Nucă, Șerbănoiu și Cotcc, 
respectiv Bălan. Miine se vor 
disputa ultimele meciuri : 
C.S.M. Drobeta-Tr. Severin — 
F.O.B. Balș (pentru locurile 
3—4) și Universitatea Craiova 
— Politehnica Timișoara (fi
nala competiției).

• MECIUL ROMANIA — 
CEHOSLOVACIA (TINERET), 
care se va disputa, marți la 
Drobeta Tr. Severin, va fi 
condus, la centru, de C. Dinu- 
lescu, ajutat la linie de T. 
Moisescu și A. Boceanu (ambii 
din Drobeta Tr. Severin).

• Miercuri, 6 octombrie, se 
va disputa o nouă etapă în 
.,Cupa României", în progra
mul căreia figurează 56 de 
meciuri. Vor juca între ele 
cîștigâtoarele din etapa pre
cedentă, formații din Diviziile 
B și C, precum și cele 17 echi
pe din campionatele județene 
care au reușit să se califice, 
succesiv, pînă în această fază 
a competiției.

municipal
s-a

prin mandate poștale începînd 
de la 14 octombrie 1976.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT DIN 29 SEP

TEMBRIE 1976

CATEGORIA II (13 rezultate) 
97,80 variante a 566 lei 
CATEGORIA a Il-a : (12 re
zultate) 1.352,45 variante a 95 
lei.

întrucît valoarea ciștigului 
categoriei a III-a (11 rezultate) 
fiind sub plafonul minim dc 40 
lei, fondul acestei categorii 
conform regulamentului a fost 
atribuit celorlalte două.

' "T în 
echipelor 
\ a 

plasează 
necores- 

ivcală

în 
de

ACTUALITĂȚI
• LA 13 OCTOMBRIE, DI

NAMO ZAGREB — SPORTUL 
STUDENȚESC. Echipa bucu- 
reșteană Sportul studențesc va 
susține, la 13 octombrie, la 
Zagreb, un nou „examen" in
ternațional. Este vorba de jo
cul tur din cadrul finalei „Cu
pei balcanice" inter-cluburi, cu 
formația iugoslavă Dinamo Za
greb. Data manșei a doua a 
finalei, care va avea loc la 
București, urmează să fie sta
bilită de conducerile celor 
două cluburi cu ocazia întîl- 
nirii de la Zagreb.

• MIINE, LA VRATA. BO- 
TEV — F.C.M. REȘIȚA. Pleca
tă ieri dimineață în Bulgaria, 
pentru un turneu de două 
jocuri, echipa antrenată de 
Ion Reinhardt va susține inli
ne, în localitatea Vrața, o par
tidă amicală cu formația lo
cală Botev. Următorul meci 
al reșițenilor va avea Ioc marți 
5 octombrie, cu un adversar 
care urmează a fi stabilit.

SANCȚIONAREA 
UNOR JUCĂTORI

în ultima ei ședință, Comisia 
de disciplină a F.R.F. a sanc
ționat drastic unele acte de in
disciplină. Astfel. Marincioiu și 
Negoiță (Dacia Unirea Brăila), 
care l-au bruscat pe arbitru, 
au fost suspendați pe cite 6 
luni. Au mai fost pedepsiți e- 
xemplar : Angelina (Construc
torul Alba Iulia) — 3 luni sus
pendare, Sănduleanu (TEPRO 
Iași) și Bencz (Someșul Satu 
Mare) — 8 etape, Mihut (Mi
nerul Rovinari) — 6 etape.

Acumulind trei cartonașe 
galbene, nu vor juca în etapa 
următoare de campionat : _Cio- 
banu (Politehnica Iași), 
giu (U.T.A.), ------ -
Hunedoara), 
studențesc). 
Brad), Stocker (Minerul 
peni), Corbea (Chimia Rîmnicu 
Vîlcea) și Nagoșevschi (Relo- 
nul Săvinești).

Giur-
Vlad (Corvinul 

Cassai (Sportul 
Ceaușu (Aurul 

Lu-

vizie abordează „Cupa Româ
niei”, ceea ce face ca echipe 
din eșalonul secund (constatare 
care nu vrea să știrbească ni
mic din meritele lui C.S.U. 
Galați) să ajungă reprezentan
tele fotbalului nostru în com
petiții continentale (aici e ca
zul să amintim și despre nece
sitatea modificării regulamen
tului Cupei, care trebuie să 
ajungă la o formulă perfecțio
nată și echitabilă, mai cu sea
mă în finalul întrecerii) ; lipsa 
vizibilă a unor jucători de a- 
tac in sensul modern al cuvin- 
tului, puternici, rapizi și per- 
cutanți, handicap care grevea
ză, inevitabil, și asupra alcătui
rii acestor compartimente la 
loturile reprezentative ; incapa
citatea echipelor noastre de a 
acționa in fața apărărilor aglo
merate sau a celor „om la om".

Sint numai cîteva dintre cau
zele care ne-au adus iarăși 
decepțiile — devenite un trist 
laitmotiv — din cupele euro
pene, Dar parcă mai accen
tuată ca niciodată, fiind in 
principal la originea elimină
rilor echipelor Steaua și Di
namo, a fost INCAPACITATEA 
FIZICA. Repriza a doua din 
partida Steaua — F.C. Bruges, 
ca și finalul jocului de la Mi
lano, au arătat două dintre 
cele mai bune formații ale 
noastre într-o criză acută sub 
raportul rezistenței, astfel că 
adversarele și-au văzut facili
tată misiunea calificării. Pentru 
A.S.A. Tg. Mureș și C.S.U. 
Galați, problema e și mai gra
vă. ele nefiind în stare să dea, 
cum spuneam, in ansamblu, o 
replică onorabilă partenerilor 
de întrecere. Slaba pregătire 
fizică (constatare valabilă pe 
ansamblul fotbalului nostru) 
provine din : necorespunzătoa- 
rea concepere și punere în a- 
plicare a planurilor de pregă
tire ; concesii peste concesii ale 
conducerilor de cluburi și ale 
antrenorilor, atit față de des-

fășurarca proițfl
tire, cit și înW 
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amint 
unii 
sint 
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(aici vom 
te, tocmai 
de frunte 
chiulul la 
duc o viață ded 
tot ei cei dinți® 
conducători și a® 
mai elocventă p 
rii noastre in i 
oferită și de re 
echipa Cehoslov 
realitatea că — 
tre adversarele 
ropene au îneci 
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deja un grad s 
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torii fruntași — 
de Dumitru, de 
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Moldovan etc. 
înțeleagă că, f 
solid al pregătii 
te disponibilități 
lorificate, Că es 
monstrat’-o viu 
perioadele de jc 
punind de un rr 
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au jucat de la e 
rele lor.

Socotim că s-: 
multe inceputujj 
care, după eșcct 
europene, se j 
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măsuri energice, 
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al iertărilor și i 
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tenționate trebui 
socotim că sanc 
dite, dar drasli< 
mai hotărite in 
instruire, mergîn 
pendarca din fi 
cieniior, antre 
buie să vină din 
de resort. Fotb; 
mai poate plăti 
țelor, delăsării, 
vedetism, cocoloi 
ordin 1

DACA DINAMO MARCA LA BUC
Doar 14 minute au despărțit 

pe Dinamo de o calificare pe 
cît de neașteptată pe atît de 
spectaculoasă. Neașteptată — 
întrucît. după acel 0—0 din 
prima manșă, jucătorii bucu- 
reșteni și suporterii lor își 
pierduseră orice speranțe ; 
spectaculoasă — deoarece elevii 
lui Ion Nunweiller au surprins, 
intr-adevăr, prin evoluția lor 
numeroșii spectatori aflați pe 
San Siro. Ziarul „Stadio" din 
Bologna o spune de la început : 
„Milan s-a calificat după o 
partidă care in mare parte a 
fost dominată de jocul dina- 
moviștilor, transformați față de 
evoluția oferită acum 15 zile la 
București". Sugestiv în ceea ce 
privește comportarea echipei 
Dinamo ne apare și titlul arti
colului din „Corriere della 
Sera" : „Milan s-a calificat su
ferind". Ce anume a determi
nat Schimbarea în bine a dina- 
moviștilor — cum remarcă și 
confrații italieni — raportată, 
firește, la comportarea slabă 
din prima manșă ? O mai bună 
organizare a jocului, o abor
dare a dificilei dispute cu A. C. 
Milan de pe pozițiile fotbalu
lui actual, competitiv, pentru 
ambele faze : joc de siguranță 
în situația de apărare (cu mă
suri speciale de blocare a o- 
fensivei adverse la mijlocul te
renului), replică variată, și crr 
tempo și ca direcție, în mo
mentul posesiei mingii. Și a- 
ceastă exprimare în spirit o- 
fensiv a fost manifestată chiar 
de la începutul partidei, cind, 
de altfel, Sătmăreanu II (un 
jucător venind, deci din linia 
de fund) a reușit deschiderea 
scorului. în min. 7.

Golul dăduse și mai mult 
aripi bucureștenilor care, spre 
stupoarea zecilor de mii de 
spectatori, desfășurau, pe par
cursul primei reprize, acțiuni 
judicios concepute, unele reale 
ocazii de gol: cum a fost
„capul" din plonjon al lui Dudu 
Georgescu (min. 20), precum și 
acel balon deviat în plasă (min. 
16) de Roznai, la un șut puter
nic expediat de Custov. Arbi
trul scoțian John Paterson a 
arătat spre centru, dar com
patriotul său, Alistair Knox, a 
ridicat steagul, acuzînd poziție 
de ofsaid la Roznai. „Un gol 
anulat de arbitru în mod stra
niu, întrucît, ofsaid nu a fost 
și nici fault", scrie „Corriere 
della Sera“ în cuprinsul cro
nicii jocului. Vorbind despre 
arbitru. „Stadio" apreciază 
între altele : „Rămîne în sar
cina lui dubiul asupra golului 
anulat care după mulți, a fost 
înscris din poziție perfect re
gulamentară".

1 O injustiție pe 
ar fi dat-o, poat 
finalmente, ar fi 
cu rezultatul de 
tabelă pînă în m 
însă, la o gafă 
trodus, I. Mol< 
Milan a obținut 
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ICOLAESCU

SELECTIA Șl DISCIPLINA, PE AGENDA CONSFĂTUIRII DE LUNI
După șapte etape. Dinamo 

continuă să se afle pe primul 
loc în clasamentul Diviziei na
ționale de juniori. Sîmbăta 
trecută, la Hunedoara. Dinamo 
a părăsit însă terenul învin
să. Pentru prima oară și la 
finele unei partide 
cu o sumedenie de 
rități. Patru 
Constanța. s - -

com- 
unele 

Jiul 
ulti-

DIN ETAPA A Vll-a A DIVIZIEI B
SERIA I : • Relonul Săvi- 

nești — Unirea Focșani : C. 
Bărbulescu (București) • Me
talul Plopeni — Prahova Plo
iești : V. Roșu (București) — 
se dispută azi. de la ora 15,30
• F. C. Brăila — C.S.M. Su
ceava, amînat pentru 13 octom
brie. ora 15 • Celuloza Că
lărași — Ceahlăul P. Neamț : 
G. Dragomir (București) • Por
tul Constanta — C.S.M. Bor- 
zești : I. Răileanu (Pitești) • 
Petrolul Ploiești—Olimpia Rm. 
Sărat; F. Coloși (București) ® 
Oltul Sf. Gheorghe — Gloria 
Buzău : R. Stincan (București)
• C.S.U. Galați — Minerul Gu
ra Humorului, amînat pentru 
13 octombrie, ora 15 9 C.F.R. 
Pașcani — Victoria Tecuci : V. 
Măndescu

SERIA 
tul Cugir 
V. Tătar 
Tîrgoviște 
canica Moreni :
• Electroputere 
mii Sibiu : T.
• Steagul roșu 
mia Rm. Vîlcea :

(Constanța) O Nitramonia Fă
găraș — Tractorul Brașov : O. 
Sheng (Oradea) O Unirea Ale
xandria — Voința București! 
V. Pîrvescu (Buzău) • Chimia 
Tr. Măgurele — Ș. N. Oltenița: 
Em. Poka (Deva) • F.C.M. 
Giurgiu — Tehnometal Bucu
rești : A. Boceanu (Drobeta Tr. 
Severin) • Metalul București 
— Chimica Tîrnăveni : P. Mă- 
rășescu (Iași).

SERIA A III-A : • C.F.R. 
Cluj-Napoca — C.I.L. Sighet : 
Gh. Racz (Brașov) • Armătura 
Zalău — Olimpia Satu Mare : 
Gh. Jucan (Mediaș) • U.M. Ti
mișoara — .,U“ Cluj-Napoca : 
R. Șerban (Craiova) • Aurul 
Brad — Victoria Călan : N. 
Georgescu (București) • Ind. 
sîrmei C. Turzii — C.F.R. Ti- 
mișoaraj L. Peto (Mediaș)_ • 
Gloria 
peni : 
rești) 
Baia : 
rești) 
cia Orăștie : ĂI. Ene (Craiova) 
• Minerul Cavnic — Sticla 
Turda : T. Balanovici (Iași).

movare. Din păcate, s-a făcut 
foarte puțin în această pri
vință. Dc ce ? Nu știm. Vrem 
să aflăm de Ia antrenori. Și 
tot ei trebuie să nc explice ce 
fel de muncă educativă desfă
șoară cu jucătorii din moment 
ce pină acum, in cele șapte 
etape consumate, nu mai pu
țin de 63 de juniori au fost 
avertizați cu cartonașul galben 
pentru abateri de la litera re
gulamentului. iar alți 14 au 
fost eliminați și sancționați cu 
49 de etape suspendare ! ?

Așadar, selecția si discipli
na — două dintre problemele 
fundamentale ale procesului 
de formare a unor jucători de 
valoare — se vor afla în cen
trul _ dezbaterii de luni. Să 
sperăm că cei 18 antrenori le 
vor privi și trata cu 
răspunderea, căutînd
scuze, ca de obicei, ci soluții 
practice de rezolvare corespun
zătoare a lor.

pentru că nici una dintre cele 
18 competitoare nu se prezin
tă la nivelul pretins de 
petiție. Ba mai mult, 
fac simplă figurație (la 
Petroșani, de exemplu,
mul jucător promovat din pe
piniera proprie este... Sto
cker !?), evoluînd în fața pro
priilor lor suporteri la un ni
vel necorespunzător. intr-un 
mod aproape penibil. Dar...

Divizia națională de juniori 
va constitui obiectul unei con
sfătuiri cu antrenorii celor 18 
echipe, care va avea loc luni, 
4 octombrie, la sediul F.R.F. 
Au fost invitați să participe si 
antrenorii celor 
bucureștene din 
republican. Care 
cipalele idei în 
se vor axa discuțiile ?

— Vom insista îndeosebi a- 
supra modului cum s-a efec
tuat și continuă să se efectue
ze selecția — ne spunea. cu 
două zile în urmă, antrenorul 
federal Constantin Ardeleanu. 
F.R.F. a atenționat încă din 
ianuarie conducerile cluburilor 
și asociațiilor de Divizie A a- 
supra 
ființa 
niori. 
toate 
cătuirii unor echipe puternice, 
care să inmănuncheze jucători 
cu reale perspective de pro-

presărate 
neregula- 
— F. C.
Corvinul, 

și Politehnica Iași 
acum. îndeaproa- 
viitoarele

echipe
F. C.

C. Bacău 
talonează, 

liderul, 
anunțîndu-se destul de e- 

chilibrate. Și aceasta

pe 
te

dispu-

tocmai

CLASAMENTUL
DIVIZIEI NAȚIONALE

2. F.C.
3. F.C.
4. S.C.

1. Dinamo
Constanța 
Corvinul 
Bacău

5. Polit. Iași
6. U.T.A.
7. F.C. Argeș

Bihor
Craiova

8. F.C. 1
9. Univ.

Rapid 
Steaua 
„Poli" 
A.S.A. 
F-C.M. 
F.C.M. 
Progresul 
Sportul stud. 
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13.
14.
15.
16.
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0
0
0

CAMPIONATUL
REZULTATELE

SERIA I : Rulmentul Bîrlad — 
C.F.R. Pașcani 3—0, Ceahlăul P. 
Neamț — Lie. fotbal Bacău 3—4, 
S.C. Bacău — Politehnica Iași 
6—2, Șc. sp. Tecuci — C.S. Bo
toșani 1—0, Lie. 2 Iași — C.S.M. 
Suceava 1—2, Lie. „Al. I. Cuza° 
Focșani — Viitorul Vaslui 1—1, 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej — 
Unirea Focșani 1—1 ; SERIA A 
Il-a : C.S.U. Galați — Rapid Bucu
rești 0—2, F.C. Brăila — Șc. sp. 
2 București 4—0, F.C. Constanța
— Metalul București 1—0 ; SERIA 
A IlI-a : Petrolul Ploiești — Șc. 
sp. Alexandria 1—1, Ș.N. Oltenița
— Progresul București 1—3. Voin
ța București — F.C.M. Giurgiu 
0—1, C.S. Tîrgoviște — T.M.B. 
2—1, Gloria Buzău — Lie. „D. Pe
trescu" București 2—2, Chimia 
Găești — Flacăra Automecanica 
Moreni 7—0 ; SERIA A IV-a : 
Univ. Craiova — Cimentul Tg. Jiu 
4—0, F.C. Argeș — Metalul Dro
beta Tr. Severin 2—1, Electro
putere Craiova — Știința Petro
șani 2—0, Șc. sp. Curtea de Argeș
— Lie. 1 Caracal 0—3, Chimia
Rm. Vîlcea — Șc. sp. Craiova 
2—0 ; SERIA A V-a : Gloria
Arad — U.M. Timișoara 1—1, Lie. 
4 Timișoara — C.F.R. Timișoara

4-8 OCTOMBRIE
35 dintre juniorii care acti

vează în Divizia națională. în 
Diviziile B și C, vor fi convo- 
cați să participe. începînd de 
luni, la un trial în vederea 
selecționării lor pentru echipa 
națională, angajată, după 
se știe. în preliminariile 
neului U.E.F.A., ediția 
1977.

Trialul va avea loc la
gov si va fi finalizat, vineri 
8 octombrie, printr-un meci 
cu divizionara B Voința Bucu
rești. liderul seriei a Il-a.

cum 
Tur- 

din

Sna-

12 formații 
campionatul 

vor fi prin- 
jurul cărora

toată
nu...

(București).
A II-A : Metalurgis-
— Dinamo Slatina : 

(Hunedoara) • C. S.
— Flacăra Automc-

D. Arndt (Iași)
Craiova — Șoi- 
Vass (Oradea) 
Brașov — Chi- 

Gh. Ispas

L.
i Bistrița — Minerul Lu- 

C. Manușaride (Bucu- 
• Rapid Arad — F. C. 
Marc : G. Fodor (Bucu- 
© Mureșul Deva — Da-

intențiilor sale de a în- 
divizia națională de ju- 
urmînd ca acestea să ia 
măsurile în vederea al-

REPUBLICAN
ETAPEI A ll-a

0—0, Strungul Arad — Șc. spor
tivă Caransebeș 1—3, „Poli" Ti
mișoara — U.T.A. 0—0, Șc. sp. 
Jlmbolia — Viitorul Timișoara 
o—2, F-C.M. Reșița — Rapid Arad 
3—1 ; SERIA A VI-A : Ind. sîr
mei C. Turzii — Armătura Zalău 
0—0, Minerul Cavnic — „U“ Cluj- 
Napoca 2—3, C.F.R. Cluj-Napoca
— F.C. Bihor 1—1, Șc. sp. Ora
dea — Olimpia S. Mare 0—2, Șc. 
sp. B. Mare — Sticla Turda 2—0, 
Gloria Bistrița — F.C. B. Mare 
0—3 ; SERIA A VII-A : Șc. sp. 
Mediaș — Unirea Alba lulia 4—0, 
Lie. 2 Deva — F.C. Șoimi Sibiu
2— 0, Șc. sp. Sibiu — Metalul 
Alud 4—0, Șc. sp. Șoimii Sibiu
— Mureșul Deva 3—1, Șc. sp. Hu
nedoara — Gaz metan Mediaș 
1—0, Metalurgistul Cugir — F.C. 
Corvinul Hunedoara 3—0 ; SERIA 
A VIII-a : Steagul roșu Brașov
— A.S.A. Tg. Mureș 0—3, Oltul
Sf. Gheorghe — Nitramonia Fă
găraș 0—0, Șc. sp. Brașovia — 
Șc. sp. Cristur 2—1, Chimica Tîr
năveni — Șc. sp. — ‘ *
Șc. sp. Odorhel — _=.
Secuiesc 0—2, Șc. sp. Tg. Mureș
— Tractorul Brașov 2—0, Șc. sp. 
M. Cluc — Șc. sp. Gheorghienl
3— 0.

Toplița 8—0, 
Șc. sp. Tg.

TRIAL LA SNAGOV...
Jucătorii reținuți se vor a- 

lătura acelora care alcătuiesc 
nucleul lotului reprezentativ 
de juniori și din care fac par
te. printre alții. Șt. Popa, Mîn- 
drilă, Irimescu, Dobrotă, 
nat, Mușat. Reamintim că 
această toamnă echipa de 
niori are perfectat un joc, 
deplasare, cu Ungaria,
noiembrie, și un altul în pro
iect. pe teren propriu, cu se
lecționata similară a Bulgariei.

Ig- 
în 

ju- 
în

la 3

OBIECTIV, DIVIZIA C
/izionare B în fruntea clasamentelor @ Viitorul Vaslui, singura echipă 
ie puncte după 5 etape ® 147 de etape suspendare, o situație care 

a devenit îngrijorătoare
Diviziei C s-a 
ime a turului, 
acum cinci e- 
privire * asupra 

r 12 serii cons- 
I sînt din nou 
bi în campiona- 
I în prima linie 
promovarea în 
mâții provenite 
ecund. Se pare 
uiție a competi- 
| spectaculoasele 
Li rivale cum 
tlui — Petrolul 
I a Il-a), acum 
kn avans de 3 
pbeta Tr. Seve- 
ru (s. Vil), Vul- 
I — Miiîerul A- 
I.I.M. Brașov — 
I XI) ș.a. După 
Itat, fostele di- 
comportare, în 

[cest început de 
b toate aflîndu- 
lor. Astfel, C.S. 
cuH2 în seria I 
kslui este prima

Il-a cu 10 p, 
mație din cele 
pină acum ma-

ximurn de puncte posibile, S.C. 
Tulcea — locul 1 în seria a IV-a 
cu 9 p, Metalul Mija — 
în seria a Vl-a cu 9 p, 
Motru — locul 2 în seria 
cu 8 p, Minerul Moldova 
locul 3 în seria a VIII-a 
și Victoria Cărei — locul

a IX-a cu 7 p. Un start slab 
luat Autobuzul București (10- 
9, cu 5 p, în seria bucureștea- 
a V-a) șl Unirea Tomnatic (lo- 
13, cu 4 p, în seria a VIII-a).

Dintre noile promovate, în nu
măr de peste 30, doar cîteva echi
pe ocupă locuri mulțumitoare în 
clasamente, pe la mijloc. Majori
tatea lor se află pe locuri perife
rice, ca, de pildă, Partizanul Ba
cău — locul 16 cu 0 p — (seria a 
Il-a), Progresul Pucioasa — 16 cu 
1 p, (seria a Vl-a), Lăpușul Tg. 
Lăpuș — 16 cu 1 p (seria a X-a) 
etc.

Din relatările săptămînale ale 
corespondenților noștri, care asistă 
la ” —
că 
de 
do 
schimb se practică un joc dur, cu 
numeroase aspecte de nesportivi-

ria 
au 
cui 
nă, 
cui

locul 2
Minerul 
a Vll-a 
Nouă —
cu 8 p 

2 în se-

meciurile de Divizia C, reiese 
nivelul tehnic al jocurilor lasă 
dorit, abundă greșelile tehnice 
execuție și de ordin tactic, în

tate (în principal, lovirea adver
sarului). In această privință sînt 
elocvente sancțiunile dictate de 
Comisia de disciplină a F.R.F. 
Pină acum au fost sancționați cu 
147 de etape de suspendare 51 de 
jucători de la 46 de echipe. Prin
tre cei care au primit o pauză... 
forțată de mai multe etape se nu
mără Alexandru (ROVA Roșiori), 
Petrușca (Minerul Băiuț), Chiorea- 
nu (U.P.A. Sibiu) — cite 6 etape, 
Roman (Partizanul Bacău) — 5 
etape, Crăciunescu (Chimistul Rm. 
Vîlcea) — 4 etape etc.

Se impune ca birourile de sec
ție, antrenorii, instructorii și toți 
aceia care au tangență cu echipele 
să pună mai mult accentul pe as
pectul educațional al pregătirii ju
cătorilor. Nu este de conceput ca 
în meciurile de Divizia C să asis
tăm la tot felul de manifestări stră
ine elementarului bun simț, spor
tivității. Federația este, de altfel, 
hotărâtă să curme nesportivitatea 
pe terenurile de joc, să aplice 
sancțiuni dintre cele mal severe, 
mergînd pină la excluderea din 
viața sportivă.

T. RĂBȘAN

Laurențiu DUMITRESCU

PROGRAMUL JOCURILOR ZONEI EUROPENE
DIN PRELIMINARIILE C.M. 1978

Da 19 noiembrie 1975 au fost alcătuite, prin tragere la sorți, grupele 
campionatului mondial — ediția 1978 —, al cărui turneu final se va des
fășura în Argentina. Au fost înscrise 104 echipe, dintre care 31 din 
Europa, 26 din Africa, 21 din Asia șl Oceania. 17 din America Centrală 
șl de Nord și 9 din America de Sud. Comisia de organizare a F.I.F.A. a 
stabilit, de asemenea, modul în care sînt repartizate locurile echipelor 
calificate pentru turneul final din aceste zone : 8 sau 9 din Europa, 2 
sau 3 din America de Sud, 1 din Africa, 1 din Asia șl Oceania, 1 din 
America de Nord și Centrală.

Se cuvine să notăm că învlngătoarea grupei a 9-a din zona euro
peană va susține un meci de baraj (tur-retur) cu formația clasată pe 
locul 3 în turneul final al zonei sud-americane. De asemenea, men
ționăm calificarea directă în turneul final a echipelor Argentinei (ca 
țară organizatoare) și R.F. Germania (cîștigătoarea ultimei ediții a 
C.M.).

In rândurile de mal jos vom face o scurtă prezentare a celor 9 
grupe din zona europeană, cu programul complet al meciurilor. Cîteva 
partide s-au consumat de-acum, altele sînt programate în toamna 
acestui an, iar următoarele in anul viitor (21 la primăvară și 39 la 
toamnă).

9.X.: Elveția — Suedia; 8.VI. 1977: 
Suedia — Elveția; 7.IX.: Norvegia 
— Suedia; 30.X.: Elveția — Nor
vegia.

GRUPA A Vll-a

GRUPA I

Pentru primul loc candidează, 
fără îndoială, echipele Poloniei 
și Portugaliei. Ambele reprezen
tative sînt întinerite. Polonezii au 
acum un nou antrenor, pe 
Gmoch, în locul lui Gorski, în 
timp ce portughezii nu mai pre
zintă valoarea din anii de glorie 
al Benficăi Lisabona, care a dat 
atunci majoritatea titularilor.

Programul : Cipru — Danemar
ca 1—5; 16.X.: Portugalia — Po
lonia; 27.X.: Danemarca — Ci
pru; 31.X.: Polonia — Cipru ; 
17.XI.: portugalia — Danemarca; 
5.xn.: Cipru — Portugalia; î.V. 
1977: Danemarca — Polonia; 15.V.: 
Cipru — Polonia; 21 .IX.: Polo
nia — Danemarca; 9.X.: Dane
marca — Portugalia; 29.X.: Po
lonia — Portugalia; 16.XI.: Por
tugalia — Cipru.

31.VIII.: Olanda — islanda 
Belgia — Islanda; 21.IX.: ___
da de Nord — Islanda ; 12.X. : Ir
landa de Nord — Olanda ; 26.X.: 
Olanda — Belgia; 16.XI.: irlanda 
de Nord — Belgia.

GRUPA A V-a

GRUPA A Il-a

Anglia șl Italia sînt principalele 
favorite, dar ambele echipe ma
nifestă — se pare — un regres 
față de marile afirmări din 1966 
(Anglia) șl 1970 (Italia).

Programul; Finlanda — Anglia 
1—4; Finlanda — Luxemburg 7—1; 
13. X.: Anglia — Finlanda; 16.X.: 
Luxemburg — italia; 17.XL: Ita
lia — Anglia; 30.111. 1977: Anglia
— Luxemburg; 26.V.: Luxemburg
— Finlanda; 8. VI. Finlanda —
Italia; 12.X.: Luxemburg — An
glia; 15.X.: Italia — Finlanda;
16.XI. : Anglia — Italia ; 3.XII. : 
Italia — Luxemburg.

GRUPA A lll-a
Lupta pentru calificare se a- 

nunță între formațiile R.D. Ger
mane si Austriei, dar prima șan
să o au campionii olimpici.

Programul: 31.X.: 1 *
Austria; 17.XI.: R.F.
— Turcia ; 5.XII. : 
Austria ; 2.IV. 1977

17.IV.: Austria 
Austria — Mal- 

- R.D. Ger- 
R.D. Germană — 

; 29.X.: R.D. Germană — 
30.X.: Turcia — Austria ; 
Turcia — R.D. Germană; 
Malta — Turcia.

Austria ; 2.IV.
— R.D. Germană
— Turcia; 30.IV.: 
ta; 24.IX.: Austria 
mană; 12.X. 
Austria 
Malta;
16.XI:
27.XI.:

Turcia — 
Germania 

Malta — 
: Malta

GRUPA A IV-a
nou, în aceeași grupă celeDln ....

două echipe ale unor țări vecine: 
Belgia și Olanda, vechi rivale în 
marile competiții fotbalistice. La 
ultima ediție a C.M., cele două 
formații au terminat la egalita
te în grupă, dar olandezii s-au 
calificat grație golaverajului. Du
pă cum sc știe, Olanda s-a cali
ficat apoi în finala C.M.. pierzînd 
la limită partida cu R.F. Ger
mania.

Programul : Islanda — Belgia 
0—1; Islanda — Olanda 0—1; 13.X.Î 
Olanda — Irlanda de Nord; 13.XI.: 
Belgia — Irlanda de Nord ; 26.III. 
1977 : Belgia — Olanda ; ll.VI. : 
Islanda — Irlanda de Nord ;

4.IX.: 
Irlan-

Se prevede o luptă echilibrată 
între Cehoslovacia (campioană a 
ultimei ediții a C.E. — neînvinsă 
în ultimele 22 de meciuri dispu
tate), Scoția (calificată printre 
cele 16 la C.M. din 1974) și chiar 
Țara Galilor.

Programul: 13.X.: Cehoslovacia
— Scoția; 17.XI.: Scoția — Tara 
Galilor; 30.III. 1977: Tara Galilor
— Cehoslovacia; 21.IX.: Scoția — 
Cehoslovacia ; 21.X. : Țara Galilor
— Scoția; 16.XI.: Cehoslovacia — 
Țara Galilor.

GRUPA A VIII-a

Rivalitatea fotbalistică franco- 
bulgară revine din nou In actua
litate. întotdeauna cînd cele două 
formații au jucat In aceeași gru
pă s-a calificat reprezentativa 
Bulgariei, care, de altfel, în anii 
de după ultimul război mondial 
a evoluat de 4 ori în turneul fi
nal. Franța s-a calificat ultima 
oară printre primele 16 echipe 
din lume acum 10 anii

Programul: 9.X. : Bulgaria — 
Franța; 17.XI.: Franța — 7 
30.HI. 1977: Irlanda — 1
l.VI.: Bulgaria — Irlanda 
Irlanda — Bulgaria; 16.XI. 
ța — Bulgaria.

Este grupa în care candidează 
cu șanse egale reprezentativele 
României, iugoslaviei și Spaniei. 
La ultima ediție a C.M. Iugosla
via și Spania au fost în aceeași 
grupă preliminară, calificarea fi
ind decisă în meciul de baraj 
cîștigat de echipa iugoslaviei. 
Anul acesta se dispută în grupa 
a 8-a un singur rneci, celelalte 
fiind programate anul viitor. lată 
datele partidelor: 10.X.: Spania — 
Iugoslavia; ........... * ’*
— Spania; 
ROMÂNIA; 
ROMANIA ; 
Iugoslavia; 
Spania.

16.IV. 1977
8.V.:

28.X.
13.XI.
30.XI.

ROMANIA 
Iugoslavia — 
: Spania —

ROMANIA — 
Iugoslavia —

GRUPA A Vl-a

irlanda; 
Franța ; 
t; 12.X.: 
.: Fran-

GRUPA A IX-a

pentru primul loc se va 
siguranță între reprezen- 
U.R.S.S. si Ungariei, dar

Echipa Suediei, deși nu 
are „garnitura" prezentă în 
la „Weltmeisterschaft", este totuși 
favorită în fața selecționatelor 
Elveției și Norvegiei. Singura 
grijă pe care o are antrenorul 
Eriksson este întinerirea lotului.

Programul: Suedia — Norvegia 
2—0; Norvegia — Elveția 1—0;

mal 
1974

Lupta 
da cu 
tativele 
cîștigătoarea grupei va mai sus
ține — după cum am anunțat 
mai sus — un meci de baraj 
(tur-retur) cu o formație sud-a- 
mericană. Prin urmare, si aici se 
prevede o întrecere Interesantă.

Programul: 9.X.: Grecia — Un
garia; 20.IV. 1977: U.R.S.S. — 
Grecia; 30.IV.: Ungaria — U.R.S.S.? 
10.V.: Grecia — U.R.S.S.; 18.V.Î
U.R.S.S. — Ungaria; 25.V.: Un-, 
garia — Grecia.

Duminică începe o nouă edi
ție a campionatului italian. 
Programul, alcătuit de compu
ter, nu prezintă — pentru pri
ma etapă — partide foarte in
teresante, incerte în privința 
rezultatului cu excepția celei 
de la Roma, unde Juventus (o 
echipă a Juventusului cu sigu
ranță obosită după partida din 
„Cupa U.E.F.A." cu Manches
ter City) va întîlni pe Lazio.

Ajunul de campionat nu este 
foarte senin. Motivul îl repre
zintă refuzul multora dintre 
jucători de a-și da acordul 
pentru participarea la noua e- 
diție a campionatului. Bologna 
este echipa care deține „recor
dul” unor asemenea probabile 
absențe, nu mai puțin de șapte 
jucători „roș-albaștri“ (Cereser, 
Nanni, Pozzato, Paris, Chiodi, 
Adani și Bellugi) nedîndfi-și 
acordul. Dacă el nu va fi dat 
pînă sîmbătă seara, cei șapte 
jucători nu au dreptul de a 
participa la prima etapă.

Catanzaro-Napoli, iată 
byul Sudului. E interesant 
văzut ce vor putea face 
dele împotriva unei formații 
napolitane complete, în care

der- 
de 

gaz-

punctul forte, ca noutate, e 
fostul extrem stînga al lui 
A.C. Milan, Chiarugi. Echipele 
care au participat la meciurile 
din cupele europene evoluează, 
în majoritatea lor, pe teren 
propriu. Cu excepția, amintită, 
a lui Juventus și a lui Inter- 
nazionale. Aceasta din urmă își 
va măsura forțele cu Foggia. 
Ușoară, pentru Torino, cel pu
țin prin „calculele hîrtici”, mi
siunea în întîlnirea cu Samp- 
doria, ca și cca a lui Milan în 
fața Perugiei.

E așteptată cu interes ren- 
pariția în prima divizie a for
mației Genoa, în compania fot
baliștilor de la A.S. Roma. A- 
ceasta din urmă are un singur 
dubiu în formație — extremul 
Conti, care a jucat sezonul tre
cut chiar la... Genoa. In fine, 
întîlnirea Cesena — Fiorentina, 
e, poate, cea mai echilibrată. 
Cesena va juca fără „conducă
torul ei în teren“, Frustalupi, 
iar F’c 'ii ia iară Rogg-. ică 
nerefăcut după grava acciden
tare suferită la sfîrșitul sezonu
lui trecut.

CESARE TRENTINI
Bologna, 1 octombrie
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„S-a demonstrat și Ia Montreal, ca pretutindeni, că factorul principal 
pentru a obține victorii, pentru a te putea ridica pe treptele cele mai 
înaiie, în sport ca și în alte domenii, îl constituie munca, perseverența. De 
altfel, știți că în concepția noastră de formare a omului nou punem 
accentul pe muncă, ca factor determinant al întregii activități sociale".

NICOLAE CEAUȘESCU

EXIGENȚA ANTRENORULUI
Priveam tăcuți, ghemuiți pe 

o bancă scundă, antrenamen
tul condus de Reia Karoly. Ti
nerele gimnaste evoluaseră la 
bîrnă, apoi la săiituri și acum 
se pregăteau pentru paralele. 
Asemenea unor furnici har
nice, Nadia, Teodora și cele
lalte sportive cărau poveri e- 
lastice, ridicînd în jurul noului 
aparat mușuroi de saltele. 
După felul cum pășeau, drep
tunghiurile de gumă păreau a 
fi grele, mai cu seamă că, în 
hărnicia lor, gimnastele adu
ceau cîte două. Graba pentru 
a reîncepe cît mai repede lu
crul își avea o explicație sim
plă : fetelor le plăcea să zboa
re printre cele două bare ; 
știau că in munca lor antreno
rul nu va interveni și — ca la 
concursuri — vor fi urmărite 
doar cu privirea.

Priveam tăcuți, ghemuiți pe 
o bancă scundă, antrenamen
tul condus de Reia Karoly. Ti
nerele gimnaste evoluau acum 
la paralele. Cu o frumoasă ar
cuire. Nadia se desprinde de 
bară șl plonjează. O clipă de 
nemișcare, apoi caută privirea 
antrenorului. Va repeta exerci
țiul ! După părerea noastră, 
ca și a grupului de fotbaliști 
din lotul republican aflat ală
turi pe bancă, totul a .fost per
fect. Dar antrenorul Karoly 
nu a dat afirmativ din cap, în 
semn de bine. Urmează la pa
ralele Teodora Ungurcanu. apoi 
din nou 
Exercițiu 
mimează 
te ale mîinilor aduse în față, 
antrenorul Cornel Drăgușin. 
însoțitorul fotbaliștilor. Nadia 
va repeta, însă !. Aprecierea de 
„bine" tot nu a fost dată. 
Reia Karoly nu a schițat nici 
un gest. Se va continua, 
dar, munca în aceeași 
profundă, netulburată 
de o șoaptă

Priveam în sală tăcuți, 
respect față de tot ceea 
vedeam la antrenamentul

Nadia Comăneci. 
de notă maximă (!) 

prin cele zece dege-

așa- 
liniște 
măcar

că 
ce 

con
dus de Reia Karoly. Sentimen
tul de stimă îl impunea truda 
care modela pînă la perfecțiu-

Bcla Karoly asemenea unui mare dirijor
Foto : I. MIHAICA

SCHIMBUL
Actuala ediție a Diviziei A 

de handbal ne prilejuiește o 
constatare interesantă : după 
consumarea primelor 6 etape, 
media de vîrstă a jucătorilor 
cei mai productivi depășește, 
atît la feminin, cît și la mas
culin, 30 de ani 1 întrebarea 
care se impune de la sine este 
„unde sînt tinerii" ? Unde sînt 
cei de la care se așteaptă pre
luarea ștafetei marilor perfor
manțe ?

Nu este un secret că handba
lul nostru se află în impas la 
acest capitol, cu toate că 
țară există nu mai puțin 
98 de unități specializate în 
descoperirea și creșterea junio
rilor. Din păcate, în marea 
majoritate a acestor _ unități 
se lucrează într-un ritm care 
nu poate asigura realizarea 
marilor obiective stabilite pen
tru J.O. din 1980. Rezultatul 
muncii de rutină, al comodi
tății manifestate de o serie 
întreagă de antrenori de ju
niori este că în prima divizie 
ajung din ce în ce mai puțini 
jucători, iar aceștia, o dată pro
movați, trebuie să fie luați de 
la „abc“-ul handbalului din 
cauza bagajului redus de cu
noștințe.

Antrenorii despre care amin
team — și sînt destul de nu
meroși I — s-au obișnuit să 
lucreze cu grupe alcătuite 
criteriul... cifric, fără a 
osteni să facă o selecție temei
nică ; unii urmăresc doar re
zultatul imediat (pe care nici 
nu-1 obțin I) îritr-un campio
nat a cărui valoare este com
plet neglijabilă în comparație 
cu interesele majore ale hand
balului nostru. Divizia de

în 
de

P* 
se

ju-
ne exercițiile tinerelor fete. 
Mai aveam, desigur, o reve
rență și în fața talentului, a 
notei de seriozitate în care s» 
lucra. Dar, abia către sfîrșitul 
orelor de pregătire aveam să 
deslușim ceea ce, de fapt, im
punea respectul, ceea ce dis
cret întregea succesul : EXI
GENȚA ANTRENORULUI.

Priveam în sală, tăcuți, fina
lul acestui antrenament — lec
ție model pentru sportivii fot
baliști — cum avea să recu
noască mai tîrziu Cornel Dră
gușin. Se terminaseră și exer
cițiile la sol, iar acum gimnas
tele lucrau — suplimentar — 
în fața oglinzilor. Cînd Reia 
Karoly, în mijlocul sălii, a luat 
poziția de drepți, fetele au lă
sat lucrul și i s-au aliniat >n 
față, așteptînd tăcute. Antre
norul, în sfirșit, a rostit cîte
va cuvinte. Și toată lumea a 

— — înseamnă EXI-înțeles ce 
GENȚA !...

Vasile TOFAN

SUTIMEA DE SECUNDA
— Vasile Diba, cum ar 

punde un sportiv de mare 
formanță la întrebarea : 
înseamnă pregătire conștientă"?

— Cred că răspunsul 
același, sau ar trebui i 
același atît pentru un sportiv 
de mare performantă, 
spuneți dv.. cit și pentru un 
începător. Pregătirea conștientă 
este. în primul rînd. condiția 
esențială 
lui spre 
stabilirea 
țel și cred că în visul oricărui 
debutant de a ajunge campion 
trebuie căutate primele re
surse ale acestui deziderat ; 
trebuie, mai tntii de toate, să 
vrei să ajungi sus. 
vărat, dorința nu-i 
este necesar să-ți 
faci totul pentru a 
ți-ai propus, chiar 
ceput, din primii ani.' Să mun
cești la antrenament, oricît de 
greu ar fi — și să știți că la 
caiac antrenamentul nu este 
nici ușor și, de multe ori. nici 
plăcut — cu convingerea că 
orice lovitură de padelă, orice 
metru parcurs iți pot aduce in
tr-o mare finală sutimea de se
cund* care desparte victoria 
de înfrîngere. Să ai încredere 
deplină în cel care te sfătu
iește, convins fiind că și el do
rește în aceeași măsură succe-

răs- 
per- 
„Ce

sul
ce

I este 
să fie

cum îi

la începutul drumu- 
piscuri. Ea înseamnă 
unui obiectiv, a unui

Este ade- 
de ajuns, 
impui să 
realiza ce 
de la în

și, în plus, știe mai bine 
trebuie făcut. Să faci în

totdeauna ce-ți 
tele tău sportiv, 
neori ai putea 
poate și cu mai 
tirea nu se 
coborirea din barcă. 
mentul invizibil" este la 
de important. . Noțiunea 
viață sportivă implică și 
cea de renunțare. Să dai 
ce poți pe stadion, să știi 
renunți, in afara lui, la ce 
putea să-ți încetinească, să-ți 
frineze progresul. Aceasta în
seamnă, pentru mine, pregă
tire conștientă. (VI. M.)

spune părin- 
chiar dacă u- 
crede că se 
puțin. Pregă- 

oprește insă la 
.Antrena- 

fel 
de 
pe 

tot 
să
ar

CÎT, DAR Șl CUM MUNCIM?• ••

DE MÎINE
niori ne-a oferit nu o dată 
prilejul de a vedea meciuri 
care lasă impresia unor între
ceri școlare de masă, departe 
de cerințele unor dispute între 
echipe ale unităților speciali
zate ! Iar dacă Divizia școlară 
oferă acest aspect, ce să mat 
spunem despre întrecerile ju
niorilor II și III, organizate 
de cîțiva ani, dar rămase fără 
rezultate palpabile ? Penuria de 
juniori talentați a determinat 
și o considerabilă scădere a ni
velului Diviziei B. Acolo exis
tă obligativitatea înscrierii pe 
foaia de arbitraj a 7 jucători 
sub 23 de ani, dar din cauza 
absenței tineretului se practică 
un fel de „joc în 5", cu doi„. 
figuranți în teren I

Și iată cum, în timp ce an
trenorii loturilor reprezentative 
caută în echipele din toate 
eșaloanele elemente capabile 
să fie promovate, să prime
nească -și să întărească rîndu- 
rile echipelor țării, cei inves
tiți cu sarcina de a descoperi și 
a crește schimbul de mîine se 
complac într-o inadmisibilă su
ficiență, suprema lor grijă con- 
stituind-o... rezultatul meciului 
de duminică ! Handbalul româ
nesc are nevoie de antrenori 
pasionați, multilaterali, care să 
muncească din răsputeri, slu
jind cu adevărat interesele 
propriilor echipe și, prin a- 
ceasta, interesele generale ale 
acestui sport, apărarea culorilor 
țării în marile competiții in
ternaționale.

în fața acestei situații se im
pune ca atît federația de 
specialitate, cît și M.E.I. să ana
lizeze serios munca ce se 
depune în secțiile de juniori, 
luînd măsuri grabnice de res
pectare a normelor și cerințe
lor activității de performanță 
și de folosire a criteriilor de 
selecție elaborate de C.N.E.F.S.

Horia ALEXÂNDRESCU .

Sportul

Subliniam intr-un comentariu 
recent apărut în coloanele zia
rului nostru că una din cau
zele evoluțiilor slabe ale re
prezentativei masculine de înot 
a țării a constitult-o și faptul 
că selecționerii au apelat la 
serviciile unor sportivi plafo
nați, fără posibilități și mai 
ales fără perspective, de a 
atinge o bună valoare interna
țională. Antrenorii lotului își 
motivau atitudinea într-o șe
dință de analiză a activității 
din 1976 prin faptul că tinerii 
înotători — pe care, în treacăt 
fie spus, tot ei i-au pregătit — 
nu au progresate suficient pen
tru a merita cinstea de a ne 
reprezenta țara în competiții 
internaționale. Și după părerea 
noastră nu au greșit (în acest 
caz) întru totul...

Pe baza performanțelor în
registrate în 1975, F.R.N. a al
cătuit la începutul sezonului 
1976 un lot lărgit cuprinzînd 
tineri (născuți 1959—1961) cu 
evidente perspective. Dintre a- 
ceștia, doar Levente Mady — 
17 ani (Crișul Oradea), care a 
și ajuns campion balcanic de 
seniori la 200 m delfin și, în
tr-o mai mică măsură, Horia 
Lucaciu (17), Ionel Luca (17) — 
elevi la Șc. 54 București, la 
100 m delfin și, respectiv, 100 
m și 200 m bras, și Ladislau 
Szakadati (15) (Crișul), la 200 
m spate și-au îndeplinit obiec
tivele propuse de 
cîștigînd secunde 
Ceilalți, Ilarion Sveț (Steaua), 
Horațiu Neagrău, Adalbert Bi- 
rini (Crișul), Alexandru Szabo 
(C.S.M. Cluj-Napoca), Carol 
Brechner (Șc. 54) sau Adrian 
Alexandru (Petrolul) au pro
gresat și ei, într-un ritm mal 
lent, dar fără să atingă cifre 
de valoare internațională.

De ce nu s-au putut afirma

antrenori, 
prețioase.

realmente în acest sezon ti
nerii înotători cu evidente 
perspective 1 Motivele trebuie 
căutate în trei direcții princi
pale și anume : a) neglijarea 
sau in unele cazuri chiar igno
rarea pregătirii fizice pe 
Cei mai mulți dintre 
înotători nu au o forță cores
punzătoare vîrstei lor și 
de competiție, sînt lipsiți de 
mobilitate, fapt care generează 
folosirea unor mișcări greșite ; 
b) greșeli în planificările an
trenamentelor la unele secții, 
care nu au urmat linia meto
dică recomandată de Colegiul 
central de antrenori. Mai ales 
în lunile de toamnă și iarnă, 
cînd sportivii ar trebui să acu
muleze un volum mare (repe
tări pe distanțe de 400 m, 800 
m și chiar 1 500 m pentru 
crauliști), unii antrenori, folo
sind metode de mult învechite, 
cer sportivilor repetări scurte 
(100 m, 200 m). rareori pe dis
tanțe ce depășesc 400 m. Ast
fel stînd lucrurile, MUNCA ti
nerilor înotători este lipsită de 
cantitatea și îndeosebi de ca
litatea cerută pentru obținerea 
marii performante ; c) lipsa 
concursurilor, mai ales in lu
nile februarie-iunie, privează 
pe sportivi de unul din stimu
lentele 
bunelor rezultate.

Peste cîteva 
vor începe 
pregătire. Este și motivul pen
tru care am adus în discuție 
calitatea muncii efectuate în 
sezonul trecut în principalele 
secții din țară, în speranța că 
de această dată biroul F.R.N. 
și colegiul central de antrenori 
vor exercita un control ri
guros pentru evitarea g-eșelilor 
din trecut.

de bază al

zile
un nou

uscat, 
tinerii

anilor

obținerii

înotătorii 
ciclu de

Adrian VASILIU

EXEMPLUL MAESTRULUI
Cu discreție, cu modestie, așa 

cum îi este firea, dar cu auto
ritate. tînărul voleibalist dina- 
movist Marian Păușescu s-a im
pus pe fiecare treaptă a as
censiunii în sextetele de bază. 
Elevul lui Veneriu Tătaru — a 
cărui formare în sala din șos. 
Ștefan cel Mare a rodit, fără 
îndoială, sub influențele puter
nice ale unor individualități di- 
namoviste, alături de care și în 
admirația cărora începuse să 
învețe voleiul — a forțat, foarte 
curînd, intrarea în sextetul de 
bază al echipei de juniori a clu
bului, apoi — pe rînd — între 
titularii reprezentativelor națio
nale' de juniori și tineret, ai 
formației de seniori Dinamo și,

acum, în prima reprezentativă 
a țării.

Acum vreo cinci-șase ani, 
cînd Păușescu nu prea atrăgea 
atenția specialiștilor, antrenorul 
ne spunea că din acest băiat 
liniștit, cuminte și ascultător va 
face un jucător de lot național. 
„Va fi un al doilea Schreiber 
— afirma V. Tătaru. De altfel, 
se și aseamănă în multe pri
vințe. El însuși mi-a declarat 
că vrea să devină un jucător 
de valoare, un jucător complet, 
așa cum i se pare Willy Schrei
ber, pe care și-1 alege ca mo
del".

Și nu au trecut mulți ani 
pentru ca să ne dăm seama 
că juniorul dinamovist, grație

unor eforturi constante, alimen
tate de dorința nestăvilită de 
a progresa și de a se apropia 
cit mai repede de țel. confirmă 
spusele antrenorului său. Acum, 
la 23 de ani. cînd face parte 
din sextetul de bază al echipei 
noastre campioane, alături de 
maestrul emerit al sportului 
Wiliam Schreiber și din sexte
tul reprezentativei, Marian Pâu- 
șescu știe că exemplul de mun
că, perseverență și dăruire pe 
care l-a urmat cu hotărîre l-a 
ajutat să ajungă unde se află 
acum. Și poate că în gînd i-a 
rhulțumit în multe rînduri 
maestrului... (A. B.)

ANTITEZE...
Vineri, 24 septembrie, am vi

zitat în cursul după-amiezii 
stadionul Tineretului din Bucu
rești. Cu acest prilej am notat 
cîteva aspecte interesante. • 
La ora 17,30 toate cele 4 (pa
tru) terenuri de volei erau 
GOALE. • Antrenorul de atle
tism Alexei Techirdalian, cu 
toate că nu mai este încadrat 
la C. S. Școlarul, ci funcțio
nează ca profesor de educație 
fizică la Șc. gen. 164, era pre
zent pe stadion pregătind pa
tru sportivi ; absolut voluntar.
• Vestiarele de la „Tineretu
lui" arată deplorabil, ca să nu 
mai vorbim că „gospodarii" sta
dionului au mai desființat 5 
(cinci) prin depozitarea de ma
teriale în interiorul lor. • Ve
teranul Gheorghe Nicolae fă
cuse pînă în momentul cînd 
l-am întilnit 8 din cei 10 km 
de alergare pe care și-i propu
sese pentru acea zi; la 62 
de 'ani e o performanță. • Te
renul de tenis din perimetrul 
stadionului era, și el, pustiu ; 
oare n-o fi existat nici un a- 
mator ? • Pe gâzoanele des
tinate rugby-ulul activitatea s-a 
încheiat abia spre seară ; erau 
prezente 6 (șase) echipe. • A- 
colo unde exista un cabinet de 
fizio-terapie e acum o... maga
zie ; în paragină. • Pe tere
nul de baschet — o palpitantă 
partidă intre copiii „din car
tier", cum ne-au spus ; nu era, 
însă, nici un antrenor care să 
„vadă" intre ei un copil de 
15 ani înalt de 1,87 m. • Două 
dintre cele 3 intrări ale sta
dionului sînt ferecate de multe 
luni ; oare de ce or fi foști 
făcute ? • Două echipe de
handbal — I.E.F.S. (antrenor 
V. Gogăltan) și Șc. sp. 1 (T. 
Manolache) — și-au prelungit 
lecția cu peste o jumătate de 
oră ; in propriul folos. • Dacă 
Sanepidul ar inspecta instala
țiile sanitare de Ia acest sta
dion s-ar dicta amenzi cu care 
ar putea fi făcute altele noi.
• La intrarea în stadion (in
trarea principală) sînt cîteva 
(frumoase) straturi de flori ; 
dar numai acolo. • Terenul de 
handbal bituminat, care dis
pune acum și de tribună, a 
fost destinat, probabil, dezvol
tării reflexelor ; altfel nu ne 
putem explica... unduirile _ su
prafeței de joc. • Am căutat 
obișnuitul program al terenu
rilor, care e afișat de obicei 
la fiecare bază sportivă : „e 
sus, la conducere", ne-a spus 
un antrenor, arătîndu-ne clă
direa administrației... (AL H.)



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ULTIMA ETAPĂ TN „CUPA 
ROMÂNIEI" LA ATLETISM

Astăzi și miine, pe stadionul 
Republicii se desfășoară ultima 
etapă din „Cupa României” la 
atletism (grupa A). Iată clasa
mentul înaintea concursului fi
nal : 1. Steaua G91 p, 2. Dina
mo 460,5 p. 3. C.A.U. 444,5 p, 4. 
Rapid 192 p, 5. Cluj 189,5 9, 6. 
Metalul 168 p, 7. Brașov 149,5, 
8. Argeș 126 p, 9. Constanța 
125 p. Dacă Steaua, cu avan
sul de peste 200 de puncte, se 
poate considera cîștigătoare a 
trofeului, lupta pentru evitarea 
ultimului loc — și a barajului 
pentru desemnarea echipei ca
re va concura anul viitor în 
grupa de elită — se anunță in
teresantă și echilibrată între 
formațiile care ocupă în pre
zent cel trei poziții codașe.

„CUPA METALUL" LA 
CANOTAJ

Pe lacul Herăstrău s-a des
fășurat „Cupa Metalul”, între
cere care a reunit schifiști și 
schifiste din mai toate secțiile 
nautice bucureștene. Primii cla
sați, senioare : 4+1 rame : Me
talul (Maria Avram, Ileana 
Borcea. Marioara Boariu, Stela 
Bandol + Maria Ciocan) ; 2
vîsle : Voința (Ecaterina Mun- 
teanu, Elena Stănică) ; 2 f.e. : 
Metalul (Maria Avram, Ileana 
Borcea) ; simplu : Aurelia Iri- 
mia (Voința) ; 4+1 vîsle : Voin
ța : 8+1 : Voința ; junioare I : 
4+1 rame : Olimpia : 2 vîsle.: 
Metalul ; simplu: Marieta Chir- 
cev ; 2 f.c. : Voința : juniori I: 
4+1 rame : Steaua ; 2 f.c. : 
Steaua : 2 vîsle : Steaua ;
simplu : Iulian Ștefan (Dina
mo) ; 2+1 : Steaua. Clasament 
general : feminin : 1. Voința 
53 p, 2. Metalul 53 p, 3. Olim
pia 24 p, 4. Steaua 7 p ; mas
culin : 1. Steaua 43 p, 2. Di
namo 20 p, 3. Șc. sp. nr. 1 
15 p.

DINAMO BRASOV - 
STEAUA 

LA HANDBAL
Divizia A de handbal a intrat 

în a doua jumătate a primului 
tur. Miine sint programate jocu
rile etapei a Vil-a. dominate de 
întîlnirea masculină dintre Di
namo Brașov și Steaua. Un meci 
aprig se anunță a fi și cel din
tre „U“ București și Poli Timi
șoara (teren Drept, de la ora 
10,15). Celelalte întîlniri ale run
dei masculine : C.S.M. Borzcști 
— Gloria Arad. Știința Bacău — 
Rclonul Săvinești, H. C. Minaur 
Baia Mare — „U“ Cluj-Napoca și 
Dinamo București — C.S.U. Ga
lați (teren Dinamo, de la ora 
11.451.

1.41 feminin — o etapă a parti
delor echilibrate, in care echi
pele din prima parte a clasa
mentului se întîlnesc între ele, 
același lucru fiind valabil și pen
tru formațiile din partea a doua: 
I.E.F.S. — Confecția (teren Tine
retului, de la ora 16,55). „U“ Ti
mișoara — „U“ Iași, Constructo
rul Timișoara — Rapid, „U“ Cluj- 
Napoca — Textila Buhuși, Voința 
Odorhei — Progresul. Singura 
excepție. jocul dintre Mureșul 
Tg. Mureș (locul 10) și BU“ 
București (locul III).

ÎNTRECERI LA LUPTE 
LIBERE

In campionatul republican 
de lupte pe echipe Divizia A, 
la stilul libere, sint programate 
miine întilnirile din cadrul e- 
tapei a IV-a, după care urmea
ză întrecerile decisive ale tur
neului de toamnă, programate 
pentru începutul lunii viitoare. 
Miine au loc confruntări în o-

INTINERIREA LOTURILOR
în ultimul timp, Federația ro

mână de popice a luat o serie 
de măsuri privind buna compor
tare a reprezentativelor naționa
le în competițiile internaționale. 
Printre acestea se află și întine
rirea masivă a loturilor de se
niori, renunțarea la acei sportivi 
care din cauza vîrstei nu mai pot 
da randamentul dorit. Pe lingă 
consacrați : I. Băiaș, I. Tismă- 
nar — campioni mondiali la pe
rechi, Gh. Silvestru, C. Voicu și 
G. Marin, au fost selecționați ti
nerii C. Lebădă, L. Siklodi, AI. 
Tudor ș.a. La senioare, sufragii-

BMSSQEBE9I AMAZON OBȚINE 0 FRUMOASĂ VICTORIE
Reuniunea de joi a debutat 

printr-un spectaculos duel între 
Cupa. Tita și Păunica, toate a- 
ceste trei rnînze demonstrînd o 
evidentă valoare ascendentă, dar 
— din păcate — depășind limitele 
baremului prevăzut pentru ame
liorarea recordurilor. Tn formă 
bună, Amazon a răspuns cu toa
tă bunăvoința solicitărilor pe care 
i le-a adresat driverul său. Cio- 
banu, cucerind un frumos suc
ces în cea mai importantă probă 
a zilei, dar Sacou i-ar fi dat 
mult, de furcă, fără galopul din 
lupta finală. Pe linia ultimelor 
ei evoluții. Odolina a cules încă 
o victorie, reziști nd cu succes 
atacului puternic al lui Hăulit, 

rașele Petrila, Hunedoara, Ti
mișoara (seria I), Tîrgoviște, 
Brașov, Tg. Mureș (seria a 
Il-a) și Galați (seria a IlI-a). 
Reuniunile de la Brăila si Iași 
au fost aminate pentru 17, si 
respectiv, 31 octombrie.

Miine se încheie la Rădăuți 
Concursul republican de toam
nă al juniorilor (mici si mari) 
la gj^co-romane.

ÎNCEPE TURUL III AL 
DIVIZIEI A LA POLO

Miine dimineață, la bazinul 
Dinamo din Capitală este pro
gramată prima etapă din tu
rul III al Diviziei A la polo. 
In program — toate cele sase 
echipe ale seriei I. Prima par
tidă. de Ia ora 10. va opune 
formațiile Dinamo și Crișul 
Oradea, iar în continuare vor 
juca Progresul cu Voința 
Cluj-Napoca si Rapid cu
C. N.U.

• într-un meci restant din 
turul II, desfășurat la Cluj- 
Napoca. Dinamo a întrecut pe 
Voința cu 3—1 (1—0, 0—1, 1—0,
I— 0). Au înscris pe rînd
D. Popescu, Sebok. Nastasiu 
și V. Kus. Corect arbitrajul 
iui Karacsony (Oradea).

MECI RESTANȚA LA 
POPICE

în meci restanță, din prima 
etapă a campionatului diviziei A 
(m) Constructorul Galați, cam
pioana țării, a întrecut formația 
Rulmentul Brașov cu 538G — 5200 
p d. Foarte bine au jucat gălă- 
țenii I. Băiaș șt I. Tismănar (S72 
și, respectiv, »71 de popice). De 
la brașoveni s-a remarcat L. 
Kiss cu Sil p d. (T. SIRIOPOL 
— coresp.).

O ETAPA CU MECIURI 
IMPORTANTE LA RUGBY

Campionatul Diviziei A de 
rugby continuă, azi $i miine, 
cu partidele etapei a V-a (a
II- a a returului grupelor pre
liminare). Iată programul com
plet al etapei : grupa A : Po
litehnica Iași — „U” Timișoa
ra, Gloria Buzău — Grivița 
Roșie, grupa B : Gloria — O- 
limpia (duminică, teren Tei, 
ora 13), Farul — C.S.M. Sibiu : 
grupa C : Știința Petroșani — 
Agronomia Cluj-Napoca. Mine
rul G. Humorului — Dinamo ; 
grupa D : Steaua — Rapid 
(sîmbătă, teren Steaua, ora 16), 
Sportul studențesc — Rulmen
tul Birlad (duminică, teren Tei, 
ora 9,30).

MECIUL DE ȘAH 
ROMÂNIA - 

R.F. GERMANIA
Aula Facultății de farmacie 

(fostă I.P.G.G.), din strada 
Traian Vuia, găzduiește, astăzi 
și miine, de la ora 16, o 
foarte atractivă întîlnire de șah 
între echipele României și R.F. 
Germania. Se va juca la 10 
table (șapte seniori, două se
nioare și un junior), dublu-tur.

Oaspeții alcătuiesc o formație 
redutabilă, printre cele mai 
bune și mai omogene din lume, 
clasată mereu pe locuri frun
tașe la Olimpiadele de șah. Din 
lotul care a sosit aseară fac 
parte patru mari maeștri — 
Darga, Schmid, Pfleger și 
Hecht — doi maeștri interna
ționali — Kestler și Teschner, 
un maestru național — Wo- 
chenfuss. La mesele feminine 
vor evolua Fendel și Weichert, 
iar la aceea a juniorului, Wei- 
demann.

NAȚIONALE DE POPICE
le selecționerilor s-au oprit asu
pra tinerelor Elisabeta Badea, E- 
lena Lupoae, Maria Tod ea. Olim
pia Dragu și Silvia Raiciu. Din
tre sportivele cu experiență în 
marile confruntări internaționale 
au rămas în lot Ana Petrescu, 
Elena Goncear, Ana Albert, Va
sil ica Pințea și Margareta Căti- 
neanu. S-au făcut modificări și 
în conducerea tehnică a loturilor, 
antrenori acum sint : Roger Cer- 
nat (principal) și Petre Purge 
(secund) — la bărbați. Constan
tin Neguțoiu (principal) și Cris
ta Zstids (secund) — la femei.

care a efectuat cea mai valoroa
să performanță din carieră. Re
levăm și faptul că Juvenil, în 
continuă ascensiune, i-a facilitat 
lui Radu Costică să obțină pri
ma izbindă din actuala stagiune.

în clasamente, la antrenori, 
Tăpase, totalizind 31 victorii, are 
un substanțial avans față de Ște- 
lănescu (26 victorii), iar la dri- 
veri, Mircea Ștefănescu (23 v) se 
menține încă lider, urmărit cu 
perseverența de Gh Tănase (21 
v). La aprantii conduce Grigore 
Nica. eu 4 succese.

Rezultate tehnice : cursa I — 
Cupa (D. Toduță) 36,5. Tita, sim
plu 35.20, ordine 56 ; cursa II — 
Helia (FI. Pașcă) 35,5, Siminica,

România aliniază echipa sa 
de bază — Gheorghiu, Ciocâl- 
tea, Ghițescu, Șubă, Urzică, 
Pavlov, Vaisman. la masculin, 
Polihroniade și Mureșan (femi
nin), Foișor (junior).

Meciul reprezintă un bun 
prilej de verificare a potenția
lului formației noastre înaintea 
Balcaniadei de la Atena (9—ÎS 
octombrie), un test susținut în 
fața unui adversar foarte pu
ternic și serios.

întîlnirea va fi condusă de 
arbitrii români Matei Anghel 
și prof. Leonida Sîrbu.

ECHIPA ROMÂNIEI IN 
„CUPA PRIETENIA" LA 

MOTOCROS
Radical modificată, echipa na

țională de motocros a României 
a participat la două con
cursuri internaționale. La 
Budapesta : 1 K. Lacszko (Ce
hoslovacia)... 5. E. Miilner, 
...8. Gh. Voicu, ...10. A. Be- 
nedek, 11. Gh. Oproiu, din, 31 
de participanți. La Cumpelstadt 
(R.D.G.) (a 4-a etapă a „Cupei 
Prietenia") : 1. V. Kavinov
(U.R.S.S.) ... 15 E. Mulner, 
16. Gh. Voicu, 17. Gh. Oproiu... 
22. A. Benedek ; echipe — 1. 
U.R.S.S. 18 p. . . 5. România
107 p. Urmează : Ungaria și 
Iugoslavia. Duminică va avea 
loc la Chișinău cea de-a 5-a 
etapă a „Cupei Prietenia". Au 
făcut deplasarea E. Mulner. Gh. 
Oproiu și A. Benedek, însoțiți 
de antrenorul Gh. Dumitru.

ÎNTRECERI de 
CAIAC-CANOE

Lacul Herăstrău a găzduit 
„Cupa Școlii sportive nr. 2“. 
Au participat toate cluburile 
bucureștene, în afară de Ra
pid. Iată cîțiva dintre cîștigă- 
torii probelor (desfășurate pe 
distanța de 500 m) : juniori II : 
K 1 : I. Ioniță (C.S.S.), K 2: 
Dinamo (R. Huțan — M. San
to), C 1 : Gh. Dumitru (D), 
C 2 : C.S. Școlar (L. Butică — 
O. Cașotă), K 1 F : I. Kesches 
(C.S.S.) ; juniori I : K 1: C. 
Livadaru (D), K 4 : Olimpia 
(M. Marin — I. Pîrleci — I. 
Dobre — V. Goran), C 1 : fl 
Ismailciuc (D), C 2 : Steaua (G. 
Boșneag — D. Nicolae), K 1 F : 
M. Voicu (D), K 2 F : Olimpia 
(M. Mădică — M. Stoica). Tro
feul a fost cîștigat de sportivii 
de la Dinamo. DUMINICA di
mineața, de la ora 8,30, pe la
cul Herăstrău se desfășoară 
„Cupa tineretului” (probe de 
viteză).

CAMPIONATUL DE TIR AL 
CAPITALEI

Campionatul Capitalei la tir 
a programat alte două probe 
de pistol. Iată primii clasați : 
revolver, 60 f : 1. L. Giușcă 
(Dinamo) 585 p, 2. A. Gered 
(Steaua) 584 p, 3. C. Ion 
(Steaua) 582 p ; pistol liber : 1. 
C. Ion 552 p, 2. L. Stan 
(Steaua) 548 p, 3. M. Vieru 
(Steaua) 548 p.

ECHIPELE DIVIZIEI A DE JUDO ÎNCEP UN NOU CAMPIONAT
-------------------PROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE ------------------

Cele 12 echipe care fac parte din Divizia A de judo vor 
susține duminică partidele etapei inaugurale în patru loca
lități : BUCUREȘTI (în sala clubului Dinamo, de la ora 10): 
Dinamo București — C.S.M. Borzești — Universitatea Bucu
rești ; BRAȘOV : Dinamo Brașov — I.E.F.S. — Universita
tea Cluj-Napoca ; MIERCUREA CIUC : Constructorul 
Miercurea Ciuc — Politehnica București — Nitramonia Fă-

— Olimpia București — Rapidgăraș ; IAȘI : Politehnica Iași 
Arad.

Miine, echipele din Divizia A 
de judo se aliniază la startul edi
ției a V-a a campionatului. Spre 
deosebire de edițiile anterioare, 
meciurile vor avea loc la șapte 
categorii de greutate, în loc de 
cinci: 60, 65, 71, 78, 86. 95 și 
4- 95 kg. iată echipele si loturile 
de care dispun:

DINAMO BUCUREȘTI (antre
nor Gheorghe Donciu): G. Sbur- 

simplu 3,90. event 83. ordine 37 ; 
cursa III — Juvenil (R Costică) 
36,2, Silicia. Hinsar. simplu 3,20, 
event 107 ordine 42. ordine tri
plă 3422 ; cursa IV — Hoda (G. 
Nica) 32,8 Orar, simplu 32,10, 
event 114, ordine 135. triplu câști
gător ' inch is : cursa V — Ama
zon (Gh. Ciobanu) 29,7, Ornic, 
Odiseu. simplu 4.10 event 55, or
dine 27. ordine tripla 97 ; cursa 
VI - Odolina (V Gheorghe) 27.8, 
Hâulit. simplu 3,60. event 12. or
dine 19. triplu cîștigător 193 ; 
cursa VII — Orcstica (Gh. Tăna
se) 29.4. Rîvnatec. simplu 1.30, 
event 10

Niddy DUMhRtSCU

MiiNE Începe o nouă ediție
A CAMPIONATELOR DE VOLEI

------------------------- PROGRAMUL ETAPEI -------------------------
MASCULIN : Politehnica Timișoara — Viitorul Bacău, 

Rapid — Tractorul Brașov, Delta Tulcea — Universitatea 
Craiova, C.S.U. Galați — Petrolul Ploiești. Dinamo — Con
structorul Brăila ; Explorări B. Marc — Steaua — aminat 
pentru 19 decembrie.

FEMININ : Universitatea Timișoara — Farul Constanța, 
Dinamo — Maratex B. Mare, Rapid — Ceahlăul P. Neamț, 
Penicilina Iași — I.E.F.S., Universitatea Craiova — Știința 
Bacău ; C.S.M, Sibiu — C.S.U. Galați — aminat.

Mîine echipele din Divizia A 
de volei se prezintă la startul 
unui nou campionat Pentru 
băieți este cel de al 28-lea, 
pentru fete al 27-lea. Sperăm, 
odată cu iubitorii acestui sport, 
că actuala ediție va marca și 
revirimentul mult așteptat in 
evoluțiile de ansamblu ale celor 
24 de divizionare. în numărul 
de azi vă prezentăm compo
nența loturilor participante la 
campionatul feminin, din care 
fac parte acum și noile pro
movate — Maratex B. Mare și 
Ceahlăul P. Neamț.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA (antre
nor : Dorin Jitaru) : Mariano Wolf, 
Marie Rusu, Emilia Cerneca, lolanda 
Popescu, Cristina Liuba, Eugenia Eri- 
mescu, Glîcherio Duicâ, Georgiana 
Clâteșteanu, Margareta Liuba, Gear- 
geta Dobrotâ, Rodico Antonescu, An
co Gheorghițoiu, Maria Cioloca, Doi
no Popescu, Tamaro Olteanu, Mioara 
Popa.

DINAMO BUCUREȘTI (antrenor : 
Doina Ivânescu) : Alexandrina Con- 
stantinescu, Helga Bogdan, Emilia 
Stoian, Mariana lonescu. Constanța 
Dinculițâ, Venera Hoffman, Irina 
Petculeț, Morilena Grigoraș, Gabriela 
Popo, Eugenia Milencu, Victoria Ban- 
ciu, Paula Cazangiu.

RAPID BUCUREȘTI (antrenor : Da- 
vila Plocon) : Eugenia Rebac, Florica 
Fugigi, Marta Szekely, Constanța Bâ- 
lășoiu, Ruxandra Vraniță, Ioana Vlo- 
du, Gabriela Ivan, Ortansa lonescu, 
Maria Roșea, Tatiana Minea, Ioana 
Siciovon, Mihaela Fătu, Rodico Cili- 
biu. Elena Hie, Nadia Constantin.

PENICILINA IAȘI (antrenor : Nicu 
Roibescu) : Ana Chirițescu, Aurelia 
lehim, Carolina Haturâ, Georgeta Po
pescu, Maria Ivanov, Mariana Zam
fir, Nadia Savo, Gabriela Coman, 
Alexandra Dumitrescu, Dorina Andrei, 
Kate Tacenco.

UNIVERSITATEA CRAIOVA (antre
nor : Ion Constantinescu) : Anca A- 
măriei. Ana Barcaru, Lenuța Bulzon, 
Elena Bujor, Mariana Chima. Marile- 
na Dubinciuc, Simona Dumitrescu, Si
mona Enescu, Mirela Fruth, Alexandra 
Otincelescu, Liliana Pașca, Maria Po
pa, Aurora Popența, Floare Răduțoiu, 
Mihaela Ștefan, Camelia Ursache, 
Margareta Lâluț.

C.S.M. SIBIU (antrenor : Mircea 
Sterian) : Marilena Turlea, Silvia Ru- 
ța, Mioara Sasu, Monica Catâr, Elena 
Topa, Carmen Drâgoi, Daniela Buna- 
ciu, Cristina Drâguș, Ileana Stâicuț, 
Maria Timariu, Simona Dumitrescu, 
Margareta Vasiu, Veronica Mischiu, 
Vasilica Pantilimon, Angela Hila.

C.S.U. GALAȚI (antrenor : Traian 
Vîlsan) : Lucica Dobrescu, Georgeta 
Busuioc, Mariana Focșa, Maricica O- 
breja, Elena Crișan, Ana Stănilâ, Ilea
na Sabâu, Petruța Tache, Doina Ru
su, Rodica Palode, Lenuța Tudose,

lea, M. Nuțu, C. Roman, T. Mi- 
halache, I. Lazăr, I. Szanto, I. 
Codrea, C. Mureș, Gh. Nache, 
Gh. Marinescu și M. Frățica.

DINAMO BRAȘOV (antrenor 
Vasile Alexandru): Șt. Pop, C. 
S tic ea, Al. Drobot, Al. Filip, Z. 
Tamas, I. Laza, I. Petrof, M. No- 
topol, S. Topliceanu, J. Janos, S. 
Tătărășan, D. Klucear, C. Gotcă, 
P Carpt V. Oiței, C. Stirou, Al. 
Szabo și R. Marton.

I.E.F.S. (antrenor Ion Hantău) : 
A. Velicu. D. Deliu, P. Moțiu, 
G. Costescu, A. Negoiță, FI. Le
ne, C. Georgescu, C. Ma'rinescu 
și M. Lorentz.

POLITEHNICA BUCUREȘTI
(antrenor Ion Herman): M. Paul, 
St. Paul, I. Ghiță, l. Trușcă, I. 
Chiriță, I. Munteanu, S. Alexan- 
drescu, I. Barac, 1. Țărcuș, M. 
Stratan. I. Herman, A. Gavruș.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
(antrenor Mihai Brăileanu): Gh. 
Marin, O. Cojocaru, F. Areev, I. 
Lache, Al. Spineanu, V. Rusnac, 
C. Vișan, D. Constantin, M. Fa
bian, Gh., Papari, C. Iacob. V. 
Popovici, M. Florea, I. Voicu, 
Gh. Lazea, M. Olteanu, E. Feke- 
aș, H. Vișan, Z. Vaida, Gh. Pen- 
ciu.

RAPID ARAD (antrenor Mihai 
Botez): C. Prisecaru, I. Pristo- 
lean. C. Timofte, St. Mureșan, 
L. Lazăr, josif Nyari, M. Teleki, 

Mihaela Bivolaru, Florentina Itu, Ma
rieta Chira, Alexandrina Focșa Ceci
lia Rusu, Mariana tacoveanu. Mar
cela Ghineo

I.E.F.S. BUCUREȘTI (antrenor : Vic
tor Surugiu) : Margareta Bako, Doi
no Stoian, Volodeo Cebuc, Maria 
Stadnic, Carmen Puiu, Doina Botezan, 
Victoria Georgescu, Mihaelo Hoanțâ, 
Nina Comânescu, Alexandrina Cră
ciun Honarino Nicoară, Elena San
der, Moria Olaru, Nicoleta Lisca, Ma
riana Puia.

CEAHtAUL P. NEAMȚ (antrenor : 
Ion Postoloche) : Ana Gheorghe, Ta- 
moro Lungo, Doina Pușcașu, Adriana 
Bobeanu, Georgeta Tânase, Teodora 
Ciocîrlan, Luiza Zaharia, Carmen Taf- 
palariu, Cornelia Cojoc, Gabriela Con
stantinescu, Mariana Zaharia, Ana 
Postoloche, Mioara Bistriceonu, Lu
minița Bâlan.

MARATEX B. MARE (antrenor : Sa
bin Pop) : Ileana Poraschivescu, Ma
riana Dragoș, Carmen Pugna, Lidia 
Zbanca, Georgeta Cioflinc, Doinea 
Florea, Rozalia Mârculescu, Elisabeta 
Molnar, Victorio Broic, Tatiana Bara- 
boi, Virginio Stamatopol, Dorica Me- 
seșan. Marcelo Pripiș, Evo Kanya. 
Florio Rootlș, Doina Negrea, Marcela 
Danceo, Eleno Dobroveschi, Olguța 
Macavei, Victoria Mihnea.

SANCȚIUNI DICTATE 
DE CĂTRE F.R. RUGBY

în legătură cu incidentele 
petrecute la partida din cadrul 
campionatului Diviziei A dintre 
Sportul studențesc și Steaua 
(din etapa a IV-a), după vizio
narea filmului meciului. Comi
sia de disciplină din cadrul 
F.R.R. a luat următoarele mă
suri : se suspendă jucătorii Al. 
Atanasiu (6 etape), FI. Atana- 
siu și FI. Iordănescu (ambii 
cîte 4 etape), toți din echipa 
Sportul studențesc : Zaficscu 
(4 etape). Corneliu și Postola- 
chi (ambii cîte 2 etape), toți trei 
de la Steaua. De asemenea se 
dă secției de rugby de la Sportul 
studențesc un ultim avertis
ment, iar celei de la Steaua un 
avertisment pentru grave lip
suri de ordin educativ și disci
plinar. Totodată s-a recoman
dat Colegiului central de arbi
tri să analizeze prestația neco
respunzătoare a arbitrului Gh. 
Bănceanu și să hotărască în 
consecință.

M. Papici. I. Szilger, I. Ballnt, 
E. Uscă, M. Balogh, loan Nyari, 
D. Roșu, D. Mihai, C. Mihalca, 
C. ifrim, I. Slodelean, V. Moise, 
T. Bora.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA (antrenor Ștefan Vodă): Al. 
Baba, A. Fried. D. Vitan, D. An- 
dreica, V. Defta. S. Bastzcescz,
I. Anca. St. Doncea, L. Pal, D.
Hirișcău, R Sărac. D. Nagi, D. 
Udvari. V. Crișan. z

POLITEHNICA IAȘI (antrenor 
Constantin Bordea): M. ion, I. 
Mihalache M. Ciocoiu, E. Spătă- 
rel, R. Robu, M. Pascal, A. Ha- 
zincop, T. Turcov, N. Comănes- 
cu, V. Hudac, i. Moraru, E. Mih
nea, V. Aruștei. St. Toma, A. 
Gîrbea, C. Sauciuc, Gh. Pălescu,
C. Năftică, M. Zaharia, D. Nichi- 
for. Șt. Turcanu, C. Coteanu.

C.S.M. BORZEȘTI (antrenor 
Florică Georgescu); I. Botezatu, 
M. Pirvu, M. Sîrbu, I. Botez, C. 
Coman, N. Trașcă, L. Agapi. M. 
Crețu, D. Constantin, C Senchiu,
D. Alexandru, Gh. Săvescu, Gh. 
Dumbravă, I. Mircea.

CONSTRUCTORUL M. CIUC 
(antrenor Iosif Gall): A. Szabo,
J. szakacs. J. Endes, Z. KocsLs. 
S. Szocs, B. Onodi, L. Eros, J. 
Gall, J. Pal, A. Eross, M. Bili- 
bok, V. Eross, I. Gall, D. Kaia- 
mar, L. Ferencz, L. Tamas, A. 
Daniel, I. Mathe, B. Utyari.

NITRAMONIA FAGARAȘ (an
trenor Gheorghe Gujbă): N. Vlad, 
Gh. Cențiu, J. Szekeli. I. Dragoș, 
I. Codrea, I. Filip, I. Arsenoiu, 
Gh. Roman, Gh. Liteanu.

OLIMPIA BUCUREȘTI (antre
nor Emil Boiereseu): S. Miklosi, 
Gh. Vasile. C. PătFașcu, V. Bi- 
diac, L. Mitricică, Gh. Boșcu, I. 
Lupescu, A. Paica, F. Anghel.
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N. ȘEITAN, TH. GEORGIA, AL. GIURGIU Șl S. POSTOLACHE 
IN FINALELE C. E. DE BOX PENTRU TINERET

Miirte — ultimul act al competiției continentale

IZMIR, 1 (prin telefon). Așa 
cum era de așteptat, semifina
lele au prilejuit întreceri deo
sebit de interesante, tinerii pu- 
giliști aruncînd în focul lup
tei tot curajul, toată dîrzenia, 
toate cunoștințele lor tehnice 
pentru a obține calificarea în 
finalele de duminică.

Dintre cei 6 sportivi români 
care au evoluat în șalele semi
finale. 4 au obținut calificarea 
în ultimul act al întrecerii : 
N. Șeitan (semimuscă). T. 
Georgia (semiușoară). Al. Giur
giu (ușoară) și S. Postolache 
(semimijlocie).

Nicolae Șeitan s-a impus în 
fata Iui V. Hornak (Cehoslova
cia). după o dispută în care 
și-a dominat adversarul, prin- 
tr-o tactică ofensivă deosebit 
de eficace. Seriile sale de lovi
turi au lăsat să se întrevadă

învingătorul încă din primul 
rund, Hornak avînd doar me
ritul de a fi dus meciul pînă 
la capăt. învingător la puncte 
(5—0) N. Șeitan. în finală, el 
va lupta cu F. Kegelbein 
(R.D.G.). Una dintre cele mai 
penibile decizii s-a dat în me
ciul de categorie muscă D. Ci- 
pere — P. Kamburov (Bulga
ria). Românul și-a surclasat 
adversarul repriză după re
priză. expediindu-1 și de două 
ori la podea. în ciuda acestui 
fapt. Kamburov a fost decla
rat învingător cu o decizie de 
3—2. De reținut că judecătorii 
Pena (Spania) și Joos (Elve
ția) i-au acordat victoria lui 
Cipere cu punctajele : 60—55 
și, respectiv. 60—57. A decis, 
însă, „trioul" Voklovici (Ceho
slovacia). Kobielski (Polonia) 
și Ronge (Suedia) care (toți

MECIUL DEMONSTRATIV DE TENIS
ION TIRIAC-GUILLERMO VILAS

(Urmare din pag. 1)

foarte dezinvolți în mișcări, în 
bună formă. A impresionat, în 
special, forța loviturilor de sus 
executate de Vilas și eficient3 
back-handurilor sale. Țiriac, ca 
totdeauna, concentrat și dîrz, 
returnînd cu adresă mingile 
adversarului.

Deși poartă un caracter de
monstrativ, meciul se va desfă
șura în condițiile unei întîl- 
niri oficiale. Se va juca pînă 
la 3 seturi cîștigate, din 5. 
După terminare, dacă timpul 
va permite, cei doi se vor re
găsi de aceeași parte a fileu- 
lui, pentru a susține o partidă 
de dublu în compania cuplului 
campionilor noștri naționali, 
Dumitru Hărădău și Traian 
Marcu.

Ieri după amiază, într-o pau
ză a antrenamentului, am stat 
de vorbă cu cei doi protago
niști ai reuniunii. Guillermo 
Vilas a ținut să ne declare ur
mătoarele : „Sînt fericit că pot

că am în față un adversar atit 
de redutabil nu mă demobili
zează, ci dimpotrivă mă va 
stimula. Ca totdeauna !”

trei !), la egalitate de puncte : 
59—59, l-au preferat pe Kam
burov...

„Semiușorul“ Traian Geor
gia a făcut o frumoasă de
monstrație de scrimă pugilis- 
tică. întrecîndu-1 detașat (de
cizie 5—6) pe polonezul K. 
Kurczewski. Finala : T. Geor
gia — M. Puzovici (Iugosla
via). Deosebit de echilibrată 
disputa „ușorilor" Al. Giurgiu 
— M. Pervonovici (Iugoslavia). 
Finișul mai bun al românului 
i-a adus victoria cu 3—2. Fi
nala : Al. Giurgiu — V. Zve
rev (U.R.S.S.). Tot cu o deci
zie la limită (3—2) s-a calificat 
în finală și „semimijlociul" 
Stan Postolache. Faptul că în 
rundul doi el a reușit să-l ex
pedieze la podea pe M. Ka
luga (Polonia) i-a hotărît, se 
pare, pe judecători să-i acor
de decizia. Finala : S. Posto- 
lache — K. Ozogluoz (Turcia). 
Fără istoric meciul „semigreu
lui" nostru Francisc Luxem
burger, care a cedat prin, a- 
bandon în primul rund în fa
ta sovieticului A. Iaciauskaș, 
unul dintre marii favoriți ai 
finalelor de duminică.

Mihai TRANCA

SPORTIVI ROMÂNI
NĂSTASE ÎNVINGE

PE PANATTA
In prima zi a turneului de 

la Caracas, care reunește pa
tru dintre cei mai buni jucă
tori din lume, s-au înregis
trat rezultatele: Ilie Năstase 
— Adriano Panatta 6—7, 6—2, 
6—4 și Jimmy Connors — 
Bjorn Borg 6—4, 5—7, 6—3.

POLITEHNICA BUCUREȘTI 
LA A DOUA VICTORIE

Echipa Politehnica București 
a obținut o nouă victorie în 
cadrul competiției feminine de 
baschet de la Varșovia. învin- 
gînd formația A.Z.S. Varșovia 
cu 71—57 (32—26). Din echipa 
studentelor bucureștene s-au 
evidențiat 1 Angelica Tita (25) 
și Suzana Pîrșu (16). Alte re
zultate : Spartak Moscova — 
S.K Kecskemăt (Ungaria)
58— 48 (33—22) ; Fiat Torino — 
„Mladi Krajisnik" Banja Luka
59— 56 (31—35) ; „Polonia" Var
șovia — S.K. Gottingen (R.F. 
Germania) 70—58 ■ (51—31).

ȘAHIȘTII ÎN TURNEE
David Bronstein conduce 

după 9 runde în turneul de 
șah de la Ivonici Zdroj (Polo
nia) cu 6’/2 P, fiind urmat de 
polonezul Petrusiak cu 6 p. Șa
hiștii români participanți la 
acest turneu, ce se desfășoară 
după sistemul elvețian, au rea
lizat următorul punctaj : Co- 
jocaru și Marcovici — 3*/z P> 
Groza și Nacht — 3 p (1). In 
runda â 8-a Groza a remizat 
cu iugoslavul Radoevici.

PESTE HOTARE
In turneul de șah de la Ve- 

lence (Ungaria), după 6 run
de, în clasament conduce maes
trul maghiar Sapi cu 4 p, ur
mat de Spiridonov (Bulgaria) 
3l/a P (1) ȘÎ Stoica (România) 
— 3*/2 p. în runda a 6-a, Stoi
ca a remizat cu Horvath.

LUPTĂTORII CONSTĂNTENI 
ÎN MAROC

Echipa de lupte Hidrotehnica 
Constanța, aflată în turneu in 
Maroc, a susținut la Casablan
ca o întîlnire cu reprezenta
tiva țării. Luptătorii marocani 
au obținut victoria cu 5—2.r

ici nu s-au încheiat 
bine Jocurile O- 
limpice de vară de 
la Montreal și din 

întreagă sosesc 
despre începerea 

pentru ur-

lumea 
vești 
pregătirilor 
mătoarea ediție, din 1980, 
de la Moscova. Știri si
milare se referă la cam- 

acum 
prepa- 
„Olim- 
același 

Lake

1i$

GUILLERMO VILAS
N. 7 august 1952, la Mar 

del Plata. înălțime 1,78 m ; 
greutate 73 kg. Jucător stîn- 
gaci.

1972 : în optimi de finală la 
Roland Garros ; 1973 : cam
pion al Americii de Sud, la 
Buenos Aires ; 1974 : locul I 
în Marele Premiu FILT ; cîști- 
gă ,,Turneul campionilor"
(Masters) ; 1975 : locul | în 
Marele Premiu FILT, cu cinci 
turnee cîștigate (Munchen, 
Hilversum, Washington, Louis
ville, Buenos Aires) ; 1976 :
locul l| în circuitul WCT ; în 
sferturi de finală la Wimble
don ; semifinalist la Forest 
Hills ; actualmente, pe locul 
IV în clasamentul Marelui 
Premiu FILT.

MECIURILE DIN ETAPA A DOUA 
A CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL

ION TIRIAC
N. 9 mai 1939, la Brașov. 

1,85 m, 82 kg. Maestru emerit 
al sportului. De 8 ori campion 
al României (1959—66).

Campion mondial universitar 
(Budapesta 1965). Campion 
internațional al Poloniei (Kat- 
towice 1963), Cehoslovaciei 
(Bratislava 1965), Elveției (Lu
gano 1965 și 1968), Austriei 
(Poertschach 1966), Indiei 
(Calcutta 1968). Cîștigâtor al 
turneelor de la Alexandria 
(1966), Nottingham (1966), 
Cannes (1968), Palermo (1968), 
Munchen (1970), Madrid 
(1971). Campion de dublu (cu 
I. Năstase) la Roland Garros 
1971.

In echipa României, de trei 
ori finalistă a .,Cupei Davis" 
(1969—71—72).

Fără îndoială, meciul se a- 
nunță interesant, chiar în con
diții meteorologicei potrivnice 
tenisului. Atît cartea de vizită 
a jucătorilor, cit și dorința lor 
de a evolua la înălțime, sînt o 
garanție pentru aceasta.

întîlnirea va avea ca arbitru 
principal pe ing. Mihai Algiu.

Ieri, in sala de festivități a ho
telului „Atlantis'* din Zurich, au 
fost stabilite, prin tragere la 
sorți, meciurile din etapa a doua 
a Cupelor europene la fotbal. 
Reprezentanta țării noastre în 
Cupa U.E.F.A., Sportul studen
țesc, va întîlni la 20 octombrie, 
la București, formația vest-ger- 
mană Schalke 04 din Gelsenkir
chen, iar la 3 noiembrie va sus
ține partida retur.

Iată programul complet al me
ciurilor (primele echipe sînt gaz
de la 20 octombrie) :
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Real Madrid — F. C. Bruges ; 
Trabzonspor — F. C. Liverpool ; 
St. Etienne — P.S.V. Eindhoven ; 
Ferencvâros Budapesta — Dyna
mo Dresda ; Banik Ostrava — 
Bayern Miipchen ; Torino — Mon- 
chengladbach ; Dinamo Kiev — 
P.A.O.K. Salonic ; F-C. Zurich — 
Palloseura.

CUPA CUPELOR
Aris Bonnevoie sau Carrick 

Rangers — Southampton ; Atleti
co Madrid — Hajduk Split ; 
M.T.K. Budapesta — Dinamo 
Tbilisi ; Boavista Porto — Levski 
Sparta Sofia ; Anderlecht — Ga- 
latasaray ; Hamburger S. V. —

Heart of Midlothian ; Slask Wro
claw — Bohemians Dublin ; 
Apoel Nicosia — Napoli.

CUPA U E.F.A.
Sportul studențesc — Schalke 

04 ; Manchester United — Juven
tus Torino ; C.F. Barcelona — 
S.C. Lokeren ; Austria Salzburg
— Steaua roșie Belgrad ; S.W. 
Innsbruck — Videoton ; Eintracht 
Braunschweig — Espanol Barce
lona ; A.E.K. Atena — Derby 
County ; F.C. Magdeburg — Di
namo Zagreb ; F.C. Basel — A- 
tletico Bilbao ; Slovan Bratislava
— Queens Park Rangers ; A. C. 
Milan — Akademik Sofia ; F. C. 
Kaiserslautern — Feyenoord ; Hi
bernian Edinburgh — Usters 
Văxjb ; Wisla Cracovia — Molen
beek ; Grasshoppers Ztlrich — 
F. C. Koln : Honved Budapesta
— Șahtior Donețk.

FINALA CUPEI 
INTERCONTINENTALE

Meciurile finale ale Cupei in
tercontinentale dintre Bayern 
Munchen (cîștigătoarea C.C.E.) și 
Cruzeiro Belo Horizonte (cîștigă
toarea Cupei campionilor Ameri
cii de Sud) se vor desfășura la 
23 noiembrie la Munchen și la 
18 sau 21 decembrie, la Belo Ho
rizonte.

pania — de pe 
inaugurată — a 
rativelor pentru 
piada albă" din 
an 1980, de la 
Placid (S.U.A.).

Un. asemenea 
timpuriu, arătat 
treceri care vor 
abia peste 4 ani. mani
festă nu doar grija pen
tru buna reprezentare la 
momentul oportun, ci și 
un fluent, necurmat res
pect pentru instituția 
Jocurilor Olimpice, pen
tru acest minunat prilej 
oferit tineretului lumii 
de a se întilni, de a se 
întrece pe stadioane, de 
a se cunoaște și împrie
teni, de a se prețui re
ciproc. Sublinierea a- 
ceasta este necesară pen
tru a demonstra netemei-

interes 
unor in- 
avea loc

VIITORUL
OLIMPIC

IWWWWWWWWWWWW
opiniilor celor ce 
trecerea Jocurilor 
plan secundar, 
număr recent al

j
a

I5
I
a

I c
I

apare în fața publicului din 
România, țară care a dat te
nisului asemenea proeminenți 
jucători ca Ilie Năstase și Ion 
Tiriac. Știu că spectatorii 
români sînt buni cunoscători 
ai sportului și de aceea doresc, 
din toată inima, să fiu la înăl
țimea exigențelor lor. De obi
cei, partidele mele cu Ti™3^ 
prilejuiesc o luptă frumoasă 
și sper ca aceasta să nu facă 
excepție". Iar Ion Tiriac ne-a 
spus : .,Intru pe teren ca să 
joc tenis și să cîștig. Faptul

PE SCURT • PE
ATLETISM • Cu prilejul unui con

curs al speranțelor din R.D. Germană, 
Brigit Dressel (16 ani) a realizat 
1,79 m la săritura în înălțime.

BOX • Potrivit știrilor transmise 
de agențiile de presă, campionul 
mondial de box la categoria grea Cas
sius Clay aflat în vizită la Istanbul a 
anunțat că se retrage din activitatea 
competițională și lasă titlul vacant. 
Anterior, Clay declarase că se va re
trage numai după ce va susține re
vanșa cu George Foreman.

CICLISM • După trei etape, în 
competiția ,,Steaua speranțelor", la 
care participă amatori și profesioniști, 
continuă să conducă belgianul 
Van den Broucke, urmat de francezii 
B. Thevenet la 1:24 și B. Hinault la

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
1:43. N. Averin (U.R.S.S.) se află pe 
locul 8, iar L. Ocana (Spania), unul 
dintre favoriții cursei, pe locul 19.

MOTO • Giacomo Agostini (pe 
,,Suzuki") a cîștigat două probe în 
cadrul concursului de la Mugello, la 
clasele de 500 cmc (medie orara 
144,883 km) și 350 cmc.

ȘAH • După 6 runde, în turneul 
de la Virovitica conduc Damianovici 
(Iugoslavia) și Tringov (Bulgaria) cu 
cite 41/2 p. • La Novi Sad, după 2 
runde, pe primul loc se afla marele 
maestru islandez Sigurjonss-on, cu 2 p.

TENIS • In ,,optimi" la San Fran
cisco : Lutz — Masters 6—4, 5—7,
7—6 ; Gottfried — McNair 6—2, 6—3; 
Walts — Drysdale 6—1, 7—6 ; Tanner 
Pasarell 6—3, 7—6 ; Solomon —

Savlano 5—7, 6—1, 7—5 ; Pfister — 
Smith 6—4, 6—4. Ș La Ciudad de 
Panama, Franulovici l-a învins cu 
7—6, 7—5 pe Hose, iar Pecci pe Mo
lina cu 6—3, 6—4.

TENIS DE MASA • Localitatea 
cehoslovacă Havirov a găzduit meciul 
Cehoslovacia — U.R.S.S. pentru 
,,Cupa ligii europene". Oaspeții au 
obținut victoria cu scorul de 4—3 
(Strokatov — Kunz 21—10, 21—11 ; 
Sarkoian — Orlovski 18—21, 15—21 ; 
Strokatov — Orlovski 12—21, 21—1-5,
12—21 ; Sarkoian — Kunz 15—21, 
21—19, 21—14 ; Elmira Antonian — 
Ilona Uhlikova 12—21, 21—15, 15—21 ; 
Sarkoian, Strokatov — Orlovski, Shenk 
21—9, 21—14 ; Antonian, Sarkoian — 
Uhlikova, Orlovski 21—14, 22—20).

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
g GHICI CINE E ? tind meciuri de box unui spital din Vaes-

Transmisia televizată a 
meciului Țiriac — Vilas în
cepe la ora 14.30.

CONCURS DE JUDO
LA BUDAPESTA

BUDAPESTA, 1 (Agerpres). 
La Budapesta s-a desfășurat un 
concurs internațional de judo. 
Ia care au participat sportivi 
din Austria, U.R.S.S. și Un
garia.

La categoria ..open", victoria 
a revenit luptătorului sovietic 
Muhaev, iar compatriotul său 
Dolgov a terminat învingător la 
categoria 63 kg. La categoria 
70 kg, pe primul loc s-a clasat 
sportivul maghiar Szabo.

Ziarul iugoslav ..Politika" publică, în cadrul ru- 
bricii-concurs ,.Lecția școlară ’76“ fotografia gimnas
tei românce Nadia Comăneci, însoțită de comen
tariul corespondentului său la Olimpiada de la 
Montreal. Zoran Popovici, care scrie printre altele : 
,,Cu siguranță ea este cea mai bună gimnastă din 
lume. Oriunde a participat la întreceri, ea a învins. 
Bilanțul victoriilor sale este impresionant, iar notele 
obținute marchează perfecțiunea în exerciții la pa
ralele și bîrnă". Despre care gimnastă este vorba ? 
sună întrebarea la care trebuie să răspundă tinerii 
cititori ai ziarului iugoslav.

MARATON ȘAHISTIC
Francezul Jacques Ne

gro a stabilit un re
marcabil record mon
dial în lumea șahului : 
el a jucat fără 
rupere timp de 
ore, 3 minute și 
cunde ’ în acest 
val, el a jucat 317 par
tide '
sari. Recordul anterior 
este deținut de Walla
ce Jantzen. un tînăr 
britanic de 17 ani care, 
în 1969. a jucat încon
tinuu 72 de ore. Spre 
deosebire de Wallace, 
care leșinase după în
cheierea ultimei parti
de, Jacques Negro a

între- 
80 de 
3 se- 
inter-

cu 95 de adver-

FILMUL LUI CLAY
Filmările pentru pe

licula consacrată vieții 
campionului mondial 
de box Cassius Clay 
vor începe la 6 octom
brie sub conducerea 
regizorului Tom Gries. 
Exterioarele acestui 
film. în care Cassius 
Clay va interpreta ro
lul principal, vor fi 
turnate în orașul natal 
al boxerului : Louisvil
le. iar interioarele în

ale campionului vor 
fi realizate la arenele 
din Miami. Las Vegas 
și New York. Cunos
cutul actor Emest 
Borgnine va interpreta 
rolul unui manager.

ULTIMUL MINUT
Campionatul mondial 

de hochei pe rotile, 
desfășurat la Oviedo, a 
fost cîștigat de forma-

ția Spaniei, urmată de 
Argentina. Portugalia, 
R.F. Germania. S.U.A., 
Italia. Franța. Brazilia, 
Olanda. Decizia a sur
venit în ultima zi a în
trecerilor. cînd spanio
lii au învins la limită 
formația Portugaliei, cu 
scorul de 2—1, iar 
iul victorios a 
marcat în ultimul 
nut de 4oc !

SIMULANT
Meciul amical de fot-

mi-

teras (Suedia) se des
fășura ca orice dispută 
de acest gen. organi
zată de amatori, pen
tru ca „cei 22“ să se 
destindă și să facă pu
țină mișcare. în timpul 
meciului, însă, unul 
dintre jucători s-a ac
cidentat și cel din jur, 
în loc să-i acorde pri
mul ajutor, nu au gă
sit de cuviință decît să 
cheme o ambulanță
pentru a-1 transporta
pe rănit la spital, fără 
să întrerupă jocul. în
trebați, după meci, ca
re este explicația a- 
cestul fapt curios, căpi
tanii celor două echipe 
de medici au răspuns 
identic : „Știam că 
mulează"...

LA ASCOT
Din anul 1784 

dispută la Ascot (An
glia), clasica probă hi
pică de galop, reunind 
pe cei mai buni cai 
britanici și de pe con
tinent. Anul acesta, 
cursa a fost cîștigată 
de calul englez „Rise 
Bowl“. avînd în șa pe

si-

se

terminat în excelentă studiourile din Los An- bal dintre două echipe Bowl“. avînd în șa pe g
condiție fizică. geles. Scene reprezen- alcătuite din medicii jocheul Willie Carson.
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nicia 
prezic 
pe un

Un 
săptămânalului „Die Zeit' 
din Hamburg, evoclnd 
Olimpiada de la Mont
real, nu se sfiește să a- 
nunțe încă' din titlul ar
ticolului că „Jocurile nu 
mai au mult de trăit...". 
Asemenea 
trunse de 
se aud 
oară. In 
după fiecare 
Jocurilor Olimpice 
găsit 
ceașcă, 
live, decesul prematur al 
concursurilor olimpice. 
De fiecare dată s-a pro
nosticat epuizarea 
didaților la 
următoarelor 
bine, și de 
realitatea ii 
pe pesimiști.

Campania 
distică pentru 
Jocuri Olimpice 
Moscova și Lake Placid 
abia a intrat pe făgașul 
normal și iată că se și 
anunță candidaturile pen
tru Jocurile din 1984, a 
căror atribuire va ajunge 
in dezbaterea sesiunii 
Comitetului internațional 
Olimpic abia in 1978 (cu 
6 ani înainte de desfă
șurare, potrivit statutu
lui). O recentă știre 
transmisă de agențiile de 
presă anunță că Osaka, 
al doilea oraș japonez ca 
mărime după Tokio, in
tenționează să-și depună 
candidatura la organiza
rea celei de a 23-a edi
ții a .1.0. de vară din 
1984. După cum se știe, 
pînă in prezent, singura 
candidatură oficială este 
cea a orașului Teheran. 
Din Atena 
oficialitățile 
vin la o 
propunere, 
limpia să 
permanent 
in antichitate.
altă parte, canadienii — 
care par să fi prins gus
tul Jocurilor, după suc
cesul de la Montreal — 
sînt deciși să prezinte 
candidatura orașului Que
bec la organizarea Jocu
rilor Olimpice de iarnă 
din 1984.

Cine spunea că Olim
piada e pe desființate ?

păreri pă- 
scepticism nu 

pentru prima 
ultimii ani, 

ediție a 
s-au 

unii să prooro- 
din diverse mo-

can- 
organizarea 
Jocuri. Ei 
astă dată, 
contrazice

propagan- 
viitoarele 

de la

se anunță că 
grecești re
ntai veche 

aceea ca O- 
găzduiască 

Jocurile, ca 
Pe de
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