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tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășul Edward Gierek, 
jprim-seeretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

In cursul convorbirilor, to
varășii Nicolae Ceausescu șl 
Edward Gierek s-au informat 
reciproc asupra activității si 
preocupărilor Partidului Comu
nist Român si Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, în legă
tură cu desfășurarea construc
ției socialiste in cele două țări, 
apreciind că realizările dobîn- 
dite de România și Polonia în 
edificarea noii orinduiri servesc 
intereselor celor două popoare, 
contribuie la întărirea influen
tei și prestigiului socialismului 
în lume. Totodată, s-au relevat 
cu satisfacție relațiile de prie
tenie. solidaritate si 
care s-au statornicit 
tind continuu intre 
Comunist Român și
Muncitoresc Unit Polonez, între 
România și Polonia. A fost 
exprimată, în același timp, ho- 
tărirea comună de a amplifica 
și îmbogăți aceste bune rapor
turi. de a intensifica si apro
funda colaborarea si coopera
rea economică. valorif'icînd si 
mai mult posibilitățile pe care 
le oferă economiile. în continuă 
dezvoltare, ale celor două țări, 
în folosul ambelor popoare, al 
cauzei generale a socialismului 
Si păcii in lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek au avut, de 
asemenea, un schimb de vederi 
în probleme ale actualității in
ternaționale. A fost reafirmată 
voința Partidului Comunist 
Român si Partidului Muncito
resc Unit Polonez, a României

colaborare 
si se ex- 

Parlidul 
Partidul

rirea unității țărilor socialiste, 
a partidelor comuniste si mun
citorești. a tuturor forțelor, an- 
tiimperialiste. Ia realizarea as
pirațiilor de pace si progres 
social ale popoarelor.

Convorbirile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de caldă prie
tenie și stimă reciprocă, in spi
ritul raporturilor frățești sta
tornicite intre țările, partidele 
si popoarele noastre.

■Ar
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
oferit, vineri, la Sinaia, un de
jun în onoarea primului secre
tar al Comitetului Central 
Partidului Muncitoresc 
Polonez, tovarășul 
Gierek, și a soției sale. 
Stanislawa Gierek.

în timpul dejunului, 
rat într-o atmosferă de 
prietenie, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășul Edward 
Gierek s-au întreținut cordial, 
continuind dialogul consacrat 
dezvoltării si adîncirii relații
lor dintre cele două țări socia
liste și prietene.

în cadrul dejunului, tovară
șul Nicolae Ceaușescu si tova
rășul Edward Gierek au rostit 
toasturi.

al 
Unit 

Edward 
tovarășa

desfășu- 
caldă 

Nicolae

★
Elena Ccaușescu 
Stanislawa Gierek 

vineri dimineața,

Tovarășa 
și tovarășa 
au vizitat, 
zona montană de la cota 1400. 
Aici, turiști români și străini, 
care îsi petrec plăcute zile de 
odihnă în stațiunile din Bucegi, 
au salutat cu căldură pe tova
rășele* Elena Ceaușescu și Sta
nislawa Gierek.

Miine, In sala Floreasca, Intr-o qrirnâ „manșă"

de mare interes, la baschet masculin

DERBY-UL DINAMO
Ultima etapă a 

al Campionatului 
baschet masculin programează 
miine dimineață (sala Floreas- 
ca, ora 11) tradiționalul derby 
dintre principalele candidate Ia 
titlu : Dinamo București (de 14 
ori campioană) și Steaua (cam
pioană de 10 ori). Acesta este 
primul din cele cinci meciuri ■ 
care se vor desfășura în cadrul 
actualei ediții a Diviziei A.’ în 
întrecerea de miine. Dinamo și 
Steaua se prezintă neînvinse, 
jMS evoluția lor de pînă acum 

/anticipează o dispută echilibra
tă și dîrză, așa cum au fost, 
de altfel, și majoritatea celor 
anterioare. Scorul general al 
întilnirilor Dinamo-Steaua este 
40—35, ultima partidă (decisivă 
pentru titlu) revenind (în pri
măvara acestui an) dinamoviș- 
tilor cu scorul de 68—66, după 
prelungiri. în meciul de mîine 
Dinamo prezintă lotul complet 
(Diaconcscu 1,86 m. Novac
1.97 m, Popa 1,96 m, Niculescu
l, 91 m, Ivascenco 2 m, Geor
gescu 2 m, Chivulescu 1,86 m, 
Uglai 1,94 m, Caraion. 1,93 m, 
Fluturaș 1,86 m, David 1,97 m, 
Braboveanu 1,89 m), în vreme 
ce Steaua nu va beneficia de 
Căpușan — accidentat (lotul : 
Savu 1,90 m, Cernat 1,93 m, 
Oczelak 2,01 m, Dumitru 1,86
m, Cimpeanu 2,01 m, Tarău
1.98 m, Zdrenghea 1,91 
Pîrșu 1,85 m, Molnar 1.83 
Grădiștcanu 2 m, Ncagu 2,02 
Opșitaru 2,09 m).

★
Etapa de ieri a Campionatului 

național a fost caracterizată de 
interesul stîrnit prin lupta ce 
o dau o serie de echipe pen
tru calificarea în grupa 1—6 a 
întrecerii. Iată amănunte de la 
unele/ partide și rezultatele 
celorlalte :

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. 95—80 (52—36). 
După „dușul recc“ suferit în 
seara precedentă (cînd au cedat

primului tur 
republican de

m, 
m, 
m,

D, STANCULESCU

(Continuare in pag. a 8-a)
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Aseară, la Palatul Sporturilor, în Cupa cupelor la handbal masculin

DINAMO BUCUREȘTI -1. A. MOSCOVA 25-20
7

• Returul sc disputâ la 23 octombrie, la Moscova'• Oliițâ Licu 13 goluri!
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Disputată aseară, 
Sporturilor, in fața 
2 000 de spectatori și 
merelor de luat vederi, partida 
de handbal dintre formații!.’ 
masculine Dinamo București 
și Institutul Acre:,aulic din 
Moscova a confirmat previziu
nile. Manșa I a dublei întilniri 
din cadrul primului tur al Cu
pei cupelor a fost deosebit de 
disputată, ridieîndu-se — mai 
ales în repriza I —' la un înalt 
nivel. Dinamo București a cîș- 
tigat cu 25—20 (15—9), dar pu
tea să obțină o diferență și 
mai mare, mai asigurătoare 
pentru returul de la 23 octom
brie.

Handbaliștii români au entu
ziasmat în prima parte a me
ciului. în apărare, îndeosebi, ei 
au fost de-a dreptul senzațio
nali. Cu un sistem defensiv a- 
vansat. agresiv, la om. nu de
parte de presing (uneori aveam 
impresia că joacă „om la om"), 
au anihilat aproape complet 
forța ofensivă a oaspeților. în 
apărare, ca și în atac, bucu- 
reștenii au beneficiat de un 
Ghiță Licu excepțional (dina- 
movistul a făcut, sc poale spu
ne, meciul vieții), 
care nu numai că 
goluri, dar a ajutat 
fortifice moralul, 
nească „mai mult 
zeze lucruri deosebite.
că Dinamo a reușit doar 35 de 
minute (scorul era 18—10) să 
joace în ritm infernal si. apoi.

in
a

Palatul 
peste 

a:., ca-

de un om 
a înscris 13 
echipa să-și 
să îndrăz- 

și să reaii- 
Păcat

Gluță Licu — cel mut
înscriind un nou got pentru echipa sa

■a cedat fizic, lăsind parteneri
lor de joc posibilitatea să re
ducă din handicap. Și așa. in
să, fără cele citeva momente 
de neșansă, diferență ar fi 
putut fi de 8 goluri.

I. A. Moscova este o forma
ție deosebit 
practică un 
in atac, o 
bazează pe 
și Mahorin, 
și Gaghin, pe un lot omogen și 
cu bună valoare tehnică. De
pășiți de iureșul gazdelor o 
bună parte din meci, handba- 
liștii sovietici au avut capa
citatea să-și recapete calmul și 
să facă tot ce este posibil pen
tru a stăvili avalanșa de- go
luri. O mare experiență le. 
permite să profite de orice 
inexactitate, să-și creeze avan
taj din cea hiai mică greșeală 
a adversarului.

de robustă, 
joc aspru 

echipă
Maximov, 
pe IIjin,

bun om al jocului Dinamo—I.A. Moscova, 
Foto : N. DRAGOȘ

_ După prima manșă, posibili
tățile de calificare sînt deschi
se pentru ambele formații. La 
23 octombrie, la Moscova, dina- 
moviștii vor trebui să joace 
foarte bine, să beneficieze și 
de o bună formă a lui Penu și 

____ 1__ _i_ putea să 
ăl Cupei

care 
chiar și 
care se 

Klimov 
Kravțov

NOI SPORTURI VIZEAZĂ
ARENA OLIMPICA

Miine reia

măsuri practice, eficiente pentru 
prețioaselor indicații cuprinse în

Hristache NAUM
Horia ALEXANDRESCU

în ziarul de astăzi

Grabovschi pentru a 
promoveze în turul II 
cupelor.

Au marcat : Licu 
bovschi 5, Cosma 3, 
Dan Marin 1 și Tase 1 
tru Dinamo București, ____
mov 10, Gaghin 4, Mahorin 4, 
IIjin 1 și Gigariov 1 — pentru 
I. A. Moscova. Aruncări de la 
7 m : 6/5 — 5/5. Eliminări : 8 
minute — 2 minute. Au arbi
trat : Milan Valcici și Miodrag 
Stanoevici.

13. Gra-
Ștef 2, 

- pen- 
Maxi-

înscrie Zgriban, 
„argintul viu" < 
echipei Universita

tea Timișoara
Foto : D. NEAGU

Divizia A, 
la fotbal

A trecut returul cupelor eu
ropene, a trecut și meciul re
vanșă cu campioana Europei și

^\\\\\\\\\\\\\\\«

Petroșani : 
Craiova : 
București :

5

Galați : 
Constanța : 
Tg. Mureș :

București :

DEZVOLTAREA SPORTULUI DE MASA 
Șl CREȘTEREA PERFORMANȚELOR!

Preocupare continuă și 
transpunerea în viață, a 
Cuvîntarea tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU la festivitatea 
de la Palatul Sporturilor și Culturii. (Pag. a 3-a)

Pentru o delegație românească mai numeroasă, mai puter- ■ 
nică la J.O. din 1980. (Pag. a 6-a) I

CONSTANȚA Șl BACAU, „PIETRE DE ÎNCERCARE
PENTRU SPORTUL STUDENȚESC Șl STEAUA
iatâ-ne reintorși la 
tul nostru cel de I 
Miine, divizionarele

i campiona- 
toate zilele.
A vor par-

curge cea de a 8-a etapă, care 
programează partide, unele (a- 
parent) mai liniștite pentru gaz
de, altele mai puțin. In prima 
categorie s-ar înscrie înlîlnirile 
Dinamo — F.C. Argeș, Univer
sitatea Craiova — F.C. Corvinul 
și A.S.A. — F.C.M. Reșița. Cele 
mai multe priviri se îndreaptă 
insă spre jocurile de la Con
stanța (F.C. — Sportul studen
țesc) și Bacău (S.C. — Steaua), 
unde formațiile vizitatoare se 
gîndesc la păstrarea actualelor 
poziții pentru ca, în perspecti
va etapelor, ele să fie capabile 
de a ataca poziția liderului. 
Foarte atractivă se anunță par- - 
tida dintre două vechi rivale 
Politehnica Timișoara — U.T.A., 
ca și aceea dintre Rapid și 
Politehnica Iași. în sfîrșit, tot 
ca punct de atracție, mai ales 
pentru gălățeni, apare jocul e~

„LA ZICLASAMENTUL
1. DINAMO 7 6 0 1 24— 6 12
2. Sportul stud. 6 5 10 13— 2 11
3. Steaua 6 4 11 12— 7 9
4. F.C, Argeș 7 4 1 2 8— 6 9
5. U.T.A. 7 3 2 2 7—14 8
6. Univ. Craiova 7 3 13 12— 8 7
7. Politehnica Tim. 7 3 1 3 9— 9 7
8. Jiul 7 3 1 3 7—10 7
9. A.S.A. Tg. Mureș 6 3 0 3 6— 4 6

10—11. S.C. Bacâu 7 2 2 3 9— 9 6
F.C. Corvinul 7 2 2 3 8— 8 6

12. Rapid 7 3 0 4 9—10 6
13. F.C. Sihor 7 3 0 4 6—10 6
14. Progresul 7 2 2 3 7—13 6
15. Politehnica lași 7 2 1 4 8— 8 5
16. F.C.M. Reșița 6 2 13 10—14 5
17. F.C. Constanța 7 2 1 4 6—10 5
18. F.C.M. Galați 7 0 1 6 4—17 1

chipei lor cu F.C,. Bihor, cu a-.
cel semn de întrebare : vor ob-
ține gazdele prima lor victorie 
în acest campionat 7

PROGRAMUL ETAPEI
JIUL — PROGRESUL
UNIVERSITATEA — F.C. CORVINUL
RAPID — POLITEHNICA IAȘI

(stadionul „Republicii", ora 11)
F.C.M. — F.C. BIHOR
F C, — SPORTUL STUDENȚESC
A.S.A. — F.C.M. REȘIȚA

(pe micul ecran, de la ora 13)
DINAMO

(stadionul
POLITEHNICA 
SPORT CLUB

xwwtwwwwy
1

— F.C. ARGEȘ |
,,Dinamo")

— U.T. ARAD g
vuuu ; arum ucwo — STEAUA
• Toate partidele încep de la ora 15 — cu excepția celei de pe sta- 

lÎAnul Dam.klle::" -I _ T_ H___

Timișoara 
Bacău :

Honul „Republicii" și a jocului de ia Tg. Mureș.



„Decada cărții româ
nești", amplă manifestare 
cultural-educativă, care s-a 
desfășurat în aceste zile în 
întreaga țară, a prilejuit 
nu numai o privire retro
spectivă asupra activității 
editor ale, ci, mai cu seamă, 
o analiză a căilor de îmbu
nătățire a muncii in acest 
sector. Intîlnirile cu citito
rii, simpozioanele, lansările 
de carte au constituit tot 
atîtea ocazii de găsire a 
unor noi mijloace pentru 
realizarea, de către fiecare 
editură, a unor planuri me
nite să facă din producția 
editorială un 
viabil de educație 
terală a oamenilor 
ții noastre.

In acest Context, 
sport-turism se. 
ferm, ea abordînd 
cădere teme dintr-un dome
niu cu multiple valențe e- 
ducative și posibilități de 
a contribui la ridicarea ni
velului de cunoștințe, pro
blemele sportului și turis
mului ajlându-se printre 
preferințele unei largi mase 
de cititori. Referindu-se la 
aceasta, Corneliu Mateescu, 
redactor-șef al editurii, 
ne-a spus : „Pornind de la 
aceste premise, în perioada

instrument 
multila- 
societă-

Editura 
înscrie 

cu pre-

„Decada cărții românești;<a

&

INIENTII
SI CERTITUDINI

EA EDITURA
SPORT-TURISM

următoare ne-am gîndit să 
abordăm o tematică varia
tă, ediiînd lucrări ce-și pro
pun popularizarea largă a 
potențialului turistic națio-__ _____________
nai, pregătirea cadrelor de 

g ’ specialiș.i în domeniul spor- 
tuiiii, al organizării și con- 

- ducera activității sportive 
de masă și de performanță, 
a unor volume de sinteză 
in limbi străine pentru a 
populariza peste hotare pa- 
trlmoniul turistic 
noastre. Desigur, 
pot spune multe

. despre intențiile

al țării 
se mai 

lucruri 
x.itv..yxjAk. editurii,

ele vizînd. firesc, șl proble- 
mele calității, reducerii 

§ timpului dintre redactarea 
■ lucrării și apariție, precum 

și cele referitoare la o legă- 
tură mai strînsă între edi- 
tură și cititori".

Urmărind lista celor pes- 
% te 120 de volume aflate in 

- pregătire la editură și care 
urmează să apară anul vi- 
itor, desprindem o serie de 
lucrări 
menii 
dintre 
pentru 
„Jocurile Olimpice de 
Montreal", „Mică 
pedie turistică", „Dicționar 
al monumentelor naturii", 
„București — ghid turistic", 
albumele „Delta Dunării", 

§ „Hunedoara", „Bran", „Peș- 
tera Cloșani”, „Europa" — 
hartă rutieră, „România" — 
hartă turistică, „Procesul de 
instruire în atletism", „Teo- 
ria și metodica handbalu- 

g: lui", „Lecții de educație fi- 
zică în aer liber", „Călirea 
organismului prin sport", 

g seria „Vacanța și sănăta- 
5^ tea", „Voleiul român»esc la 

50 de ani", dar înșiruirea ar 
g putea continua.
5^ Așadar, multe intenții lău- 

dabile, dublate în același 
timp de multe certitudini, 
în primul rînd de aceea că 
se va depune un interes 
cres cînd ca lucrările cu ca- 

§ racter sportiv și turistic să 
<2 se prezinte la o cit mai 

înaltă ținută editorială.

interesante, din do- 
variate. Am notat 
acestea : „Sportul 
o lume a păcii“, 

la 
eruciclo-

g Emanuel FĂNTÂNEANU
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CONSTANTIN KIRIȚESCU,
100 DE AN! DE LA NAȘTERE

Cercetătorii și comentatorii 
de azi ai vieții și operei lui 
Constantin Kirițescu — de la 
nașterea căruia s-au împlinit 
100 de ani — sînt unanimi in 
a acorda un loc de seamă en
ciclopedistului 
figurile reprezentative 
școlii și culturii 
Dintre multiplele 
vom evidenția 
referitoare la 
catiei fizice

Colaborator 
borarea legii 
Oficiului Național de Educație 
Fizică, apărută în anul 1923 — 
instituție în cadrul căreia a 
luat naștere și a funcționat vre
me îndelungată primul Institut 
Național de Educație Fizică 
din țara noastră, unde a fost 
profesor încă din decembrie 
1530 — autor a numeroase stu
dii și articole, conferințe și 
prelegeri care argumentau ști
ințific că „educația fizică este 
o problemă de care depinde în 
mare parte vigoarea și vitalita
tea poporului român și căreia 
trebuie să î se dea toată a- 
tenția cuvenită", C. Kirițescu 
este cel care,' așa cum se ex
prima într-un volum omagial 
muzicologul George Breazu, 
„a c’cat o disciplină științifică 
în țara noastră, ridicînd ide°a 
de istoric a educaț’ei fizice la 
rangul se știință, pe care, cu 
autoritatea creatorului, o re

român printre 
ale 

românești, 
preocupări, 

azi doar pe cele 
dezvoltarea edu- 
la noi în țară, 
principal la ela- 
de înființare a

Recenzie

alAbia începe 
cărții sale și

„BAIATUL
Luni 13 octombrie, la Tea

trul Mic din Capitală. în ca
drul unui turneu bucurestean. 
Teatrul dramatic din Galați va 
prezenta celebra piesă a dra
maturgului american Clifford 
Odets care si-a luat ca subiect 
un boxer profesionist pentru 
alegoria sa modernă. în care 
plăsmuiește . lupta pentru un 
loc sub soare. într-o societate 
care stă sub semnul succesului 
publicitar.

Scrisă în America anului 
1937. piesa „Băiatul de. aur“ 
(Golden Boy) ni-1 prezintă pe 
Joe Bonaparte, copilul unor

SEMINARUL SALVAMONT BUȘTENI -1976
• Referate de Interes teoretic și practic

prezintă ca profesor și cerce
tător".

Apărută în 1940, monumen
tala sa lucrare „Palestrica" 
reunea pentru prima dată în 
țara noastră, în proporții ine
galabile, tot ceea ce se cunoș
tea în lume despre educația 
fizică universală. Astăzi, fără 
consultarea și citarea acestui 
deosebit de important volum, 
care evocă trecutul sportiv al 
omenirii, orice lucrare similară 
nu poate fi socotită completă. 
„O adevărată enciclopedie a 
materiei care se împletește 
sțrîns cu etnografia, cu istoria 
culturii și cu istoria generală, 
un curs mai complet 
de închipuit" — scria 
literar H. Sanielevici.

Distins cu „Diploma 
fesor emerit" pentru

— late îndelungată, contribuție ia 
dezvoltarea științei și merite 
deosri it?. în dezvoltarea invă- 
țămîntului superior, C. Kiri
țescu — i.toric, pedagog, pro
fesor universitar, publicist 
multilateral, om de litere, autor 
a numeroase lucrări de pres
tigiu —- este o presonalitate 
marcantă a culturii și școli: 
româme/.i, a cărei aniversare a 
figirat in acest an în calen
darul IT.N r.SGO.

e greu 
criticul

de pro- 
activi-

• Demonstrații in stincâ
Intre 28—30 septembrie s-au 

desfășurat la Bușteni lucrările 
celui de-al VI-lea SEMINAR 
INTERNAȚIONAL SALVA
MONT, organizat din inițiativa 
Federație) române de turism- 
alpinism și Ia care au luat par
te delegații din Franța, Polo
nia, Cehoslovacia, precum și 
reprezentanții tuturor centre
lor județene Salvamont din 
țara noastră.

A intrat în tradiție, șl re
centa ediție a confirmat obi
ceiul, ca aceste întîlniri să se 
transforme în valoroase schim
buri de experiență atît în do
meniul teoretic cît și cel prac
tic, efectiv, de prevenire a ac
cidentelor în munți și acorda
rea de prim ajutor în cazurile 
accidentelor de escaladă 
pereți, avalanșe, rătăciri 
munte, degeraturi, îngheț 
neralizat etc. în acest sens 
prezentat referate, deosebit 
interesante, printre alții, Adam 
Kubala (Polonia), Pierre Blanc 
(Franța), Jaroslav Kaldevski 
(Cehoslovacia), dr. loan Giur- 
culescu, dr. Ivan Nicolae, Al. 
Constantinescu (România). Tot 
în cadrul 
ganizat o 
feritoare 
mont și 
decurg din aceasta etc.

De un măre interes practic 
și provocînd o reală senzație 
atît printre participanții la 
Seminar cît și asupra unui 
public din Bușteni s-a bucurat

in 
In 

ge- 
au 
de

seminarului s-a or- 
„masă rotundă* 4 re

ia legislația Salva- 
responsabilitățile ce

demonstrația practică executată 
în peretele Coștilei de o for
mație mixtă Salvamont din 
Crașov și Bușteni. Demonstra
ția a vrut să ilustreze refera
tul privind mijloacele moderne 
de salvare din perete. Ea a 
fost executată de maeștrii spor
tului Mircea Noaghiu, Nicolae 
Naghi, Dumitru Chivu, Mircea 
Opriș. Simulînd un accident de 
escaladă în perete a fost folo
sită o aparatură modernă, efi
cace și după un procedeu pre
zentat în premieră de echipa 
mixtă amintită.

Și-a mai- dat concursul maes
trul emerit al sportului Emilian 
Cristea care a oferit nume
rosului public participant la 
lucrările de închidere a Semi
narului, o călătorie imaginară 
prin România pitorească, prin 
munții și peșterile țării/ ilus
trată cu excepționale diapozi
tive și harul neîntrecut din co
mentariul autorului.

Remarcînd valoarea acestor lu
crări și subliniind mai ales apor
tul umanitar al acțiunilor Sal
vamont, președintele F.R.T.A. 
prof. Mircea Mih Silesc u a în
chis lucrările Seminarului prih 
decernarea Trofeelor Salva
mont pe anul 1976 formațiilor 
Brașov (pentru prevenirea ac
cidentelor în munți și construc
ția de refugii) și Bușteni (pen
tru acțiunea de salvare în 
munți).

Mihai BÂRA
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NICOLAE POSTOLACHE 
director al Muzeului sportului

DAN DRAGAN. PITEȘTI. Nu
mai Dumitriu II și III sînt frați. 
Intre aceștia și Dumitriu IV nu 
există nici un grad de rudenie. 
S-a terminat, deci, disputa cu 
prietenii dv. Puteți începe alta 1

ani, dacă n-ați *ăcut-o  pînă a- 
cum, ați putea

UMANISMUL SPORTULUI*
Olimpismul 

Mișcarea 
olimpică 
Jocurile 
olimpice

paragraful 2
-- autorul consta

tă cu amărăciune că pe mă
sură ce fenomenul olimpismu- 
lui se impunea atenției gene
rale, „a prins să circule o 
frazeologie pompoasă, goală 
de conținut, operînd în fel 
și chip cu derivatele terme
nului «olimpic»... ascunzînd o 
dezolantă ignoranță cu privire 
la conținutul și semnificația 
reală a noțiunilor de bază 
ale fenomenului", adică : O- 
LIMPISMUL, MIȘCAREA O- 
LIMPICĂ, JOCURILE OLIM
PICE (tocmai cele trei ele
mente care dau titlul lu
crării).

Nu poți să nu fii de acord 
cu această constatare a lui 
Alexandru șiperco, care sună,

pentru întreaga lucrare si din
colo de ea, nu numai ca o 
justificare, ei parcă și ca o 
acuză. Dc prea multe ori in
vocăm .idealul 
„spiritul olimpic", 
olimpică" si altele 
fără să cunoaștem ______
xact al noțiunilor cu care 
perăm. Tată de ce socotim 
binevenită și oportună apari
ția cSrții celui ce — activînd 
de un sfert de veac ca mem
bru pentru România al Co
mitetului Internațional Olim
pic — își expune considerații
le personale cu privire la 
une’e probleme de stringentă 
actualitate din cadrul mișcării 
sportive și olimpice interna
ționale, nu înainte de a ja
lona paginile cărții cu liniile 
definitorii ale temei alese.

Oricine vrea să obțină cît 
de cît date clare, precise, des
pre mișcarea olimpică și sfera 
de idei care o guvernează, 
trebuie să citească opera — 
de căpătîi în domeniul ei și 
prețioasă în concizia ei — a 
lui Alexandru șiperco. La a- 
ceasta ne va îndemna nu nu
mai curiozitatea pentru tot ce 
ține de domeniul sportului, 
ci si respectu-l pentru olim- 
pism. In acest sens, cartea 
nu-și putea găsi un motto 
mai potrivit decît cuvintele 
renovatorului Jocurilor Olim
pice, pedagogul francez Pierre 
de Coubertin : „Olimpismul
este pentru sport ceea ce u- 
manismul este pentru activi
tatea intelectuală".

Victor BANCIULESCU
♦ Alexandru ȘIPERCO : O- 

limpismul. Mișcarea olimpică. 
Jocurile olimpice. Editura 
Sport-Turism, 1976.

olimpic", 
„filozofia 

asemenea, 
sensul e- 

o-

DE AUR“
imigranți italieni, dotat în du
blu sens : pentru muzică și
pentru greaua luptă cu pum
nii. Pendulînd între vioară și 
ring. Joe își caută drumul în 
viată. dezorientat de criterii 

■ de reușită care nu sînt logice.
Lorna. iubita lui, încearcă 
să-1 consoleze : „Vom găsi noi 
un loc unde sărăcia nu-i ru
șine...". Dar ultimul lor drum 
se sfîrseste tragic.

Prezenta pe scenele bucureș- 
tene a unei noi piese cu su
biect sportiv ne sugerează o 
posibilă organizare a unei săp- 
tămîni a dramaturgiei închina-

BUCUREȘTI a
te sportului, la care ar mai 
putea participa două piese ro- 

• mânești din repertoriul curent:
„Ultima
nescu 
„Fotbal"
ban (Teatrul Giulești). O ase
menea inițiativă — care ar fi 
de resortul sectoarelor de proj 
pagandă — este în măsură să 
contribuie, la apropierea lumii 
sportului ’de aceea
cu

cursă" de Horia Lovi*  
(Tcatrul Nottara) si 
de Mircea Radu Iaco-

a culturii, 
foloase în dublu sens.

„CUPA ZIARULUI SPORTUL" LA MOTOCICLISM
luni 11 octombrieînscrieri numai pînâ

am mai anunțat, 
va avea loc în 
un interesant con- 

_ moto-
,Cupa ziarului 

Concursul se va des-

După cum 
în Capitală 
ceasta lună 
curs de îndemînare la 
ciclism dotat cu 
Sportul", 
ffișura pe cartodromul din Fun- 
deni, la trei clase — Mobra ; 
pînă la 175 cmc ; peste 175 cmc 
— la el puțind participa bărbați

a-
și femei în vîrstă de pînă la 35 
de ani. Ceea ce trebuie reținut 
este faptul că înscrierile pentru 
întreceri (în ziua de 17 octom
brie — calificări ; în ziua de 24 
octombrie — finale) se pot face 
numai pînă la 11 octombrie, ora 12, 
la Consiliile pentru educație fizică 
și sport din cele opt sectoare 
ale Capitalei.

C. P1ENESCU, PIATRA NEAMȚ. 
1. „într-un meci de dublu, la 
tenis, jucătorul care se găsește 
13 serviciu servește pe durata în
tregului ghem Desigur. O
treabă odată începută, trebuie 
dusă pînă la sfîrșit. 2. Remarc 
faptul că vreți să vă informați 
din timp asupra unei probjeme 
privind schiul I Să vă răspund, 
deci : dacă într-o probă de sla
lom, doi schiori realizează ace
lași timp, nu se recurge la o 
departajare cu 
criterii oarecare,

. nează egalitatea, 
tîmplă ca unul 
în luptă pentru 
n-aibă zecime

sporturi,
noastre s-au 
decît băieții.

care fetele
dovedit mai tari

practica atîtea

ajutorul unor 
ci se consem- 
Dar rar se în- 

dintre schiori, 
primul loc, să 

o sutime

de secunda 
minus.

NicuLiNA lăcătuș. su
ceava. Crisan este suspendat, 
încercînd să joace la mai multe 
echipe. nu joacă nicăieri. De 
altfel, povestea celui care alear
gă după doi iepuri și nu prinde 
nici unul, nu este nouă.nu

ADRIANA SOAREA, SLATI
NA. încă de la vîrsta de 5 ani 
vă place gimnastica. Acum aveți 
11 ani 
mâți 
vlns 
țiile 
rînd. 
ca ție 
dini, 
vă sperie 
sau mai 
întîlnl în

și ați vrea să vă afir- 
acest sport. Sînt con-în

că la Slatina există condi- 
necesare. Apelați, în primul 

la profesorul dv de edu- 
fizică. Dacă aveți 
veți

____  ____ aptitu- 
reuși. Nu trebuie să 
obstacolele mai mari 

mici pe care le veți 
cale. Dar sînteți tot

COMUNA 
lui Șutru

GEORGE,
1. Să-1 dăm . 

al lui Șutru : el flgu-

IANCU 
SALCIA, 
ce este 
rează pe lista golgeterilor actua
lului campionat, cu 3 goluri. 2. 
Iile Năstase a ciștigat turneul 
de la Roland Garros. învingîn- 
du-l în 
PUlci. 
pierdut 
turneu !

finală în trei seturi pe 
De altfel, Năstase n-a 

nici un set in acest.

MITRICOASA, COMUNA 
,,Eu cred că supor- 

adevărat este alături de

VALY
DABULENI.
terul ________ ___ ___ __ ___
echipa sa favorită și la bine și 
la rău. C?te clipe amare n-am 
avut eu de 9 ani, de cînd țin cu 
Steaua Aveți dreptate. Poate 
că ați fi meritat și dv. să vi se 
înmîneze tricoul de campioană, 
atunci cînd l-a cîștigat Steaua.

I. CAPOTA, BRAȘOV.
Cîmpulung Moldovenesc a 
vat la... Cîmpulung, fără 
trecut prin Iași.

A.S.A. 
acti- 

să fi

CRA- 
S.-ul :

FLORINA CRÎNGUȘ, 
IOVA. Ne-a amuzat P. _ 
„Poate că vă miră faptul că 
sînt fată și îmi place atit de 
mult fotbalul. Dar nu cred să 
existe alt sport mai frumos. Pă
cat că sînt fată 1“. Nu trebuie 
să regretați acest lucru. La 13

atît de pasionată și pentru 
vățătură ? îmi place să sper 
da î

în- 
că

E-STERE, GIURGIU, 
portar înalt este avan- 

atît 
___ _____ din 
, deși nu aveți 
nu înseamnă că 

acest

MARCU 
vident, un . 
tajat în luptele aeriene - 
de dese — pentru balon, 
fața porții- Dar, <‘ 
decît 1,70 m, i.„ ----------
trebuie să renunțați la 
post, care vă place atît de mult. 
Alte calități — clarviziunea, sim
țul de anticipare, curajul, 
ranța în intervenții — pot 
plini handicapul înălțimii, 
dintre marii noștri portari, 
cea David și Ion Voinescu, 
avut decît cîțiva centimetri 
mult decît dv.

sigu- 
su- 
Doi 

Mir- 
n-au 
mai

llustrații : N. CLAUDIU

<

OFERĂ
IN PLICLOZ

CISTIGUR! IN BANI
MARI SI NUMEROASE

SI AUTOTURISME »
VI SE
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Șl CREȘTEREA PERFORMANTELOR!

Va trebui să punem un accent mult mai mare pe latura 
sportului de masă, fără să neglijăm sportul de performanță ; 
să evităm greșeala care s-a făcut în unele sectoare, cînd s-a 
acordat prea mare atenție unor sporturi de performanță sau 
unor sportivi de performanță și s-a neglijat, în schimb, anga
jarea în această competiție a unui număr mult mai mare 
de sportivi.

NICOLAE CEAUȘESCU

plicarea în practica a prețioaselor indi
cații cuprinse în cuvîntarea rostită de to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul 

general al partidului nostru» cu prilejul festivi
tății conferirii unor înalte distincții sportivilor 
care au reprezentat cu cinste România la Jocu
rile Olimpice de la Montreal, constituie în pre
zent sarcina principală a C.N.E.F.S. și a celor
lalte organe sportive, a tuturor factorilor cu a- 
tribuții în acest domeniu. După ce, în numerele 
anterioare, am publicat o serie de materiale 
oglindind preocupările concrete, măsurile și ac

țiunile practice întreprinse în această direcție de 
Ministerul Educației și Invățămîntului, Consiliul 
Național al Organizației Pionierilor» Consiliul 
Central al U.G.S.R., precum și de către con
siliile județene pentru educație fizică și sport» 
astăzi continuăm să înfățișăm cititorilor unele 
din cele mai însemnate obiective sportive spre 
care se îndreaptă atenția Uniunii Tineretului Co
munist, Uniunii Asociațiilor Studenților Comu
niști din România și Uniunii Centrale a Coope
rativelor Meșteșugărești.

PREMISE PENTRU NOI PROGRESE

ORGANIZAȚIILE DE TINERET, FERM ANGAJATE
ÎN ÎNDEPLINIREA SARCINILOR EDUCATIVE
Documentele partidului nostru 

privitoare ia activitatea de edu
cație fizică și sport — în prin
cipal Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. din februarie—martie 1973, 
Mesajul adresat de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU partici- 
panților la Conferința pe țară a 
mișcării sportive din 1975, pre
cum și recenta Cuvîntare rostită 
de secretarul general al Partidu
lui cu prilejul festivității de în- 
mînare a unor înalte distincții 
sportivilor care au obținut per
formanțe deosebite la Jocurile 
Olimpice de la Montreal — au 
constituit si constituie călăuze 
sigure, îndrumare prețioase, sti
mulente permanente pentru în
treaga activitate pe care organe
le și organizațiile U.T.C. o des
fășoară pe tărîm sportiv. Orga
nizațiile de tineret depun eforturi 
sporite pentru traducerea în via
ță a indicațiilor tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, prin care 
se arată că în sportul de masă 
„principalul trebuie să-1 co’nsti- 
tuic preocuparea de a angaja în 
această activitate întregul nostru 
tineret, de a face ca în forma
rea omului nou, constructor al 
socialismului, să îmbinăm educa
ția cultural-poiitică cu educația 
fizică, de a forma un tineret să
nătos atît din punct de vedere 
al concepției politice și cultura
le, cît și din punct de vedere fi
zic, să facem ea omul să fie cu 
adevărat omul nou al viitoarei 
societăți comuniste pe care o edi
ficăm în România".

în acest context, sarcini deo
sebit de importante au revenit 
organelor și organizațiilor U.T.C. 
în direcția amplificării ariei de 
cuprindere a sportului de masă, 
în angrenarea întregului tineret 
în practicarea exercițiului fizic, 
sportului și turismului în vede
rea creșterii unor generații să
nătoase, multilateral ’ ”
temeinic pregătite, în 
rințelor actuale și do 
ale societății noastre, 
timp, s-a acționat cu ....... ........ ..
răspundere și în direcția legării 
tot mai strînse a educației fizice 
și sportului de activitatea pro
ductivă, în scopul creșterii pro
ductivității muncii sociale. De 
asemenea, acționînd in spiritul 
Programului adoptat de Congre
sul educației politice și al cultu
rii socialiste, organizațiile noas
tre și-au intensificat activitatea 
în direcția ridicării nivelului și 
diversificării muncii educative 
desfășurate în rîndul sportivilor 
pentru dezvoltarea simțului res
ponsabilității si disciplinei în 
muncă, în pregătire, pentru pro
movarea normelor si principiilor 
eticii și echității socialiste.

Călăuziți de importantele indi
cații primite din partea partidu
lui, activiștii organizațiilor de ti
neret au manifestat si manifestă 
o grijă deosebită pentru punerea 
acestora în practică. Astfel, o 
atenție sporită se acordă dezvol
tării activităților la nivelul uni
tăților de bază (secții, ani de stu
diu, școli, localități), unde au loc 
întreceri, acțiuni și ’ festivaluri 
sportive locale. Alături de aces
tea. au fost inițiate, în colaborare 
cu organele de specialitate $i cu 
ceilalți factori cu atribuții, noi 
acțiuni sportive cu caracter local, 
foarte agreate de tineret. Ca ur
mare a intensificării activității 
organizatorice, la toate competi
țiile tradiționale de masă s-au 
înregistrat în ultimii ani recor
duri de participare. Este vorba 
de „Cupa tineretului", „Crosul

dezvoltate, 
spiritul ce- 
perspectivă
In același 
mai multă

tineretului**, Festivalul ansamblu
rilor școlare de gimnastică ritmi
că modernă. Pentatlonul atletic 
școlar, „Săniuța de argint", Cam
pionatul național sătesc de trîn- 
tă, „Cupa U.T.C.** la sporturile 
de iarnă și Ia oină, „Cupa Scîn- 
teii tineretului la tenis de cîmp** 
etc. în activitățile sportive au 
fost angrenate în număr sporit 
și fetele, în majoritatea județe
lor inițiindu-se competiții dedica
te acestora. Pentru a aduce o 
contribuție și mai mare la edu
carea tineretului patriei, la cre
area obișnuinței de practicare a 
exercițiilor fizice, precurrț și la 
formarea unor deprinderi tehnl- 
co-aplicative, în programul de 
pregătire a tineretului pentru a- 
părarea patriei a crescut ponde
rea orelor rezervate acestor ac
tivități, se organizează concursuri 
de orientare turistică, tir, mode- 
lism, karting, judo și la alte 
specialități la care participă toți 
tinerii. De asemenea, au fost ex
tinse taberele cu profil .de avia
ție (zbor cu motor, parașutism, 
planorism), de transmisiuni, mo- 
delism, auto, tir și orientare 
turistică, organiz.îndu-se chiar 
concursuri pe aceste specialități, 
ca, de pildă, „Cupa U.T.C." 
karting, „Cupa speranțelor" 
modelism, . ’
re turistică și tir... în cadrul ac
tivităților de instruire tehnico- 
sportivă de o largă adeziune s-a 
bucurat complexul aplicativ 
„Pentru apărarea patriei".

Pentru cuprinderea unul 
măr mai mare de tineri în acti
vități dinamice, desfășurate 
aer liber, organele și organizați
ile U.T.C. au luat măsuri în ve
derea extinderii turismului activ, 
a drumețiilor, excursiilor, acțiu
nilor cicloturistice, montane și 
nautice. Au fost organizate mai 
bine activitățile de vacanță si de 
concediu în tabere.

O acțiune care a dat bune re
zultate și care socotim că tre
buie continuată este aceea a va
lorificării activității sportive de 
masă prin selectarea unor tineri 
cu aptitudini pentru sportul de 
performanță. împreună cu fede
rațiile de specialitate, C.C. al 
U.T.C. a organizat o tabără de 
pregătire în care au fost chemați 
cîștigătorii concursurilor și com
petițiilor de masă, precum și 
alți tineri care s-au făcut re
marcați. Această tabără, cuprin- 
zînd tineri îrtleți, gimnaști, schi
ori și handbaliști a fost organi
zată la Gura Humorului. Asupra 
activității de performanță un 
efect stimulator l-a avut întărirea 
muncii politico-ideologiee în rîn
dul sportivilor. înființarea grupe
lor U.T.C. la loturile olimpice a 
dus la creșterea simțului răspun
derii în pregătire și în concursuri, 
precum și la îmbunătățirea con
duitei generale a sportivilor noș
tri. De asemenea, viața de orga
nizație în cadrul cluburilor 
secțiilor de performanță 
fășurat cu rezultate mai 

între formele educative 
fost folosite cu rezultate 
trebuie să menționăm și 
de muncă patriotică pentru ame
najarea de noi terenuri și spații 
pentru practicarea sportului. Con
cursul „Cea mai bună bază spor
tivă44, inițiat de C.C. al U.T.C., a 
stîrnit emulație în rîndul tineretu
lui de la orașe și sate.

Pentru a contribui și mai activ 
la îndeplinirea obiectivelor trasate 
de către partid mișcării sportive 
din țara noastră, organizațiile de 
tineret își vor intensifica activita-

la 
la 

concursuri de orienta-

nu-
în

si 
s-a des- 
bune.
care au 
pozitive 

acțiunile

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m
• 5nrnmunmri înmiii nnniin r- m $

AZI, Șl MIINE, PE STADIONUL 
TINERETULUI...

...vor fi cunoscuți campionii mu
nicipiului București ce vor fi de
semnați cu prilejul Festivalului 
inaugural al anului sportiv școlar. 
Participă sportivii și echipele si
tuate pe locul | la etapa pe sec
toare. O întrecere care începe azi, 
de la orele 8,30 cu turneele pre
liminare la „jocuri" (baschet, 
handbal, fotbal și volei) și con
tinuă mîine, de la aceeași oră, 
cu festivitatea oficială de deschi
dere a Festivalului, alergări de 
cros, reprize de gimnastică de 
înviorare și ritmică, lecții model 
de educație fizică, expoziții de

sportive, precum și cu filmul par
ticipării sportivilor români la J.O. 
de la Montreal.

IN întrecere, studenții de la 
„CONSTRUCȚII" BUCUREȘTI

Sîmbătă, de la orele 15,30, Com
plexul sportiv universitar de la ia
cul Tei va fi gazda festivității de 
deschidere a anului sportiv stu
dențesc pentru studenții Institutu
lui de construcții din București. 
Cu acest prilej vor fi organizate 
întreceri de cros (băieți și fete), 
atletism, baschet, fotbal și volei. 
Totodată se va decerna tradițio
nala cupă „Anghel Salîgny" fa- 
cultății cu cele mai bune rezultate

desene și gala de poezii pe teme în activitatea sportivă de masă.

ÎN SPORTUL UNIVERSITAR

tea, concentrîndu-și atenția spre 
direcțiile prioritare. Astfel, la sate 
vor acționa în special pentru or
ganizarea competițiilor sportive 
tradiționale (Cupa recoltei, cupa 
mecanizatorului, Cupa C.A.P., 
campionatele comunale la sportu
rile îndrăgite de tinerii satelor, 
îndeosebi la fotbal, lupte, handbal, 
atletism, popice, haltere, tenis de 
masă, ciclism, schi), pentru proli
ferarea „duminicilor cultural-spor
tive**, precum și pentru extinderea 
și permanentizarea — pe sate, co
mune și grupe de comune — a 
unor concursuri care să desem
neze pe cei mai buni sportivi la 
diferite discipline, acțiune care va 
permite o mai riguroasă selecție 
în rîndul tinerilor de Ia sate pen
tru sportul de performanță.

De asemenea, în ceea ce privește 
activitatea sportivă a elevilor, se 
are în vedere ca la nivelul fiecă
rei școli să se organizeze săptămi- 
nal acțiuni sportive și turistice 
(pe clase, pe ani de studiu și 
chiar pe școală). ~ ’ **
vor găsi sisteme 
inter-școlare care 
suport real pentru 
pelor ce urmează 
în fiecare unitate 
la diferite ramuri de sport. în 
acest context organizațiile U.T.C. 
vor depune eforturi deosebite 
pentru sporirea, în număr și ca
litate, a unor astfel de echipe 
școlare, realizîndu-se în acest fel 
atît dezideratul cuprinderii unui 
număr mare de elevi în activita
tea sportivă, cît și cel al întăririi 
bazei de masă a sportului de per
formanță.

Unul din obiectivele cele mai 
însemnate pentru activitatea de 
viitor îl constituie implicarea mai 
activă a organizațiilor de tineret, 
alături de cele sindicale, în în
treprinderi și instituții, unde tine
retul are nevoie de un program de 
educație fizică mai dens, de acti
vități în aer liber, astfel încît 
sportul să contribuie efectiv la 
întărirea sănătății și capacității de 
efort a tuturor tinerilor.

Totodată, se 
competiționale 

să asigure ui 
activitatea echi- 
să se înfiripeze 
de învățâmint,

VICTOR NĂSTÂSESCU
șeful secției pregătirea 

tineretului pentru apărarea 
patriei și sport a C.C. al U.T.C.

Uniunea Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România educă ti
neretul universitar în spiritul ho- 
tărîrii neabătute de a-și consacra 
avîntul și entuziasmul, întreaga 
capacitate de muncă și priceperea, 
înfăptuirii Programului Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României 
spre comunism. In acest context 
U.A.S.C.R. contribuie la integra
rea activă a studențimii în viața 
universitară, la perfecționarea 
continuă a procesului instructiv- 
educativ, la legarea organică a in
vățămîntului cu producția și cer
cetarea științifică, cu practica so- 
cial-politică, participă la desfășu
rarea în bune condiții a întregii 
activități în instituțiile de învăță- 
'mint superior, inclusiv cea spor
tivă.

Intr-adevăr U.A.S.C.R. organi
zează activitatea sportivă de masă, 
antrenează tineretul universitar în 
practicarea sistematică a exerci
țiilor fizice șl* sportului; în ace
lași timp ea se ocupă de activita
tea sportivă studențească de per
formanță, în colaborare c.u Minis
terul Educației și Invățămîntului 
și Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport ; organizează 
munca patriotică, turismul pen
tru studenți, odihna și recrearea 
lor in timpul vacanțelor, sprijină 
activitatea gărzilor patriotice în 
vederea pregătirii studenților pen
tru apărarea patriei.

Toate aceste atribute menționa
te in Statutul Uniunii Asociațiilor 
Studenților Comuniști din Româ
nia vor constitui clemente princi
pale de referință și în noul an 
universitar care a început de cu- 
rind. Startul a coincis cu reușite 
festivități și acțiuni sportive de 
masă, în toate centrele universi
tare, întreceri dotate cu „Cupa 
anilor I". Se fac preparative, în 
același timp, pentru crosurile de 
toamnă, întrecerile pentru „Cupa 
tineretului" (anul acesta pină la 
nivel de centru universitar), com
petițiile tradiționale (IEFSIADA, 
Agronomiada, Triunghiularul fa
cultăților de Drept, „Cupa Iuliu 
Hațieganu" etc.) și etapa de masă 
a campionatelor universitare. 
Chiar din această lună, se va in
tensifica trecerea probelor și nor
melor Complexului „Sport și să
nătate". Apoi, în semestrul II, tot 
la nivelul activității sportive de 
masă, studenții vor lua parte la 
crosurile de primăvară, la între
cerile pentru „Cupa 8 Martie" re
zervată studentelor și evident vor 
continua unele acțiuni declanșate 
acum. Studenții vor fi de aseme
nea, prezenți la etapele județene 
ale „Crosului tineretului". In pe
rioadei vacanțelor, pe lingă unele 
activități clasice se vor înscrie 
cele ale cercurilor de inițiere in 
diferite ramuri sportive (tenis, ca
notaj, înot, orientare sportivă, 
schi etc.). O acțiune de o deose
bită amploare care va angaja și 
tineretul universitar vizează par-

ticlparea la „Cupa Independenței1* 
la atletism, sub forma iin,ui tetra- 
tlon. Etapa de masă va debuta in 
această toamnă, iar finala urmea
ză să aibă loc in prima decadă a 
lunii mai 1977, la București, cu 
400 de participant (cite 8 băieți 
și fete de fiecare institut).

In sfera performanței sint cu
prinse în primul rînd finalele 
campionatelor și concursurilor 
universitare. Programul a fost de
finitivat după cum urmează : șah 
— Sinaia (17—27 II), schi — Pa
ring (11—13 III), tenis de masă — 
Bacău (26—27 III), gimnastică rit
mică și sportivă — Suceava (16—17 
IV), judo — București (23—24 IV), 
orientare sportivă — Craiova 
(23—24 IV), tenis — Pitești (7—8 V) 
și atletism — București (14—15 V). 
Concursurile universitare vor fi 
organizate la trei ramuri sportive: 
scrimă — Tg. Mureș (25—27 XI), 
atletism de sală — Cluj-Napoca 
(19—20 II). și tir — Oradea (16—17 
IV).

Avem în vedere totodată dezvol
tarea activității turistice in cadrul 
ciclului turistic „Studențl pe me
leagurile Patriei" care va cuprin
de in drumeții și excursii de la 
1—7 zile circa 60 la sută dintre 
studențl. In sprijinul turismului 
studențesc de masă, in unele cen
tre universitare (Iași, Brașov, Bu
curești, Timișoara etc) ființează _ ... . vOr fi

generaliza-
școli speciale de ghizi.

* extinse, se va încerca 
rea lor.

Acordăm o deosebită 
și prezenței studenților 
sport la citeva competiții interna
ționale de anvergură. Astfel, ne 
pregătim pentru a Vil-a ediție a 
Campionatului mondial universitar 
de handbal masculin (Polonia, 
9—16 Ianuarie), întrecere cîștigată 
pină acum de două ori de sportivii 
noștri, precum și pentru Univer
siada de vară de la Sofia (18—28 
august) in care, de asemenea, ne 
revine obligația de a ne situa in 
rîndul elitei.

Pregătindu-se cu responsabilitate 
și însuflețire, muncind cu și mai 
mult avînt, bucurîndu-se totodată 
de sprijinul larg al organelor și 
organizațiilor de partid, colabo- 
rind strîns cu organele Ministeru
lui Educației și Invățămîntului, cu 
cele sportive locale, studenții noș
tri vor fi in măsură să realizeze 
un bilanț rodnic, pe măsura con
dițiilor tot mai bune ce le sint 
create și in activitatea lor de for
mare ca viitori specialiști de nă
dejde ai economici naționale și ai 
construcției socialiste, dar șl in 
cea politico-educativă în care în 
mod practic va fi cuprinsă întrea
ga masă a tineretului studios din 
institute și faeultăți.

importanță 
fruntași in

prof. CONSTANTIN NICOLAE 
responsabilul comisiei sport- 
tuîism și de pregătire pentru 
apârarea patriei a U.A.S.C.R.

CONTINUITATE Șl EFICIENȚĂ SPORITĂ
Cooperația meșteșugărească, 

largă organizație de masă cu 
caracter economic, în care sint 
integrați sute de mii de oameni 
ai muncii din țara noastră, des
fășoară, prin asociațiile și clu
burile „Voința“, și un bogat 
program de acțiuni sportive de 
masă menite, în principal, să 
contribuie Ia menținerea stării 
de sănătate și la creșterea ca
pacității de muncă, precum și 
la recrearea celor care practică 
exercițiile fizice în timpul lor 
liber.

Realizările obținute în acest 
domeniu se înscriu in scria lar
gă de activități întreprinse ca 
urmare a prevederilor docu
mentelor de partid și de stat; 
prin care se reglementează dez
voltarea educației fizice și 
sportului. In afara participări
lor la competițiile de masă cu 
caracter republican, și în mod 
deosebit la „Cupa tineretului", 
tinerii din cooperația meșteșu
gărească sint prezenți și la în
treceri specifice. Dintre 
popularitatea cea mai 
dețin „Voințiadelc", 
care, practic, cuprind 
tatea celor peste 190 de 
membri ai asociațiilor 
sportive. Trebuie menționat, de 
asemenea, interesul sporit cu 
care este privită practicarea 
gimnasticii ța locul de muncă, 
la aceasta fiind angrenați, în 
prezent, peste 30 000 de coope
ratori.

Pentru ca activitatea sportivă 
să capete un caracter și mai 
cuprinzător de masă, indepli-

acestea, 
mare o 
acțiuni 

majori- 
mii de 
noastre

nindu-și astfel. importantul ei 
rol social, Comitetul Executiv 
al UCECOM a elaborat mai 
multe măsuri, reglementate prin 
Hotărîrea privindjmbunătățirea 
și continua dezvoltare a acti
vității de educație fizică și 
sport. In ceea ce privește spor
tul de masă, ne propunem ca 
manifestările tradiționale, cum 
sint „Voințiadele”, turismul și 
drumețiile, crosurile și gimnas
tica la locul de muncă să fie 
și mai mult extinse. Aceasta se 
va realiza prin mobilizarea ti
nerilor la participarea in ca
drul etapelpr pe cooperative și 
inter-cooperative, adică acolo 
unde muncesc zi de zi coope
ratorii. Ne-am convins, din ex
periența de pînă acum, că for
mele necompetiționale, cu ca
racter recreativ de masă, au 
devenit foarte populare. Aceste 
forme de practicare a exerciți
ilor fizice vor fi mult extinse, 
exemplul clubului bucureștean 
„Voința", precum și al altor 
cluburi și asociații din țară, 
urmînd a fi generalizate. Atra
gerea ucenicilor în practicarea 
exercițiilor fizice va sta și în 
continuare în atenția noastră, 
prin organizarea de competiții 
specifice, atît la locurile unde 
ei își însușesc meseria, cît și 
la căminele școlilor UCECOM. 
Pentru toți cooperatorii vom 
organiza, în continuare, cel pu
țin o dată pe săptămînă, activi
tăți sportive de masă, cu prio
ritate în aer liber și, separat 
— urmărind prin aceasta și 
depistarea unor elemente apte

pentru performanță — vom a- 
trage un număr mai 
tineri la practicarea 
că, cel puțin a unei discipline 
sportive, pentru care 
gura, atît baza materială nece
sară, cit și asistența tehnică a- 
decvată. AvOm, de asemenea! în 
vedere să punem la dispoziția 
populației, contra-cost. un nu
măr mai 
gimnastică de întreținere, înot, 
patinaj, tenis de cimp, popi
ce etc.

în domeniul activității spor
tive de performanță — aceasta 
fiind apreciată de noi ca o con
tinuare firească a sportului de 
masă — rezultatele obținute 
pînă acum ne îndeamnă la o 
muncă și mai susținută. Faptul 
ca la recentele J.O. de la Mont
real asociațiile și cluburile 
„Voința4* au avut 6 sportivi, 
confirmă că drumul pe care am 
pornit, acela de a dezvolta ra
murile pentru care dispunem de 
condiții bune, trebuie urmat în 
continuare. Cea mai mare aten
ție o vom acorda canotajului 
feminin, polo-ului, boxului, bo
bului, ciclismului și handbalu
lui feminin.

mare de 
sistcmati-

vom asi-

mare de centre de

prof. DRAGOȘ HADiRCĂ
din serviciul muncă culturală 
și sportivă de masă — UCECOM
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SĂ „REVEDEM" JOCUL DE
• Eîcrvcsccnța golului • Un catalog iară note

LA FRAGA
« Limitele tacticii.

După cit se pare, jocul de 
la Praga a plăcut mare
lui public telespectator, a 
plăcut antrenorilor și a 

plăcut cronicarilor. Ei au înre
gistrat momentul de vigoare al 
echipei naționale, cu atît mai 
reconfortant cu cit s-a produs 
după o lungă perioadă de apa
tie, .alimentată de jocurile plate 
ale campionatului. Dar meciul 
de la Praga a mai plăcut și 
pentru că echipa națională a 
înscris două goluri, ceea ce re
prezintă mai mult decît norma 
ultimilor ani. Modificarea de 
registru este vizibilă și dintr-un 
punct de vedere statistic : 2 go
luri în Italia, 2 goluri în Iran, 
3 goluri cu Ă.E.K. la Atena (în 
compania echipei care a elimi
nat-o recent pe Dinamo Mos
cova din „Cupa U.E.F.A.”), în 
sfîrșit, două goluri la. Praga. 
Această modalitate ofensivă, mai 
riscantă, e adevărat, place mult, 
fie și numai pentru faptul că 
publicul fotbalului speră ca din 
această efervescență să se nas
că un plus de vigoare generală.

Cealaltă fațetă a medaliei, a- 
dică modalitatea defensivă, este 
mai puțin îmbucurătoare. Eade- 

' vărait că în cele patru meciuri 
citate echipa noastră a înscris 
9 goluri, dar nu e mai puțin 
adevărat că ea a primit 12. 
Partea cea mai neplăcută e că 
unele din golurile primite au la 
bază momente de superficiali
tate, care sînt mai grave chiar 
decît greșelile de fond, deoare
ce demonstrează o întreagă a- 
titudine, alimentată, iarăși, de 
nonșalanța cu care se dispută 
cele mai multe din meciurile 

-campionatului. La Milano, Ita
lia a deschis scorul în urma 
unei greșeli copilărești a lui G. 
Sandu. Tot acolo, scorul a fost 
majorat în urma unei erori la 
fel de copilărești a portarului 
Iordache. La Praga, echipa 
Cehoslovaciei a marcat — 
n-o mai repetăm — tot în 
urma unui moment de superfi
cialitate, înrudit cu zeflemeaua. 
Să mai adăugăm că al doilea 
gol cehoslovac, cel al lui Do- 
bias, reflectă o situație foarte 
frecventă în campionatul nos
tru, adică aceea în care extre
mele nu se simt aproape nicio
dată obligate să supravegheze 
și să blocheze fundașul venit la 
atac. Toate aceste ' situații izo
late își pun amprenta, din pă
cate, pe jocul unui întreg sistem 
defensiv. Iar concluziile sînt cit 
se poate de limpezi.

îteva cuvinte despre evo
luția jucătorilor noștri la 
Praga.

Portarul RADUCANU,
deși a apărat cîteva mingi gre
le, a comis eroarea... netehnică 
de pe urma căreia s-a resim
țit în tot restul jocului. Un 
Răducanu negrevat de remuș-

Rezultate din etapa a ll!-a 
a campionatului republican de juniori
SERIA I : Rulmentul Bîrlad — 

C.S.M. Suceava 1—0, Liceul ’’-de 
fotbal Bacău — C.F.R. Pașcani 
3—0, Unirea Focșani — S.C. Ba
cău 1—2, Polit. Iași — Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej 10—2, Șc. sp. 
Tecuci — Liceul 2 Iași 2—3, Ceah
lăul P. Neamț — Liceul „A. I. 
Cuza“ Focșani 4—0 ; SERIA A 
II-A : F. C. Constanța — Steaua 
2—0, Șc. sp. 2 București — S.C. 
Tulcea 4—0, F.C. Brăila — Șc. 
sp. Călărași 6—1, Sportul studen
țesc — C.S.U. Galați 9—0. Celu
loza Călărași — Flacăra roșie 
București 1—3, F.C.M. Galați — 
Autobuzul București 1—1 ; SERIA 
A III-A : Chimia Găeștl — Di
namo București 2—2, Șc. sp. A- 
lexandria — Gloria Buzău 1—1, 
Poiana Cîmpina — Voința Bucu
rești 2—0, Flacăra Moreni — Li
ceul „Dumitru Petrescu" Bucu
rești 0—1 ; SERIA A IV-A : Știin
ța Petroșani — Dinamo Slatina 
1—1, Șc. sp. Craiova — Minerul 
Motru 3—2.. Liceul 1 Caracal — 
Univ. Craiova 0—0, Cimentul Tg. 
Jiu — Electroputere Craiova 0—3, 
F.C. Argeș — Șc. sp. Curtea de 
Argeș 3—0, Chimia Rm. Vîlcea 
— Metalul Drobeta Tr. Severin 
5—0. Șc. sp. Drăgășani — Mine

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI, ULTIMA ZI, PENTRU 

PROCURAREA BILETELOR LA 
TRAGEREA LOTO 2 DE MÎINE

Vă reamintim că se cîștigă 
cu 2 numere din 4 și cu 3 nu
mere din 12 extrase.

Participînd cu cit mai multe 
bilete vă măriți șansele ~ de 
cîștig !

Tragerea are loc, mîine, la 
București, la sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 
17,45. în continuare va rula fil
mul artistic „Jandarmul la 
plimbare". 

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 8 OCTOMBRIE 1976

cările firești după primirea pri
mului gol ar fi apărat, cu sigu
ranță, unul din următoarele 
două goluri cehoslovace și mai 
ales pe cel al lui Dobias. Ră
ducanu rămîne, fără îndoială, 
cel mai bun portar al fotbalu
lui nostru (în momentul de 
față), dar el are obligația de 
a nu exploata această situație 
și de a porni la o întrecere 
sui generis, din care marele 
portar Răducanu va trebui să 
iasă învingător în duelul cu 
„Ricu“ cel (uneori) prea isteț.

CHERAN a avut o primă re
priză bună, în care a închis 
bine drumul spre poartă a doi 
dintre cei mai buni înaintași 
europeni, Nehoda și Masny, 
care au schimbat deseori, pen
tru a forța „intrarea". Cheran 
mai are și meritul combinației 
de la golul lui Bălăci. în partea 
a doua, el n-a mai rezistat unor 
atacuri furioase, dar asta nu 
numai din vina lui : este vorba 
despre insuficiența dublajului.

SAMEȘ a făcut un meci cu
rajos, cu erori inerente în focul 
luptei, cunoscînd că focarul o- 
fensivei cehoslovace viza toc
mai acest punct.

SĂTMAREANU n a făcut o 
partidă bună, dar n-a dublat cu 
precizie, ceea ce demonstrează 
că llbero-ul nu este o noțiune 
asimilată în fotbalul nostru.

MANEA, fundaș eminamente 
de atac, n-a puiuț să apară 
prea des în acest rol. în faza 
defensivă, a tatonat prea mult, 
amînînd deposedarea. Acest 
lucru a contribuit la concentra
rea forțelor ofensive ceho
slovace.

BĂLĂCI a avut 30 de minute 
de certă clasă, de-a lungul unei 
perioade în care a țesut exce
lent. Este perioada în care echi
pa noastră a condus jocul, o- 
bligîndu-1 pe Pollak la faulturi 
,de joc pentru a tăia din acțiu
nile oare se succedau cu destulă 
frecvență. Are meritul unei su
perbe intercalări, soldate cu go
lul de deschidere. A obosit 
mult după pauză, recurgînd la 
faulturi.

DINU a avut o primă repri
ză foarte bună, distribuind mingi 
nenumărate în faza de creare 
a atacului. L-a jucat ingenios 
pe Troi. în ultimele 25 de mi
nute a obosit, ca urmare a unui 
mare travaliu pe tot terenul, 
încheiat deseori cu sprinturi 
spre poarta adversă, nefructi
ficate, din păcate.

BOlONI a muncit enorm, a- 
vînd și misiunea specială a aco
peririi lui Manea. Acest fapt 
a făcut ca distanța dintre mijlo
cașul Boloni și extremul stingă 
Iordănescu să fie atit de mare, 
îneît acțiunea perpendiculară pe 
poartă nu s-a putut realiza de
cît prin intermediul pasei lungi, 
deseori interceptată. In primele 
20—25 de minute, mijlocașul

rul Lupeni 1—0 ; SERIA A V-A : 
Strungul Arad — Rapid Arad 
2—0, Dierna Orșova — U.M. Ti
mișoara 2—5, Liceul 4 Timișoara
— Viitorul Timișoara 5—0, U.T.A.
— Șc. sp. Gloria Arad 2—2, Șc. 
sp. Jimbolia — F.C.M. Reșița 0—5, 
Șc. sp. Caransebeș — Șc. sp. Lu
goj 8—0, C.F.R. Timișoara — 
„Poli" Timișoara 1—1 ; SERIA 
A VI-A : C.I.L. Sighet — Sticla 
Turda 0—0, Industria sîrmei C. 
Turzii — Olimpia Satu Mare 5—1; 
SERIA A VII-A : Metalurgistul 
Cugir — Șc. sp. Sibili 2—1, Gaz 
metan Mediaș — Unirea Alba Iu- 
lia 8—0, F.C. Șoimii Sibiu — Cor- 
vjnul Hunedoara 3—1, Șc. sp. Hu
nedoara — C.F.R. Simeria 0—0, 
Metalul Sighișoara — Liceul 2 
Deva 1—3, Mureșul Deva — Șc. 
sp. Mediaș 1—1; SERIA A VIII-A: 
Șc. sp. Gheorghieni — Șc. sp. Tg. 
Mureș 1—3, Tractorul Brașov — 
Șc. sp. Toplița 5—1, Chimica Tîr- 
năveni — Oltul Sf. Gheorghe 3—0, 
Șc. sp. Odorhei — Steagul roșu 
Brașov 3—0, Șc. sp. Cristur — 
Nitramonia Făgăraș 3—1, Șc. sp.‘ 
Tg. Secuiesc — Șc. sp. M. Ciuc 
2—1, A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Brașovia 1—1. 

mureșan a demonstrat o intere
santă finețe tehnică, neetalată 
pînă acum.

TROI s-a întrecut pe sine, în 
ciuda intermitențelor în joc. A 
muncit, ca niciodată, în apăra
re, faza din jurul stegulețului 
de corner, în jumătatea noas
tră, fiind sugestivă pentru _dîr- 
zenia acestui înaintaș, căruia 
i-a plăcut să cînte, pînă acum, 
doar la rampă. Are meritul 
centrării de gol și al celui din 
care s-a născut penaltyul.

DUDU GEORGESCU a mun
cit mult, dar nu a fost în zi 
fastă? mai ales în momentele de 
explozie psiho-fizică : cel al pă
trunderii din min. 65, care ar 
fi putut duce la 3—1, și cel al 
penalty-ului ratat. Cu un plus 
de forță, Dudu Georgescu poa
te înregistra un salt deosebit.

IORDĂNESCU a avut un 
final de primă repriză mult a- 
plaudat. El și-a „semănat" ad
versarii, prin fente deosebit de 
reușite, care au dus la schimba
rea lui Biroș. în partea a doua, 
a apărut oarecum iritat de fap
tul că trebuie să anihileze un... 
fundaș. Dar, în obligațiile fot
balistului modern figurează și 
acest punct deosebit de 
tant. (O. IONESCU a 
doar 6 minute).

impor- 
jucat

reul de la Praga 
firmat ideea că 
noastră 
bine în . . _

scos în evidență și de un neu
tru, adică de antrenorul Jezek. 
Cu alte cuvinte, echipa noastră 
știe să valorifice din ce în ce 
mai bine ideile tactice. Pe te
ren propriu, lucrurile devin mai 
dificile, dovadă și faptul că în 
meciul cu Cehoslovacia, la 
București, s-a marcat un singur 
gol. Adevărul este că pe teren 
propriu tactica trece, fatalmen
te, pe planul doi. Anglia, R.F. 
Germania și Brazilia nu au... 
tactică pe teren propriu. Au 
forță de joc, vigoare timp de 
90 de minute, coeziune și un 
elan netemperat de situații ne
prevăzute. Să sperăm că echi
pa noastră va ajunge în situa
ția de a nu dep.inde prea mult 
de propriile ei preconizări tac
tice, pe teren propriu.

Ioan CHIRILA

1 con- 
echipa 

evoluează mai 
deplasare, fapt

Mi

• In cele 7 etope ole actualei edi
ții a Diviziei A disputate pînă acum 
s-cu înscris 165 de goluri (120 gaz
dele, 45 oaspeți,’), cele mai multe —■ 
33 — fiind marcate în runda a 3-a, 
iar cele mai puține — 19 — în etapa 
de debut a campionatului.

„Trofeul Petschovschi"

va i £.— 
Constanța 

Hunedoara 8,75 ; 6—7.
Craiova 8,66 ; 9. Galați 
pitești 8,25 ; 11—13. Ti- 

|ași și Oradea 8,00 ; 14. 
7,66.

numere de jalon au 
Ion Ion (nr. 1), T.
D. Georgescu (nr.

INSTRUCTIV, EDUCATIV, DISTRACTIV PENTRU TOATE

• Teleencickxpedia,
• Teatru TV • Enci
clopedie pentru tineret
• Revista economica 
TV • Teleglob • Con
cert simfonic a Club 
„T“ • Mai aveți o 
intrebare • Virste’e 
peliculei • Magazin 
sportiv • Ecran *76.

In ambianța plăcută și familiară a cămi 
martorul celor mai diverse evenimente ce s 
în lume ; puteți fi spectator al celor mai di 
culturale, artistice și sportive ; puteți primi 
timă oră" legate de problemele economiei, 
contemporane ; puteți participa la dezbatere 
viață ce sînt supuse analizei opiniei pubTîce.

SPORT VENUS VENUS Șl OPERA
COMPLIMENT f

Prețul 2.870 2.870 3.050 3.500
Avansul 
minim 431 431 ’ 458 525
Rata 
lunară 105 105 110 125
Diagonala 31 cm. 47 cm. 50 cm. 59 cm.

SANCTION
Dl

vina

Cum se poate realiza această performanță 
piu : cu ajutorul celui mai modern mijloc 
află la înțlemîna oricui — TELEVIZORUL !

•
In magazinele comerțului de stat există

de televizoare realizate după cele mai moder 
Receptoare multicanal ce pot reda o imagi 
un sunet de calitate, televizoarele se vînd și 
rate lunare.

• DI
Si-a adun

DIVIZIA A

ECHIPE

s-a pregă-

R.

CU
pentru Corvi nul (etape a

Echipa campionatului

de 
ce

18. Jucătorii de la Jiul ou văzut 
11 ori cartonașul galben, în timp 
dinamoviștii bucureșteni niciodată I

care spera 
campionat.

A Meciurile celor 7 etape au fost 
conduse, la centru, de 31 de arbitri, 
care au primit din partea cronicarilor 
ziarului nostru 228 de stele : de 3 ori 
cîte cinci stele, de 41 de ori cîțe pa
tru, de 15 ori cîte trei și de 2 ori cîte 
două. La linie au oficiat 84 de arbitri.

a dispus cu
(Au marcat :
Stoica și Du- 

nu este com- 
de aceea uti-

Secvență dintr-o partidă Dinamo 
pionatul trecut : Sătmăreanu II 
au sărit trei jucători piteșteni

e Din cele 61 de partide disputate, 
43 au revenit gazdelor 10 s-au înche
iat la egalitate, iar în 8 victoria a 
fost de partea oaspeților.

18 divizionare au utiilizot 315 
F.C.M. Galați, Corvinul și 

cîte 20, Stea-

e La partidele celor 7 etape 
asistet 857 000 de spectatori, cel mai 
mulți — 175 000 — înregistrîndu-se în 
runda a 3-a, iaz cei mai puțini — 
88 000 — în etapa a 5-a.

joi un joc de 
echipa Jiul 

din campiona- 
care a dispus 
în linia de

Întocmită pe baza adiționării note
lor obținute de jucători, echipa cam
pionatului, după 7 etape, are urmă
toarea alcătuire : POPA (51) — VI ȘAN 
(48), OLTEANU (53), SĂTMAREANU II 
(52), POPOVICl (48) — ANGELESCU 
(51), BĂLĂCI (53), CUSTOV sau BEL- 
DEANU (48) — MOLDOVAN | (50), 
D. GEORGESCU (54), TURCU (46).

• Pînă în prezent, 3 jucători au 
fost eliminați de pe teren : Dumitru 
și Florescu (in etapa a 3-a), Albu 
(etoipa a 6-a).

• In cele 7 etape, arbitrii au ară
tat de 82 de ori cartonașul galben ; 
de cele mai multe ori în runda a 6-a :

e- 
tn

• Pînă acum, am consemnat înscrie
rea a 4 autogoluri : Zalupca pentru 
F.C. Argeș (în etapa a 2-a), Kufrla 
pentru F.C. Constanța (etapa a 3-a), 
Gătei pentru F.C. Argeș (etapa a 4-a) 
și Boloni — . . . .
6-a).

e Cele 
jucători : 
Universitatea Craiova 
ua. Politehnica lași șl F.C. Bihar — 
cîte 19, Dinamo, Sportul studențesc, 
F.C. Constanța, S.C. Bacău, U.T.A., 
Politehnica Timișoara, Jiul și F.C.M. 
Reșița — cîte 17, Rapid, Progresul și 
F.C. Argeș — cîte 16, A.S.A.

• Clasamentul orașelor, alcătuit pe 
baza mediei de spectatori, după 7 
etape, se prezintă astfel : 1. CRAIOVA 
24 000, 2. București 21 600, 3. Timișoa
ra 20 000, 4. Galați 19 000, 5. Hune
doara 18 200, 6. Reșița 12 000. 7. Ba
cău 11 300, 8. Oradea 1l1 200, 9. Arad 
10 000. 10. Pitești 9 500, 11. Tg. Mureș 
8 500, 12. lași 8 200, 13. Constanța 
7 300, 14. Petroșani 6 300.

și I. Sandu), 
întreg lotul, 

sînt acciden- 
se pare, nu 
pînă la ora 
ARBITRUL

• JIUL a susținut joi un 
meci de verificare cu Minerul 
Vulcan, de care 
scorul de 4—0. 
Sălăjan, Varodin, 
mitrache). 'fonia 
plet restabilit și 
lizarea sa rămîne sub semnul 
întrebării. La Petroșani terenul 
se prezintă în bune condițiuni 
și este timp frumos. • PRO
GRESUL a jucat joi cu Poiana 
Cîmpina pe terenul acesteia. 
Bucureștenii au pierdut cu 3—2 
(au marcat : Țevi • - - 
rulînd aproape 
Moraru și Dragu 
tați și, după cit 
vor fi recuperați 
meciului cu Jiul.
PARTIDEI : Al. Ene (Craiova).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a susținut 
verificare cu 
T.C.I.F. Craiova 
tul județean de 
la scor (11—0). 
mijloc va reintra Ștefănescu, 
Sînt indisponibili Beldeanu și 
Constantinescu, ambii cu smul
gere de ligamente la genunchi. 
• F.C. CORVINUL HUNEDOA
RA a revenit duminică seară 
din Iugoslavia. întreaga săptă- 
mînă, hunedorenii au efectuat 
antrenamente de intensitate 
medie și două jocuri de veri
ficare cu formația de juniori. 
Jurcă continuă să fie inapt de 
joc. Ieri dimineață ei au ple
cat cu autocarul spre Craiova. 
ARBITRUL PARTIDEI : 
Stîncan (București).

• RAPID, care privește cu 
multă atenție partida de mîine, 
a urmat un program intens de 
pregătire. în afara partidei in
ternaționale cu Dunav Ruse 
(1—0), feroviarii au mai susți
nut, joi, un joc-școală cu Elec
tronica — formație antrenată 
de fostul „tunar” al Giuleștiu- 
lui N. Georgescu. în meciul cu 
Dunav au evoluat Grigoraș 
(20’) și Ad. Dumitru (70’), dar 
s-a accidentat Neagu, care - are 
genunchiul stîng în ghips, e PO
LITEHNICA IAȘI, a jucat joi 
la Pașcani cu C.F.R. (2—1, prin 
golurile marcate de Dănilă). Ea

A In cele 7 etape s-au dictat 12 lo
vituri de la 11 m : 8 transformate, 4 
ratate (O. lonescu. Bălăci, Mulțescu 
și Mateescu) ; 10 în favoarea gazde
lor, 2 pentru oaspeți ; 8 pe motiv de 
fault, 4 pentru henț.

Gomisia 
joi în dis 
28 de caz 
sancțiuni
bruscarea a 
colta Salo 
pe un an 
Stoica pe 
nu vor j
Brașov) și 
Sadu). Pri 

pedep 
și Oancea 
Uțiu (A 
venesch'
ticeni), Te 
nov), Cos 
(Mureșul 
mia Turnt 
pe cîte

— F.C. Arg 
„pindește1

sosește la București în cursul 
acestei dimineți, pe calea aeru
lui. Antrenorul Hie Oană nu 
are dificultăți de alcătuire a 
echipei. ARBITRUL PARTI
DEI : I. Rus (Tg. Mureș).

e F.C.M. GALATI . _
tot toată săptămîna cu gîndul 
la prima victorie pe----- ------
s-o obțină mîine în
Joi, echipa a întîlnit pe Tehno-, 
metal București (0—1). Pentru 
absențe repetate de la antre
namente, Frunză și Constantin 
au fost scoși din lot pe timp 
nelimitat. Portarul Oană a fost 
operat la menise • F. C. 
BIHOR — plecată de la în
ceputul acestei sâptămîni de 
acasă — a jucat marți la Sna- 
gov cu o selecționată de juni
ori (5—0), iar joi, la Tîrgoviște, 
cu divizionara B din localitate 
(1—1). Pîrvu a marcat pentru 
gazde, E. Naghi pentru F. C. 
Bihor. Kun II este ușor acci
dentat. ARBITRUL PARTIDEI : 
M. Buzea (București).
• F. C. CONSTANȚA a 

voluat duminică la Odesa

EXTRAGEREA 1:5926846487047 58 18
EXTRAGEREA a ll-a : 88 73 23 39 53 35 19 87 77 
FOND GENERAL DE C1ȘTIGURI : 650.045 tei

compania 
nomoreț. 
dut parti 
(l-£). Toț 
lizi. astfel 
măniță va 
mai bun , 
STUDENT 
un meci ai 
fără cinci 
în loturile 
și azi, uit 
ale acestei 
și Olteanu 
accidentați 
denții ple 
Constanța. 
DEI : M.

• A.S.A 
urmat un 
zilnic, m; 
efectuînd 
mente. M 
un joc ș 
juniori. T 
lizi. inclus 
restabilit, 
va inoene 
formați 
Progresul, 
F.C.M. B 
miercuri 
Joi, toți j 
program 
mineață* *a  
nament d 
a plecat 
Mureș, Bo 
ciul cu 
deplasarea 
TIDEI : N

Situația în „Trofeul Petschovs
chi", după 7 etape, este următoa
rea : 1. BUCUREȘTI 9,05 ; 2—4.
Tg. Mureș, Arad și Constanța 
9.00 ; 5. ” ’ ------ ' ■
Bacău și 
8,33 ; 10 
mișoara. 
Petroșani

• Golurile cu 
fost înscrise de 
Zamfir (nr. 50), 
100) și Radu II (nr. 150).

• Pe lista marcatorilor, după 7 
etape, figurează 89 de jucători : Di
namo — 9, Steaua și Sportul studen
țesc — cîte 7, Rapid, S.C. Bacău, Po
litehnica lași, A.S.A. Tg. Mureș, Po
litehnica Timișoara, F.C.M. Reșița, 
Corvinul Și Universitatea Craiova — 
cîte 5, Progresul, F.C. Constanța, F.C. 
Bihor, U.T.A. și F.C. Argeș — cîte 4, 
F.C.M. Galați și Jiul — cîte 3. .



PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPE! A Vlll-a A DIVIZIEI B

lă in cam-
■ ă, la care 
■neagu

leale Ccr-
■ . au pier
ii cu 4—3 
I sînt vfl- 
lorul Co- 
llinicze cel 
■SPORTUL 
msținut joi 
|nav Ruse, 
lelecționați 
Itive. Ieri 
■'cnainente 
I M. Sandu 
fcontinuare 
Iprinz stu- 
Itrenul la 
L PAKTI- 
leava).
■UREȘ a 
I pregătire 
Iri și joi, 
I antrena- 
lus ținut și 
behipa de 
li sînt va- 
I complet 
I T. Bone 
L aceeași 
fflfccut pe 
lirekti. • 
li Înapoiat 
I Bulgaria.
I urmat un 
l. Ieri di- 
rnn antre- 
C.M. Reșița
II spre Tg. 
Itat în me- 
la efectuat 
Iul pak- 
[d).
UCUREȘTI 
ectivul de-

abia în cursul după-amîezii de 
ieri. Din fericire, nici un ac
cidentat. Ba mai mult, se aș
teaptă ca, duminică, să reapară 
pe extrema dreaptă și ' Lu- 
cescu, indisponibil o bună bu
cată de vreme. După cum ne-a 
comunicat antrenorul Ion Nun- 
weiller, lidera campianaitului a 
procedat Ia un program spe
cial de pregătire ținînd seama 
de dispersarea jucătorilor Ia 
loturile reprezentative e F. C. 
ARGEȘ, s-a pregătit cu asi
duitate, iar miercuri, elevii lui 
Halagian au întrecut Dacia Pi
tești cu 3—0. Mustățea, Iovă- 
nescu și Ivan II continuă să 
fie indisponibili ; s-ar putea 
ca, pînă duminică, să fie recu
perat Cîrstea. ARBITRUL 
PARTIDEI : M. Moraru (Plo
iești).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a efectuat antrenamente 
intense. Miercuri a susținut și 
un joc cu Electromotor Timi
șoara (4—1 pentru divizionarii 
A). Un singur indisponibil 
în continuare : Anghel. Se a- 
nunță reintrarea lui Păltinișan, 
refăcut după accidentarea su
ferită. o U.T.A. a jucat miercuri 
la Beckescsaba cu formația lo
cală de prima divizie (2—1 pen
tru gazde, autorul golului a- 
rădenilor, Broșovschi). Pentru 
duminică nu se contează pe 
Ologeanu (nerefăcut după’ en
torsa la genunchi) și Pojoni 
(care -a fost utilizat în partida 
de miercuri dar resimte dureri) 
precum și pe Jivan, Giurgiu și 
Leac (suspendați). Arădenii 
pleacă la Timișoara în diminea
ța întîlnirii. ARBITRUL PAR
TIDEI : N. Petriceanu (Bucu
rești).

• S.C. BACAU a efectuat, în 
prima parte a perioadei de în
trerupere, cite două antrena
mente zilnice, pentru verificare 
evoluînd într-o partidă tur-retur 
cu C.S.M. Suceava. In această 
săptămînă, elevii antrenorului 
Nicușor s-au pregătit numai 
acasă (joi meci cu propria e- 
chipă de- juniori), nefiind nici 
o indisponibilitate în lot. e 
STEAUA este pe cale să-și 
refacă lotul în urma recupe
rării celor doi accidentați, Ion 
Ion (care a avut piciorul în 
ghips) șl Stoica (lovit), ambii 
fiind, în prezent, apți de joc. 
Singurul jucător care va ab
senta din formația—standard 
va fi Dumitru, a cărui sus
pendare n-a expirat încă. 
Miercuri, 'Steaua — Voința 
București 6—1. ARBITRUL 
PARTIDEI : O. Anderco (Satu 
Mare).

Miine, continuă întrecerea divi
zionarelor B. Programul etapei, 
cea de a VIII-a, cuprinde multe 
partide interesante, ca de exem
plu Portul Constanța — Petrolul 
Ploiești, Voința București — Di
namo Slatina și F. C. Olimpia 
Satu Mare — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca. Dar iată programul complet 
și arbitrii partidelor :

SERIA I : « Ceahlăul P. Neamț 
— F.C. Brăila : Gh. vâsilescu I 
(București) • C.S.M. Suceava — 
Gloria Buzău : N. Raab (Cîmpia 
Turzii) • Oltul Sf. Gheorghe — 
Victoria Tecuci : C. Dinulescu 
(București) • C.F.R.. Pașcani — 
Olimpia Rm. Sărat : Gh. Vâsilescu 
II (București) • Unirea Focșani — 
Minerul Gura Humorului : Gli. 
Retezan (București) • Prahova 
Ploiești — C.S.U. Galați : V. Du
mitru (Oltenița) a Portul Con
stanța — Petrolul Ploiești : I. Chi- 
libar (Pitești) • Celuloza Călă
rași — Metalul Plopeni : M. Fecio- 
rescu (Bacău) e C.S.M. Borzești — 
Relonul Săvinești : C. Petrea (Bu
curești) .

SERIA A II-A : a Tractorul Bra
șov — Metalul București : I. Bar
bu (Deva) • Chimica Tîrnăveni — 
Unirea Alexandria : F. Logofătu

0 BAZĂ SPORTIVĂ CART OBLIGĂ 
LA REZULTATE SUPERIOARE

Am revăzut Hunedoara după 
cîțiva ani. Ne-a prilejuit acest 
lucru reîntîlnirea echipei de aici 
cu prima divizie a țării. Ace
eași dragoste pentru fotbal — 
dacă nu mai mare —, ace
eași pasiune în marele centru 
industrial cu aproape 100 000 de 
locuitori. De data aceasta, am 
găsit la Hunedoara și o exce
lentă bază sportivă pentru fot
bal, una dintre cele mai fru
moase și mai complexe din ța
ră, pe care, poate, doar Steaua 
s-o întreacă, cumva. „Bătrînul 
stadion" are haine noi, tribune 
frumos colorate și bine între
ținute, un teren de joc exce
lent, o tabelă de marcaj fără 
cusur, masa oficialilor, masa 
presei și cite altele. Dar cel 
mai mult ne-a impresionat pe 
noi toți care i-am fost oaspeți, 
holurile cu faianță nouă, vestia
rele modernizate, strălucind de 
curățenie, cu aer proaspăt și lu
mină, noua saună, noul bazin 
de recuperare, instalația de o- 
xigenarc, cclc două magazii cu 
echipament — unul de antrena
ment altul, pentru competiție.

Apoi, în jurul stadionului au 
apărut alte și alte terenuri : 
unul cu zgură, altul pe care 
proaspătul gazon încă nu cu
noscuse prima tunsoare și în 
jurul căruia se vor construi tri
bune cu 7 000 de locuri. în par
tea opusă prindeau contur alte 
două terenuri de fotbal, tot așa, 
unul cu zgură, altul cu gazon. 
Iar printre toate acestea și-au 
făcut loc și două terenuri de 
tenis și altul de volei și bas

(Arad) • Voința București — Di
namo Slatina : Al. Ghigea (Bacău) 
a C.S. Tirgoviște — F.C.M. Giur
giu : FI. Anuțescu (Pitești) a Șoi
mii Sibiu — Chimia Tr. Măgurele : 
C. Szilaghi (Baia Mare) a Tehno- 
metal București — Steagul roșu 
Brașov : C. Pirvu (Brăila) a Chi
mia Rm. Vîlcea — Nitramonia Fă
găraș : O. Streng (Oradea) a Elec- 
troputere Craiova — Flacăra Au- 
tomecanica Moreni : I. Boroș (Ti
mișoara) a Ș.N. Oltenița — Meta
lurgistul Cugir : C. Săndulescu 
(Vaslui).

SERIA A III-A : a Sticla Turda 
— Rapid Arad : D. Dima (Rm. Vîl
cea) a Minerul Lupeni — Aurul 
Brad : St. Marian (Sighișoara) a 
Olimpia Satu Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca : N. Cursaru (Ploiești) a 
F.C. Baia Mare — Minerul Cavnlc: 
N. Gheorghe (București) a Dacia 
Orăștie — Armătura Zalău : AI. 
Avramescu (Ploiești) o Victoria 
Călan — C.I.L. Sighet : D. Dop 
(Sibiu) a Gloria Bistrița — U.M. 
Timișoara : C. Ghiță (Brașov) a 
„U“ Cluj-Napoca — Ind. sîrmei C. 
Turzii : Al. Voinea (București) a 
C.F.R. Timișoara — Mureșul Deva: 
C. Manușaride , (București).

chet, care vdr fi acoperite cu 
o suprafață de bitum. în acest 
complex, echipa de seniori, 
două formații de juniori și alte 
cîteva de copii, adică cei peste 
100 de fotbaliști do la F. C. 
Corvinul se pregătesc — pe 
orice vreme — în condiții bune 
și iși dispută meciurile.

...Mină de gospodar ! Adică 
mii și mii de brațe care au rea
lizat și alte lucruri de ispravă : 
un tunel spre teren, prin care 
ies jucătorii, tunel mobil, rulat 
automat, construit din sticlă 
armată, care se strînge și se 
desface între teren și vestiare, 
model ce trebuie copiat și pen
tru stadionul „23 August" din 
Capitală, în primul rînd, pen
tru că este vorba de o premi
eră, poate chiar europeană. 
Proiectele hunedorenilor nu se 
opresc aici. Instalația de noc
turnă a depășit stadiul proiec
telor, se preconizează mărirea 
capacității tribunelor, se va ri
dica un sediu social la tribuna 
a Il-a, cu cabinete metodice, 
sală de proiecție, cantină-res- 
taurant etc. Rămîne doar ca la 
aceste remarcabile eforturi ma
teriale noua echipă a Corvinu- 
lui să se pregătească și să evo
lueze la nivelul cerințelor, iar 
juniorii și copiii să urce 
treptele măiestriei sportive. Ar 
fi cel mai frumos răspuns din 
partea lor la splendidele con
diții create pentru practicarea 
sportului, in general, și a fotba
lului, în special.

Constantin ALEXE

D \irla nationals t!c Juniori în dcrBa'crca antrenorilor

SELECȚIA (necore.'țwnzătcare)
Șl INSTRUIREA (insuficientă),

CAUZELE NIVELULUI SCĂZUT
70 din jucătorii utilizați au sub 1,70

La sediul F.R.F. a avut loc 
luni o consfătuire cu antreno
rii celor 18 echipe de juniori 
din Divizia națională. Antreno
rul federal Constantin Arde- 
leanu a prezentat un referat 
care a evidențiat două mari ca
tegorii de deficiente desprinse 
din primele șante etape ale 
campionatului : 1. Carențe de 
ordin strict fotbalistic : foarte 
multe execuții tehnice statice, 
jocul fără minge deosebit de 
greoi, folosirea sporadică a 
marcajului, extrem de puține 
variații de ritm, finalizare ne
corespunzătoare, toate acestea 
avind ca principală cauză 
EFECTUAREA UNEI SELEC
ȚII NECORESPUNZĂTOARE 
(70% din jucătorii Diviziei na
ționale au sub 1,70 m înăl
țime ! ?) șj a unui PROCES 
DE INSTRUIRE CU EXTREM 
DE MULTE FISURI ; 2. Nu
meroasele abateri disciplinare : 
injurii, loviri intenționate, si
mulări, ca efect al unei slabe 
munci educative desfășurate cu 
tinerii jucători.

Toate aceste deficiențe au 
cauzat nivelul tehnic scăzut al 
majorității meciurilor din cele 
7 etape disputate, deși, și fap
tul a fost subliniat în mod 
deosebit, s-a atras din vreme 
atenția cluburilor pentru ca a- 
cestea să-și formeze echipe de 
juniori puternice (existînd largi 
posibilități de selecție), să an
gajezi antrenori cu experiență 
in depistarea și formarea unor 
jucători de bună valoare.

Cum au... explicat antreno
rii criticile privind comporta
rea nesatisfăcătoare a echipe
lor pe care le pregătesc ? 
MIRCEA RADULESCU (Sportul 
studențesc) : „Am luat in pri
mire echipa cu o săptămînă 
înaintea campionatului și tre
buie set recunosc sincer că a- 
ceastă echipă nu se situează 
la nivelul pretențiilor, . ea plă
tind tribut unor carențe mai 
vechi existente la centrul nos
tru de juniori". BAZIL MA
RIAN (Rapid) : „In actuala e- 
chipă de juniori a Rapidului 
nu există juniori care să poată 
fi promovați in „A”. Ne stră
duim, totuși, să asigurăm celor 
pe care-i avem o pregătire cit 
mai bună! deși la Rapid ab
solut toate echipele clubului se 
antrenează pe un singur te-I

m. înălțime!
ren". ADRIAN COȘEREANU 
(Jiul) : „La noi s-a intimplat 
un lucru curios. In loc să fie 
întărită echipa de juniori. 3 
dintre cei mai buni jucători ai 
ei au fost cedați unor echipe 
din Diviziile B și C. Iar cei 
pe care i-am promovat din ju
deț au o pregătire total neco
respunzătoare’’. ALEXANDRU 
DAN (U.T.A.) : „Ca Divizia 
națională să-și atingă obiec
tivul depinde numai de noi. in 
ultimii 2—3 ani la U.T.A. s-a 
lucrat foarte puțin pentru 
perspectivă. S-a mers pinct a- 
colo incit s-au raportat la 
F.R.F. cifre eronate despre 
centru și jucători. Cu alte cu
vinte ne-am... furat căciula". 
LEONTE IANOVSCHI (F. C. 
Argeș) : „In majoritatea echi
pelor pe care le-am văzut, e- 
xistă foarte mulți jucători ne
pregătiți. Cum clementele deo
sebit. de talentate sint din ce 
in ce mai puține, nu ne ră- 
mine decit să muncim pe brinci 
cu jucătorii pe care-i avem". 
CONSTANTIN OȚET (Univer
sitatea Craiova) : „S-au făcut 
multe erori de'selecție. $i con
tinuă să se facă numeroase 
greșeli și in privința climatu
lui in care formăm acești ju
cători. Iar repercusiunile aces
tora se numesc gravele abateri 
de la disciplina campionatului 
care trebuie să ne dea foarte 
mult de gindit”. EUGEN IOR- 
DACHE (Progresul) : „Echipa 
noastră de juniori s-a prezentat 
plnă acum penibil. Săptămînă 
trecută, după 2—3 ture, majori
tatea jucătorilor au abandonat 
la testul de rezistență".

în încheierea consfătuirii, tov. 
Ion Alcxandrescu, secretar ge
neral al F.R.F., a subliniat fap
tul că cci care se fac în pri
mul rînd vinovați de existența 
deficiențelor semnalate, sînt an
trenorii, care vor trebui să-si 
schimbe radical optica față de 
selecția, instruirea și educarea 
schimbului de mîine. Divizia 
națională a fost înființată la 
sugestiile lor. în consecință, au 
DATORIA să facă tot posibi
lul — împreună cu conducerile 
celor 18 cluburi divizionare A 
— pentru a ridica valoarea 
competiției la nivelul dorit de 
toată lumea.

Laurențiu DUMITRESCU
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Corespondență din Italia

FIORENTINA-0 CANDIDATĂ LA TITLU?
Prima etapă a campionatu

lui s-a desfășurat fără a se 
înregistra lucruri deosebite. 
Singura întîlnire care a avut 
perioade mai interesante a fost 
cea de la Roma, unde Juven
tus a repurtat o prețioasă 
victorie (3—2) asupra lui La
zio. Nimic deosebit în egalul 
obținut de Internazionale la 
Foggia (pare că „ll‘‘-le negru- 
albastru nu e încă rodat), nici 
în acel al Romei la Genova 
sau al lui Napoli la Catanzaro. 
Așteptate, victoria campioanei, 
Torino. în fața Sampdorici. ca 
si succesul lui Milan în parti
da cu Perugia. Poate chiar si 
egalitatea Bolognei la Verona. 
Ar fi de remarcat, totuși, nu
mărul de goluri marcate — 
25 — cifră rară în campionatul 
italian.

Simpla lectură a programu
lui etapei a, doua anunță o 
continuare a calmului din „run
da" inaugurală. Sigur, se poate 
vorbi despre proba grea care 
o așteaptă pe Torino la Bo
logna. Aici ar putea interveni 
o victorie a oaspeților. în rest, 
ni se par ușoare misiunile 
echipelor Juventus, Inter și 
Napoli, pe teren propriu. în 
partidele cu Genoa. Catanzaro 
și. respectiv. Verona. Mai di
ficile apar misiunile Perugiei, 
care se va deplasa la Foggia, 
Romei, în fata Iui Cesena, si 
Sampdoriei, care va primi vi
zita formației Milan.

Rămîne meciul Fiorentina — 
Lazio. Comportarea „violeților" 
la Cesena i-a făcut pe unii 
comentatori, mai grăbiți, să a- 
firme că Fiorentina iși pune o 
certă candidatură pentru titlu. 
E bine însă să judecăm cu 
mai multă răbdare lucrurile. 
E drept că la Cesena, echipa 
antrenată de Mazzone s-a ară
tat superioară. jucînd mult 
peste așteptări, dar tot asa de 
adevărat este că Cesena e de
parte de forma sezonului 
1975/76. Lazio poate reprezenta, 
prin urmare, un adversar-test 
în privința realului randament 
al Fiorentinei.

CESARE TRENTINI

AST AZI Șl IN ZILELE URMĂTOARE

„MOMENT DE VÎRF ÎN PRELIMINARIILE C. M.

Instantaneu de la antrenamentul 
stadionul din Sevilla, unde miine

DE PRETUTINDENI
A ANTRENORUL echipei Angliei, Don Revie, și-o întinerit radical lotul, 

care se pregătește pentru preliminariile C.M. Veteranii formației sînt Chan- 
non (Southampton) cu 36 de selecționări, Keegan (Liverpool) cu 24 de me
ciuri internaționale, în timp ce Wi-lkins (Chelsea) în vîrstâ de 19 ani, va debuta 
în meciul cu Finlanda.
• CLUBUL Kaiserslautern din R.F. Germania amendează pe acei jucători, 

care în cursul unei partide sînt sancționați cu cartonașe galbene.
• CUNOSCUTUL portar al reprezentativei Cehoslovaciei, Ivo Viktor con

tinuă să absenteze din formația lui Vaclav Jezek. El suferă de un trauma
tism la coloana vertebrală și, prin urmare, nu va juca nici la 13 octombrie, 
în meciul din preliminariile C.M., cu Scoția. Se speră, totuși, că anul viitor 
va fi apt de joc.
• ECHIPA vest-germană Rot Weiss Essen a schimbat, din 1963 și pînă azi, 

nu mai puțin de 70 de antrenori I Ultimul căruia i s-a desfăcut contractul 
a fost iugoslavul Ivica Horvat, în urma înfrîngerii suferite de formația pe 
care o conducea în partida cu Borussia Monchengladbach (0—6).
• FOSTUL internațional scoțian Billy Bremner (33 de ani) activează acum 

în formația Hull City din liga secundă, după ce a jucat 770 de partide de 
campionat și cupă la Leeds United I

echipei Iugoslaviei, efectuat pe 
va intilni reprezentativa Spaniei

începînd de astăzi și pînă sîm- 
băta viitoare preliminariile cam
pionatului mondial vor cunoaște, 
în zona europeană, un adevărat 
moment de vîrf ; în acest inter
val se vor desfășura, pe diverse 
stadioane ale bătrînului nostru 
continent, nu mai puțin de șapte 
meciuri. Să le trecem în revistă.

Deși se dispută mîine, vom în
cepe cu întîlnirea care ne inte
resează în mod deosebit : Spania 
— Iugoslavia. Această partidă, ca
re deschide programul din grupa 
naționalei noastre, va fi găz
duită de stadionul din Sevilla, 
ale cărui 60 000 de locuri au fost 
de mult reținute de pasionații 
spectatori locali. Reprezentativa 
Spaniei, tot cu Ladislau Kubala 
la cîrmă, menține nucleul vechi
lor titulari (Iribar, Pirri, Del 
Bosque, Camacho, Benito), dar 
are mari probleme în privința 
alcătuirii atacului. „Unsprezecele"

iugoslav va suferi cu siguranță 
modificări față de cel care a în
registrat recentul eșec din fața 
echipei Italiei (0—3). Selecțione
rul Ivo Toplak — vehement cri
ticat pentru alcătuirea echipei în 
acel ioc — a apelat la trei din
tre internaționalii care joacă la 
cluburi de peste hotare : Kata- 
linski, Oblak și Popivoda. Toplaln 
a pronosticat un rezultat egal la 
Sevilla.

Cîteva cuvinte despre celelalte 
meciuri. Astăzi, la Sofia, Bulga
ria — Franța (grupa a 5-a)^ 
Gazdele apelează tot la „blocul- 
Levski — Spartak — Ț.S.K.A. So-r 
fia“, cele mai în formă echipe 
ale campionatului bulgar. Antre-i 
norul francez M. Hidalgo are îii 
„plutonul St. Etienne" baza se-j 
lecționatei sale. Tot astăzi, Elve
ția — Suedia (grupa a 6-a), joc 
important pentru echipa Suediei^ 
foarte inegală însă în ultima pe-^ 
rioadă de timp.

Trei partide pe agenda zilei d£r 
miercuri 13 octombrie. La PragaJ 
Cehoslovacia — Scoția (grupa al 
7-a). Formația cehoslovacă nei 
este foarte cunoscută. Cea scoția-i 
nă e încă necunoscută. Abiai 
luni, federația din Glasgow val 
ști pe ce jucători (e vorba de 
cei din campionatul englez) con
tează. Anglia — Finlanda (grupai 
a 2-a) pare o formalitate pentrul 
Don Revie și elevii lui. învingă
tori cu 4—1 și la Helsinki, In 
schimb, nu chiar așa de dezechi-s 
librată se prezintă întîlnirea O* 
landa — Irlanda de Nord (grupa 
a 4-a). Pentru că, sc pare, mulți 
dintre „așii olandezi" vor absen-* 
ta, iar irlandezii anunță o echi* 
pă modificată, cu o surprinză
toare prezență : Best, selecționat 
în reprezentativă după 4 ani, ca 
urmare a bunei comportări în 
echipa din liga a doua engleză, 
Fulham, unde joacă din acest se
zon.

în fine, sîmbăta viitoare (18 
octombrie). Portugalia — Polo
nia (grupa 1). un important exa
men al noii echipe poloneze se
lecționată de succesorul lui K. 
Gorski, J. Gmoch. (Ef. I.)



ÎN 1080, O DELEGAȚIE ROMÂNEASCA

MAI NUMEROASĂ, MAI PUTERNICĂ il SPORTURI VIZEAZĂ ARENA OLIMPICA
g
Olimpiada a trecut, vine Olimpiada ! Toată lumea e de 

acord că timpul... zboară, că viața este din. ce în ce mai 
dinamică. Specialiștii și tehnicienii lumii sportive au 
ajuns la concluzia că un ciclu olimpic de patru ani 

nu mai reprezintă o perioadă atît de lungă, ci a devenit a- 
proape insuficient pentru o pregătire capabilă să asigure per
formanțe mereu mai înalte pe plan mondial. Cu atît mai 
acut se pune problema folosirii integrale a timpului cînd 
este vorba de ramuri și probe rămase în urmă, fie datorită 
faptului că au pierdut teren după o etapă bogată în rezul
tate, fie că nu au reușit nicicînd să se afirme (deși ar fi tre
buit s-o facă !).

Succesele dobîndite la Montreal, unde sportul romanesc a 
cunoscut cea mai strălucitoare reprezentare la Jocurile Olim
pice, dar mai ales înalta prețuire de care s-au bucurat din 
partea conducerii partidului și statului toți cei care au rea
lizat sau au contribuit la realizarea acestor succese, au creat 
o puternică emulație. Dorința fierbinte a sportivilor, tehni
cienilor, a întregului activ al mișcării sportive de a ridica 
și mai sus ștacheta performanțelor, mai ales la Olimpiada 
din 1980, este prezentă în planurile de pregătire întocmite 
după Montreal, în sîrguința și exigența tot mai evidente în 
săli și pe stadioane. In pagina de față ne propunem să ne 
ocupăm de cîteva din sporturile noastre care nu au fost pre
zente la J.O. de. la Montreal, dar care se pot afirma la 
Moscova.

Ca și sportivii, secțiile și federațiile respective, reținem cu 
toată atenția prețioasele indicații ale tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, cuprinse în cuvîntarea de la Palatul Sportu
rilor și Culturii:

„Dacă vrem ca la Moscova, la Jocurile Olimpice din 
1980, să obținem rezultate mai bune — și trebuie să ne 
propunem de pe acum acest lucru — atunci este necesar 
să desfășurăm o largă mișcare de masă, să sprijinim cele 
mai bune elemente din toate domeniile de activitate pen
tru a ne putea prezenta cu un Iot mult mai puternic, 
mult mai omogen și — să-mi fie iertat — în unele do
menii, ceva mai întinerit, pentru a putea face față cu 
succes competițiilor care vor veni".

I ÎNOTĂTOARELE ROMÂNCE POT FI PREZENTE
ÎN CONCURSUL OLIMPIC DE LA MOSCOVA

declara antrenorul federal Tibcriu Munfcanu
Știați că începînd din 1952 

înotătorii români au fost pre- 
zenți la toate edițiile J.O., ex- 
ceptînd-o pe cea de la Mont
real 1 Scopul rîndurilor de față 
nu este de a căuta cauzele a- 
cestei prime absențe, ci de a 
pune în discuție perspectivele 
pe care campionii și recordma
nii țării le au pentru ca în 
1980 să reintre în circuitul în
trecerilor olimpice. Am apelat 
în acest sens la părerile antre
norului federal TIBERIU MUN- 
TEANU.

— Exact cu un an în urmă 
întrezăream posibilitățile unei 
ștafete feminine mixte de a 
ajunge în finala olimpică (le 
la Moscova. Ce șanse există la 
această oră pentru tinerele îno
tătoare 7

— în 1975 am alcătuit un 
plan mai larg pentru pregătirea 
Olimpiadei din 1980 și pînă în 
prezent obiectivele au fost în
deplinite, pe alocuri chiar de
pășite.

— Cîteva amănunte...

KWWWWWWWWWXv

FĂRĂ PIVOȚI 
DE VALOARE 

NU ESTE 
. POSIBIL!
Singura tentativa de califitare a 

unei echipe românești de baschet la 
Jocurile Olimpice a avut loc la 
Helsinki, în 1952, cînd selecționata 
țării noastre a părăsit competiția 
după preliminarii. Cu prilejul alcă
tuirii pianului de măsuri pentru re
dresarea baschetului, federația de 
specialitate a propus alcătuirea și 
pregătirea reprezentativelor masculină 
și feminină pînă la un nivel care să 
permită participarea la Jocurile Olim
pice din 1980, de la Moscova. Au 
fost chiar formate loturile olimpice 
lărgite. Ele cuprind valori confirmate, 
precum și jucători și jucătoare aflate 
în pragul afirmării, cu reale pers
pective. In aceste loturi au fost se
lecționați baschetbaliști și baschetba
liste cu talie înaltă într-un număr 
evident mai mare decît se făcea nu 
cu multă vreme în urmă. Experiența 
participării la marile competiții euro
pene,' unde reprezentativele României 
s-au văzut întotdeauna handicapate 
de talie, a fost — în sfirșit — fo
losită, cel puțin atunci cînd s-au 
alcătuit loturile pentru Jocurile Olim
pice.

Cu aceasta nu s-a făcut însă 
totul. Simpla prezență Jftn loturi a 
unor giganți (Opșitaru — 2,09 m,
Benedek 2,04 m Crăciun 2,04 m, 

• Mihuță 2,02 m ș.a.) și a unor fete 
foarte înalte (Ștefania Giurea 1,90 m, 
Mariana Andreescu 1,90 m, Camelia 
Tănăsescu 1,87 m ș.a.) nu rezolvă 
problema, deoarece valoarea reală a 
majorității acestora este foarte scă
zută. Să ne amintim numai de ulti
mele ediții ale campionatelor euro
pene și balcaniadelor, unde toți pi- 
voții români (ne referim și la băieți 
și la fete) nu au înscris nici măcar 
cît unul singur dintre cei mai va
loroși pivoți ai adversarilor ; să ne 
amintim că antrenorii se declară de 
obicei mulțumiți dacă pivoții își fac 
cît de cît datoria in apărare, deoa
rece în atac cunoștințele tehnice și 
tactice modeste le limitează eficaci
tatea. In aceste condiții, echipele 
noastre sînt nevoite sâ recurgă la 
diferite soluții tactice, de fapt, pa
leative, ale căror rezultate mediocre 
formează palmaresul baschetului din 
țara noastră.

A devenit de multă vreme limpede 
că fără pivoți de valoare nu se pot 
obține performanțe- înalte. Acum bas
chetul românesc are elementul uman 
necesar dar acesta trebuie îndrumat 
cu pricepere, migală și fără întîr- 
ziere. Perioadele dintre tururile cam
pionatelor și dintre campionate tre
buie folosite la maximum pentru pre
gătirea specială a pivoților, a căror 
creștere valorică necesită un volum 
mai mare de muncă și un plus de 
exigență. Pînă în 1980 răgazul nu 
este prea mare, dar e suficient pen
tru a ridica nivelul pivoților la ce
rințele baschetului jnondial, în felul 
acesta creîndu-se reprezentativelor 
române șanse reale pentru calificarea 
la marea întrecere a Jocurilor Olim
pice.

D. STĂNCULESCU

CICLISMUL - 0 MEDALIE

— în lotul cu care am pornit 
Ia drum am selecționat pe Car
men Bunaciu, Valeria Vlăscea- 
nu (ambele 15 ani), Camelia 
Hoțescu (17), Ligia Anastasescu 
(15), Anca Groza (20) și Danie
la Georgescu (19). Pe baza re
zultatelor obținute în sezonul 
1976 și-au mai cucerit dreptul 
de a intra în lot Mihaela Cos- 
tea și Vali Dragomir (ambele 
16 ani), fapt care ne permite 
să ne gîndim acum și la o șta
fetă de crauliste. Toate aceste 
înotătoare, fără excepție, au 
realizat în 1976 noi recorduri 
naționale, vădind un cert pro
gres.

— Ce valoare au noile recor
duri 7

— După părerea mea, unele 
sînt de nivel european. Cîteva 
exemple : ștafeta de 4 x 100 m 
mixt 4:40,20 în 1975 — 4:33,80 
în 1976, ștafeta de 4 x 100 m 
liber 4:18,40 — 1975 și 4:09,56 
— 1976, Bunaciu 1:10,3 — 100 
m spate 1975 — 1:05,97 în 1976 
și Groza 65,5 — 100 m delfin 
în 1975 — 64,8 în 1976. Toate 
aceste rezultate se află între 
primele 10 performanțe conti
nentale ale anului.

— Care este primul obiectiv 
intermediar 7

— Campionatele europene de

anul viitor. Ne-am propus să 
plasăm ambele ștafete printre 
finaliste, iar pe trei dintre com
ponentele actualului lot între 
primele opt clasate.

— Pe ce se bazează inten
țiile dv. 7

— Am verificat planurile de 
pregătire individuale ale fiecă
rei înotătoare și am extras o- 
biectivele pentru 1977. Iată-le 5 
Bunaciu 64,0 — 100 m spate (n.r 
cifra ar însemna actualmente 
al 4-lea rezultat european), 
Anastasescu 1:15,0 șl Hoțescu 
1:16,0 la 100 m bras, Groza 
64,0 la 100 m delfin (n.r. a 5-a 
performanță europeană în 1976), 
Georgescu 59,5 — Ia 100 m li
ber, Costea 60,5 la 100 m liber 
și 5:00,0 la 40J) m mixt și Dra
gomir 60,5 la 100 m liber. Sim
pla cumulare a timpilor res
pectivi ar duce ștafetele țării 
spre rezultate de 4:23,0 — 4:24,0 
la mixt și 4:00,0 la craul, per
formante ce ar instala cvarte
tele tării printre primele 6 din 
Europa. Toate aceste obiective 
nu vor putea fi însă îndeplinite 
decît în condițiile unei pregă
tiri foarte riguroase, bazată pe 
cele mai noi date ale antrena
mentului modern, căreia trebuie 
să i se adauge în mod obliga
toriu o cît mai deasă partici
pare în concursuri.

A. VASILIU

Sportul

LA J.O. DIN 1980
Condiția esențială a reușitei: munca fără preget

DRUMUL VOLEIULUI SPRE J. 0. NU-I GREU, DAR...

Pentru Jocurile Olimpice din 
1980 ciclismul și-a propus nu 
numai să se impună — prin 
performanțe — în fața selecțio
nerilor, ci să obțină acolo pri
ma medalie din istoria sportu
lui nostru cu pedale. Vorbind 
despre acest obiectiv îndrăzneț, 
tov. Miron Olteanu, secretar al 
C.N.E.F.S., spunea în cadrul șe
dinței de analiză a Biroului 
F.R.C., că : „acest lucru este 
perfect posibil, ținind seama de 
valorile umane pe care le are 
această disciplină in țara noas
tră și de cunoștințele bogate pe 
care le posedă tehnicienii. Pen
tru a ajunge pe podiumul olim
pic se impune însă o atenție 
deosebită selecției (corelarea 
activității antrenorilor cu aceea 
a medicilor sportivi și a cerce
tătorilor), procesului instructiv- 
educativ (amplificarea cantității 
și îndeosebi a calității antrena
mentului) și disciplinei. Efortu
rile conjugate ale tehnicienilor, 
sportivilor și entuziaștilor acti
viști obștești ai ciclismului pot 
asigura saltul calitativ preconi
zai-.

Fără discuție, indicațiile vi
zează tocmai sectoarele în care 
ciclismul românesc a fost defi
citar în ultima vreme, caren
țele care au grevat asupra pro
gresului acestui sport. Prezent 
în 1952 la Helsinki și 1960 la 
Roma cu bune performanțe 
(locurile VI, V’ și VI), spor
tul nostru cu pedale (în loc să 
progreseze) a regresat. în 1964, 
la Tokio, locul 9 la echipe, a- 
poi în 1968, la Ciudad de Me
xico, și în 1972, la Munchen, 
n-a contat practic, pentru ca la 
Montreal să absenteze din lipsă 
de performanțe. Cauzele se află 
în însăși activitatea desfășura
tă de federație și tehnicieni, în. 
lipsa de dorință a unor spor
tivi talentați de a accepta fără 
rezerve efortul maximal.

în planul alcătuit pentru re-

intrarea ciclismului nostru în 
familia olimpică, pentru obți
nerea consacrării olimpice, se 
găsesc numeroase puncte de 
importanță deosebită. Selecțio
narea oamenilor cu talie înaltă, 
care să fie testați de C.M.S., 
realizarea unui antrenament 
specific probei de 100 km con
tratimp pe echipe (probă în 
care am dovedit că avem va
loare) pe parcursul întregului 
ciclu de 4 ani, acordarea pon
derii omogenizării formației și 
progresului ei valoric pînă Ia 
atingerea unor medii orare de 
47—48 km/h, participarea la 
competițiile care pot contribui 
la pregătirea echipei ș.a.m.d^— 
sînt numai cîteva din clemen
tele de .bază ale acestui plan 
de perspectivă. Există în ciclis
mul nostru tehnicieni cu pre
gătire și experiență (Nicolae 
Voicu), cu pregătire și dorință 
de afirmare (Ion Stoica, Ion 
Ardeleanu, Vasile Selejan, Con
stantin Grigore ș.a.) care pot 
asigura realizarea acestui plan 
îndrăzneț. Este nevoie însă de 
unirea eforturilor, de conlucra
re, de asistență reciprocă, de 
sinceritate. Nu este însă ușor 
să mobilizezi în jurul acestui 
obiectiv de răspundere, de o- 
noare, pe toți acești tehnicieni, 
deoarece de-a lungul anilor 
s-au instaurat relații care au 
deteriorat unitatea. F.R. Ciclism 
are datoria să lămurească toate 
cauzele acestor divergențe (de 
fapt mărunte, meschine) si să 
determine ca toți cei care pot 
contribui la obținerea progre
sului ciclismului, la afirmarea 
sa în arena olimpică (să nu 
uităm că acești oameni au fost 
ajutați direct de ciclism să a- 
jungă tehnicieni de frunte), să 
muncească corect, efectiv și 
necondiționat, în spirit tovără
șesc, să' se dăruiască țelului 
comun.

Hristache NAUM

ORICE 
PRESUPUNE
Voleiul nostru, n,eputlnd să rea

lizeze calificarea nici uneia dintre 
echipe în turneul final al J.O. de 
la Montreal, a rămas în afara 
grupului de elită mondial. Firește, 
avînd în vedere faptul că este 
vorba de un sport care ne-a adus 
nenumărate șl mari satisfacții in
ternaționale plnă de curînd, situa
ția sa actuală — și în principal 
perspectivele de a se califica, atît 
cu echipa masculină, cît șl cu cea 
feminină, la ediția din 1980 a tur
neului olimpic — a fost recent a- 
nalizată de Biroul federal. Cîteva 
aspecte și concluzii ale analizei 
le-am prezentat într-un articol 
anterior. Ne vom referi astăzi la 
șansele pe care le are voleiul ro
mânesc să-și îndeplinească obiec
tivele propuse. Ele sînt — după 
părerea noastră — reale. Pentru 
a argumenta cele afirmate, vom 
face apel la cîteva date importan
te. In primul rînd, în ciuda fap
tului că în voleiul nostru se re
simte de cîțiva ani o oarecare lip
să a elementelor de clasă inter
națională și deși de curînd s-au 
produs cîteva retrageri importan
te, putem spune, totuși, că 12 vo
leibaliști și 12 voleibaliste de va
loare vom putea să aliniem peste 
4 ani la Moscova. In loturile lăr
gite care se Înfiripă există de pe 
acum valori certe : Corneliu Oros, 
Laurențiu Dumănoiu, Mircea Tu- 
tovan, Marian Păușescu, la băieți, 
Victoria Banciu, Liliana Pașca, 
Mariana lonescu, Marla Enache, 
Paula Cazangiu, Constanta Bălă- 
șoiu, la fete. Șl alte cîteva elemen
te tinere care au și obținut con
sacrarea internațională șl care 
vor fi în momentul optim al per
formanței chiar în 1980 : Sorin 
Maeavei, Petre lonescu, Gunther 
Enescu, T. Corcheș, V. Manole, E. 
Vrinicuf, la băieți, Irtna Petculeț, 
Emilia Cemega, Victoria Georges
cu, Kate Tcacenco, Georgeta Po-

URCUȘ 
EFORTURI...

pescu, Marilena Grigoraș, Maria 
Mititelu, la fete.

Firește, aceste elemente trebuie 
privite numși în comparație cu 
vîrfurile ierarhiei. Din acest punct 
de vedere, parametrii generali re
feritori la calitățile fizice în spe
cial nu dezavantajează echipele 
noastre în comparație cu cele mai 
bune (mai ales la băieți). Așa, de 
pildă, avem în echipa masculină 
jucători care nu sinjt cu nimic mai 
prejos decît cei de bază ai cam
pioanei mondiale și olimpice (for
mația Poloniei). De la generațiile 
de jucătoare între 22 și 26 de ani 
erau de așteptat performanțe va
loroase, dar acestea au întîrziat 
și se lasă încă așteptate. Explica
ția ? Pregătirea mult sub cerințe 
care se efectuează la cluburi (și 
chiar la loturi) ! Dacă se poate 
vorbi de un handicap al voleiului 
nostru, apoi acesta este creat nu
mai de &laba pregătire (și din 
punct de vedere al volumului și 
din punct de vedere al calității). 
Acest adevăr a fost ilustrat și de 
recentele probe și norme de con
trol pentru echipele de Divizia A, 
unde chiar sportivi de lot națio
nal încercau să înșele la măsură
tori pentru a putea trece aceste 
baremuri nu prea pretențioase.

Iată ție ce considerăm că pen
tru a se prezenta cu succes in 
lupta pentru calificare la J.O. de 
la Moscova și pentru obținerea 
unui loc onorabil in turneul olim
pic, este nevoie de o nouă menta
litate, de o nouă atitudine față de 
muncă la cluburi și la loturile re
prezentative. Pentru că urcușul pe 
scara ierarhiei pe care și-1 propun 
echipele noastre naționale în noul 
ciclu olimpic (C.E. din 1977 și 1979, 
C.M. din 1978 și J.O. din 1980) nu 
poate fi realizat fără eforturi cres
cute, fără o pregătire excepțională 
la nivelul exigențelor actuale.

Aurelian BREBEANU

JUDO-UL q împlinit 7 ani. 
de activitate oficială în tara 
noastră • La ora actuală 
dispune de peste 13 000 de 
sportivi legitimați și 148 de 
antrenori, dintre care doar 39 
sînt. încadrați cu normă în
treagă fi In vederea participă
rii la J.O. din 1980. federația 
de specialitate a trecut la o 
serie de măsuri menite să 
asigure ridicarea performan
țelor fi Toma Mihalache, cîș- 
tigător la Campionatele in
ternaționale ale României re
zervate tineretului și Marian 
Ciochir, clasat pe locul I ia 
internaționalele de juniori 
desfășurate la Budapesta sînt 
doi dintre posibilii olimpici in 
'80 fi In această toamnă au 
fost întărite considerabil cîte
va secții de juniori — Șc. sp. 
Energia, Șc. sp. Miercurea 
Cîuc, Șc. sp. 1 București și 
Șc. sp. lași ; se așteaptă re
zultatele fi în judo-ul nostru

activitatea competițională în
cepe de la 9 ani • Media 

el de vîrstă a Diviziei A depă
șește cu puțin 20 de ani.

SĂRITURILE IN APĂ cîștigă 
tot mai mult teren în rindul 
copiilor La nivelul perfor-

O îmbunătățirea presupune 
sporirea gradului de dificul
tate la săriturile libere șl fi
nisare-a celor impuse e Fru
moasa piscină de sărituri dată 
recent în folosință la Oradea 
a însemnat un important cîș- 
tig pentru practicanții acestui

atunci performerii de la care 
se așteaptă consacrarea ?

PENTATLONUL MODERN s-a 
aflat la un pas de a participa 
la J.O. de la Montrea-I • 
Există, deci, premise pentru

PROMISIUNI, CERTITUDINI, NEÎMPLINIRI...

manței, ■ patru nume s-au im
pus în ultima vreme : Geor
giana Săcăleanu, Magdalena 
Toth, Anca Făgețean și Ale
xandru Bagîu • Cu ei se 
poate aspira la rezultate din 
ce în ce mai bune pe plan 
internațional, dacă își vor îm
bunătăți săriturile atît la 
platformă, cît și la trambulină

sport • Singurul bazin dotat 
cu instalații la nivelul cerin
țelor internaționale, cel de la 
complexul ,,23 August" din 
Capitală, este însă impracti
cabil I • Pentru a doua oară 
un perete al piscinei s-a nă
ruit și așteaptă — de cîteva 
luni — să intre în reparații 
• Unde să se pregătească.

a fi prezent în 1980, la Mos
cova • In acea'stă disciplină 
dăinuie o atmosferă de 
muncă intensă și de seriozi
tate © Din păcate, numărul 
de secții și de practicanți 
este încă redus q Alături de 
D. Spîrlea și A. Călina, pen- 
tatloniști care și-au dovedit 
valoarea în numeroase rîn-

duri se pare că echipa va 
putea fi completată cu tînă- 
rul I. Galovics • Pentru îm
bunătățirea performanțelor
pentatlonului nostru modern 
trebuie accentuată pregătirea 
la cros și înot.

YACHTINGUL, disciplină care 
promite șl iar promite, nu 
reușește să depășească pla
fonul rezultatelor submediocre
• Marea problemă a am- 
barcațiilor s-a dovedit că 
poate fi rezolvată cu spriji
nul C.I.L. Reghin • Lipsesc, 
însă, sportivii de valoare. Sau, 
poate, antrenorii de valoare...
• La ultimele campionate 
mondiale, yachtingul româ
nesc s-a situat pe poziții de
plorabile • In aceste condi
ții, nu există premise pentru 
participarea la J.O. • Atunci, 
cum se pot justifica substan
țialele cheltuieli ?

Hori a ALEXANDRESCU



CAMPIONATE • COMPETIȚII
f

»AVEȚI UNII DINTRE CEI MAI BUNI
CONCURS INTERNAȚIO

NAL DE ATLETISM LA 
CONSTANTA

C.N.U. - CRIȘUL 
JOC DECISIV IN 

CAMPIONATUL DE POLO

Astăzi și mîine, la Constanta 
se desfășoară întîlnirea inter
națională de atletism dintre 
echipele Constanței și Salonicu
lui.

DIVIZIA A LA BASCHET 
FEMININ

deCampionatul republican 
baschet feminin continuă azi și 
mîine cu următoarele jocuri du
ble ale etapei a Ul-a : Crișul
Oradea — Rapid, Sănătatea Plo
iești — I.E.F.S., C.S.U. Galați — 
Politehnica București, Mobila 
Satu Mare — Voința București, 
Voința Brașov — Universitatea 
Timișoara. Meciul Universitatea 
Cluj-Napoca — Olimpia Bucu
rești a fost amînat.

Etapa de mîine a Diviziei A 
(seria I) la polo programează un 
meci decisiv pentru calificarea in 
turneul final între C.N.U. Bucu
rești și Crișul Oradea. Partida 
va avea loc la ștrandul Tinere
tului, începînd de la ora 10. Tot 
mîine, dar la bazinul Dinamo 
(ora 12), poloiștii dinamoviștl 
vor face ultima yerificare Înain
tea startului în „r 
(15—17 octombrie) 
mația Progresul 
treilea meci al etapei opune la 
Cluj-Napoca echipele Voința și 
Rapid. Feroviarii vor juca și 
luni, la Oradea, meciul lor din 
campionat cu ~ 
L DINAMO 
2.
3.
4.
5. 
S.

C : Dinamo — Știința Petroșani, 
Agronomia Cluj-Napoca — Mi
nerul Gura Humorului ; grupa 
D : Rulmentul Bîrlad — Steaua, 
Rapid — Sportul studențesc (a- 
cest meci se dispută azi, ora 
16, în Giulești).

OPERATORI DIN

«Cupa cupelor* 
tiitîlnind lor- 
București. Al

HANDBAL : ETAPA A 
Vlll-A DIN DIVIZIA A

Astăzi și mîine, Divizia A de 
handbal programează jocurile 
etapei a VllI-a. Astăzi se va dis
puta partida feminină I.E.F.S. — 
Rapid (teren Giulești. de la 
ora 16,30), urmînd ca mîine să 
se dispute următoarele partide 
feminine : Textila Buhuși — BU“ 
Timișoara, „U“ București — Vo
ința Odorhei (teren Universita
tea, de la ora 9,30), Confecția — 

Cluj-Napoca (teren Steaua, 
de la ora 10,30), Progresul — 
Constructorul Timișoara (teren 
Progresul, de la ora 10,10) și 

Iași — Mureșul.
La masculin se anunță dîrz 

disputat jocul Reionui Săvinești 
Minaur Baia Mare- 

promovată Relonul va 
din această etapă 
maestrului emerit 

Gheorghe Gruia, 
re-si face astfel reintrarea . 
prima scenă a handbalului nos
tru. Celelalte întîlniri : Steaua
— „U" București (teren Steaua, 
de la ora 11,40), CSU Galați — 
CSM Borzești și Gloria Arad — 
Dinamo Brașov. Meciul Poli. Ti
mișoara — Știința Bacău a fost 
amînat, iar partida „U“ Cluj- 
Napoca — Dinamo București s-a 
desfășurat mai demult (scor : 
12—15)

— H. C. 
Proaspăta 
beneficia 
aportul 
sportului

de 
al 

ca
pe

IN -DIVIZIA A, LA LUPTE
GRECO-ROMANE

Mîine, în campionatul diviziei 
A la greco-romane are loc etapa 
a IV-a a competiției, ultima îna
intea turneului de toamnă (22—24 
octombrie). Actualele fruntașe ale 
celor trei serii — A.S.A. Cluj-Na
poca, Metalul București și Dina
mo București — au o misiune 
relativ ușoară, evoluînd acasă. 
Mai au loc reuniuni la Arad, Lu
goj, Slatina, Constanța șl Rădăuți.

Rapld 
Voința 
Progresul 
C.N.U. 
Crișul

Crișul. Clasamentul:
------- o -------
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7
8
8
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12 
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11
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2
2 
1
2
1
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ETAPĂ AULTIMA 
PRELIMINARIILOR

LA RUGBY
Se constată, din păcate, pe 

măsură ce campionatul de rugby 
își consumă etapele (apropiin- 
du-se de faza finală în care se 
va disputa direct titlul) o creș
tere îngrijorătoare a actelor 
nesportive, a încercărilor de a 
impune pe terenul de sport prin 
forță, prin joc brutal, ceea ce 
unele echipe nu sînt în măsură 
să realizeze prin mijloace teh
nice, sportive. Așa au stat lu
crurile la recenta partidă din
tre Sportul studențesc și Steaua, 
întreruptă, după cum se știe, 
pentru incidente și reluată după 
câteva zile, iar acum sintem in
formați că și în ultima etapă, 
la Iași (Poli — „U“ Timișoara 
9—6), jocul a degenerat, el ne- 
putîndu-se desfășura pe între
gul său parcurs în condiții nor
male. Reputatul arbitru Th. 
Witting a avut de făcut față 
unei suite de brutalități la care 
au participat și unii spectatori. 
Așteptăm din partea biroului 
F.R.R. măsuri drastice care să 
ducă la curmarea neîntîrziată 
a tendințelor de joc brutal, in
corect, eliminîndu-i pe cei ce 
confundă terenul de joc cu un 
maidan. Rugbyul trebuie readus 
pe calea sportivității și corecti
tudinii. Altfel, campionatul de
vine o întrecere viciată, inutilă.

Iată, acum, programul ulti
mei etape a seriilor prelimina
re, pe care am dori-o cît mai 
corectă : grupa A : Grivița Ro
șie — Politehnica Iași ; grupa 
B : C.S.M. Sibiu — Gloria, O- 
limpia Buc. — Farul ; grupa

UN DERBY DE MARE 
INTERES LA VOLEI : 
STEAUA - DINAMO

4»
Cea de a doua etapă a cam

pionatelor primului eșalon al 
voleiului este dominată de der- 
by-ul masculin Steaua — Di
namo, programat sîmbătă de la 
ora 10,30 în sala Floreasca. Un 
meci de mare importanță pen
tru ambele formații fruntașe, 
dar și de justificat interes pen
tru iubitorii voleiului din Ca
pitală, care credem că vor ono
ra acest meci de tradițională ri
valitate cu o prezență mai nu
meroasă ca de obicei. Ceea ce 
putem spune despre derby este 
faptul că ambele formații l-au 
pregătit cu multă grijă, prin 
antrenamente speciale și inten
se. Ne așteptăm, de asemenea, 
ca partida să fie echilibrată și 
spectaculoasă, în ciuda mizei 
deosebite care o va însoți de la 
un capăt la altul. Reprezentantul 
echipei Steaua, col. C. lonescu, 
ne spunea că băieții lui Drăgan 
s-au pregătit foarte serios pen
tru acest campionat, că sînt în 
formă și că speră să realizeze 
un joc bun și un rezultat pozi
tiv. avînd ca atu-uri valoarea 
individuală și, mai ales, expe
riența de concurs a jucătorilor 
săi. Cu excepția lui Bădiță, ca
re a fost bolnav și nu este încă 
pus la punct cu pregătirea, toți 
ceilalți componenți ai formației 
sînt în măsură să apere șanse
le echipei Steaua la nivel ridi
cat. La rîndul său, campioana 
țării, Dinamo, a pregătit în a- 
mănunt partida sub directa în
drumare a lui G. Eremia. între
gul lot dinamovist este apt de 
joc (cu unele îndoieli în pri
vința coordonatorului C. Oros). 
Meciul va li condus de doi can
didați arbitri internaționali : An- 
ghel Dinicu* ,1 ~ ~ _____
Din celelalte partide ale etapei 
rețin atenția : Politehnica Timi
șoara— Rapid (m), Farul—C.S.U. 
Galați, 
Craiova și 
șoara — Dinamo (f).

— declară președintele 
I.A.R.U., Noel B. Eaton 

(Canada)
La invitația Federației române de 

radioamatorism, Noel B. Eaton 
(VE3CJ), președintele I.A.R.U. (Uniu
nea internațională a radioamatorilor) 
fi Victor C. Clark (W4KFC), vicepre
ședinte, au făcut o vizită in țara noas
tră. Oaspeții au fost primiți de tov. 
Miron Olteanu, secretar al C.N.E.F.S., 
cu care au avut o convorbire cordială, 
evoeîndu-se dezvoltarea radioamato
rismului in ansamblul mișcării noas
tre sportive, sprijinul prețios de care 
se bucură in țara noastră și perspec
tivele acestui sport tehnico-apllcativ, 
ca și colaborarea strînsă existentă in
tre federația noastră și forul interna
țional. Ei au avut convorbiri la fede
rația de specialitate și au vizitat Ra- 
dioclubul central fi zone de interes 
turistic.

Înainte de plecare, prcșcd'.r.: 
I.A.R.U. ne-a acordat un interviu, 
care U consemnăm mai jos :

întrebare : Ce impresie v-a 
făcut România Ia prima dv. 
vizită ?

Răspuns : Sînt foarte fericit 
că am făcut această călătorie, 
în care am putut vedea nu nu
mai bunăstarea oamenilor, dar 
am avut ocazia să vizităm 
locuri minunate. Ne-a impre
sionat entuziasmul membrilor 
societății întîlnite aici.

președintele
pe

fie tratată ca un sport, un

și Dan Dobrescu.

I.E.F.S. — Universitatea 
Universitatea Timi-

I : Cum apreciați activitatea 
radioamatorilor români, preocu
pările pentru răspindirea aces
tui sport în România ?

K : Cunoșteam pe radioama
torii dv. din întîlnirile... pe ca
lea undelor, dar acum i-am 
cunoscut și mai bine „pe viu”. 
Aveți unii dintre cei mai buni 
operatori din lume.

Activitatea radioamatorilor 
din nordul și centrul Americii 
e diferită, din cîteva puncte de 
vedere. Ea este considerată 
ceea ce numim o „activitate de 
timp liber", nu un sport. De 
aceea, ei nu au sprijinul ofi
cialităților, care nu sînt foarte 
aproape de radioamatorism. Un 
lucru am învățat în 
călătorie : activitatea

această 
noastră

DINAMO BUCUREȘTI — CP. BUCUREȘTI

20-18 (10-6), IN MEC! DERBY, LA OINĂ

să
sport care destinde, pasionează 
și are și o altă mare utilitate so
cială, practică — pregătește ope
ratori de înaltă clasă, așa cum 
se petrec lucrurile la dv. și în 
alte țări. Acum avem un argu
ment, o motivație să cerem un 
tratament similar și la

I : Ce părere aveți 
activitatea federației 
în forul internațional ?

R : Sintem mai mult decit 
îneîntați că sînteți membri ai 
I.A.R.U. De cînd ați intrat în 
Uniunea internațională, Regiu
nea I, v-ați angrenat în aceas
tă activitate cu tot sufletul. 
Ați ajutat mult radioamatoris
mul, în toate felurile. I.A.R.U., 
înființată acum 51 de ani la 
Paris, numără azi 90 de aso
ciații naționale. în care se află, 
foarte onorată, aceea din 
România.

I : Cc foloase trage radioa
matorismul din dezvoltarea ști
inței și tehnicii contemporane ?

R : E de remarcat că radio
amatorismul nu se mai prac
tică azi ca în zilele cînd... 
m-am născut eu. Ne bucurăm 
de roadele succeselor mari ob
ținute in tehnica radio, în e- 
lectronică în general. Există 
azi instituții și laboratoare care 
cheltuiesc o groază de bani în 
acest scop. Dar și radioamatorii 
ajută, la rindu-lc, dezvoltarea 
științei și tehnicii. Paradoxal, 
dar Marconi, părintele radiou
lui, a fost inițial... radioamator! 
Radioamatorii sînt creatori în 
multe domenii, ca propagarea 
undelor, receptoarele selectiye, 
antenele directive, frecvențele 
înalte, comunicațiile prin sate
lit etc.

In încheiere, doresc radioa
matorilor români propagare op
timă și succes în concursuri, 
în care sînt deja experți. Iar 
mie îmi doresc să pot reveni 
cît mai curînd în România.

Mircea COSTEA

noi.
despre 

române

FOCȘANI. 8 (prin telefon). 
Ajuns Ia a XXVI-a ediție, 
Campionatul republican de oină 
își derulează, de vineri, ulti
mele secvențe din 1976, pe 
unul din terenurile complexu
lui sportiv „Milcovul" din lo
calitate. Zece echipe — C. P. 
București (deținătoarea titlu
lui), Dinamo București. Trico
lorul Baia Mare. Dinamo Bra
șov, Viață Nouă Olteni (Te
leorman). Betonul Roman. Di
namo Tulcea, Avîntul Curcani 
(Ilfov). Avîntul Frasin (Su
ceava) si Universitatea Bucu
rești — își dispută 
de campioni.

Sorții au decis ca 
reuniune a finalei să 
nească campioana tării. C.P.B., 
și Dinamo București, 
așteptat cu justificat 
avut o evoluție care 
abia în final să fie 
formația cîstigătoare.
a evoluat scorul : C.P.B. înce
pe Ia „bătaia mingii". primii 
doi jucători. V. Gălățeanu și 
M. Sinos. reușind lovituri peste 
bar (mai lungi de 60 de metri) 
si tipografii înscriu : 
Treptat, 
glează...
sari, preluînd conducerea 
10—4.
C.P.B.

SIMBATA

DUMINICA

la ora

• Ș.N.
9,30 : 

Pitești

de la ora 
lor".

Fkxeasca, de la 
Oradea — Uni-

Stodionul Olimpia, de 
: Olimpia — Farul și

POPICE. Arena Voința, de 
ora 8 : Voința București — Con
structorul ** * ""
lin).

republiccne de

oro 
m).

Galați (Div. A, mascu-

ATLETISM. Stadionul Tineretului, 
de la ora 15 : Faza pe municipiu 
a campionatelor 
cros.

VOLEI. Sala Flore osca,
19,30 : Steaua — Dinamo (A,

RUGBY, 
la ora 9
Dinamo — Știința Petroșani ; sta
dionul Parcul Copilului, ora 9,30 : 
Grivița Roșie — Politehnica lași 
(meciuri în Div. B) ; terenul Vul
can, ora 10,30 : Vulcan - 
Oltenița ; terenul Tei, ora 
A.S.E. — Petrochimistul 
(meciuri în Div. B).

BASCHET. Sala
ora 8 : Dinamo ___ ___
versitatea Timișoara, C.S.U. Bra
șov — Universitatea Cluj-Napoca, 
Steaua — Dinamo (ora 11), C.S.U. 
Galați — Farul, Rapid — I.E.F.S. ; 
sala Dinamo, ora 9 : I.C.E.D. — 
Politehnica lași, meciuri în cadrul 
Campionatului național masculin.

|

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

VOLEI. Sola Olimpia, de
10,30 : Olimpia — Corvinul Deva 
(B, f), Calculatorul — SARO Tîr- 
goviște (B, m) ; sala Progresul, 
de la ora 9 : I.E.F.S. — Electra 
(B, m), I.E.F.S. — Universitatea 
Craiova (A, f), Progresul — C.S. 
Rm. Vîlcea (B, m) ; sala C.F.R. 
ora 10 : C.F.R. — Grivița Roșie 
(B, m) ; saîa Construcții, ora 10 : 
Voința București — Voința Craiova 
(B, f) ; sala Flacâra roșie, ora 
10 : Spartac — G.I.G.C.L, Brașov 
(B, f).

Stadionul Republicii, 
Rapid — Politehnica

BASCHET. Sala Floreasca, de la 
ora 9 : Di-namo Oradea — Poli
tehnica lași, I.C.E.D. — Dinamo 
București, C.S.U. Galați — Stea
ua ; de la ora 15 : Universitatea 
Cluj-Napoca — Universitatea Timi
șoara, C.S.U. Brașov — I.E.F.S., 
Rapid — Farul, meciuri în cadrul 
Campionatului național masculin.

CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău, 
de la ora 16 : „Cupa Rapid" (pro
be de viteză).

HANDBAL. Terenul Giulești, de 
la ora 16,30 : Rapid — I.E.F.S. 
(A, f).

POPICE. Arena Voința, de la ora
15 : Voința București — Rapid 
(Div. A, feminin).

RUGBY. Stadionul Giulești, ora
16 : Rapid — Sportul studențesc 
(A).

CAIAC-CANOE. Lacul Herăstrău,
- «.a 8,30 : „Cupa fondiști-

FOTBAL. 
ora ■ 9,15 : 
lași (juniori), ora 11 : Rapid — 
Politehnica lași (Div. A) ; stadio
nul Dinamo, ora 13 : Dinamo — 
F.C. Argeș (juniori)’, ora 15 : Di
namo — F.C. Argeș (Div, A) ; 
terenul Voința, ora 11 : Voința __
Dinamo Slatina (Div. 8) ; terenul 
Laromet, ora 11 : Tehnometal — 
Steagul roșu Brașov (Div. B) ; 
terenul I.C.S.I.M., ora 11 : Auto
matica — T.M.B. (Div. C) ; tere
nul Bragadiru, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Electronica (Div. C) ; 
terenul Sirena, ora 11 : Sirena —

I.C.S.I.M. (Div. C) ; terenul Tri
umf, ora 9 : Abatorul — I.O.R., 
ora 11 : Automecanica — Viitorul 
Chimogi (ambele Div. C) ; terenul 
Flacăra, ora 11 : Flacâra roșie — 
Autobuzul (Div. C) .

HANDBAL. Terenul Steaua.
10,30 : Confecția — Universitatea 
Cluj-Napoca (A, f), ora 11,40 : 
Steaua — Universitatea București 
(A, m) ; terenul Progresul, ora 
10,10 : Progresul — Constructorul 
Timișoara (A, f) ; terenul Univer
sitatea, ora 9,30 : Universitatea 
București — Voința Odorhei (A, 
f) ; terenul Voința, ora 14 : Spar
tan — Hidrotehnica Constanța 
(B, f), ora 15,10 : Spartac — Ol
tul Sf. Gheorghe (B, m), ora 
16,25 : P.T.T. _ Rulmentul (B, f).

LUPTE. Sola Steaua, de kj ora 
10 : Metalul București — Electro- 
putere Craiova — Delta Tulcea ; 
sola Dinamo, ora 10 : Dinamo — 
S.C. Bacău — Gloria Buzău ; sala 
Giulești, ora 10 : Rapid — C.S. 
Botoșani — A.S.A. Bacău. Partide 
din campionatul republican 
greco-romane.

POLO. Bazinul Tineretului, ora 
10 : C.N.U. — Crișul Oradea ; ba
zinul Dinamo, ora 12 : Dinamo — 
Progresul (Divizia A).

tricourile

în prima 
se întîl-

Meciul, 
interes, a 
a făcut ca 
cunoscută 
Iată cum

tipografii înscriu : 4—0.
dinamovistii îsi re- 

tirul. țintesc 5 adver- 
cu 

Ultimul jucător de Ia 
bătaia mingii"»

maestrul sportului Ilie Dacău, 
reduce din handicap : 6—10.
Este rîndul dinamovistilor Ia 
„bătaia mingii" și. datorită 
execuțiilor foarte bune ale lui 
M. Andrușca. I. Minac și Gh. 
Vlase. îsi majorează scorul la 
16—6. Din acest moment, tipo
grafii. aflați la „prinderea 
mingii". își regrupează forțele 
și lovesc cu precizie patru di- 
namoviști. reducînd scorul la 
14—16f Aici a fost momentul 
psihologic al partidei. Dinamo- 
vistii se distanțează din • nou 
prin loviturile peste bar ale 
lui T. Perșianu și E. Muntea- 
nu : 20—14. In continuare, cam
pionii au mai țintit doar doi 
adversari.
pentru Dinamo București, 
te competent si autoritar 
bitrajul prestat de C. 
țină (Buzău) la centru, 
de P. Istrate (Sibiu) 
Comșa (Călărași).

Alte cîteva rezultate :
— Universitatea 23—18. 
tul Curcani — Dinamo

. 12—14.
Avîntul Curcani 13—11. 
colorul — Universitatea 6—18, 
Viată Nouă Olteni — Univer
sitatea 11—10. Dinamo Tulcea
— Dinamo Brașov 11—9. în
trecerile continuă.

Troian 1OANIȚESCU

Meciul de debut al ediției
1976'77 a C.E. de rugby

Scor final : 20—18 
Foar- 

ar- 
Căpă- 
ajutat 

și V.

POLONIA -
ROMANIA

C.P.B.
Avîn-

Tulcea
Viață Nouă Olteni —

Tri-

CU SPRIJINUL VREMII FRUMOASE...
Cea de a 35-a reuniune a sta

giunii — și ultima, după cît se 
pare, din cadrul celor suplimen
tare — a oferit prilejul multor 
concurenți să-și amelioreze re
cordurile, faptul constituind, de
altfel, caracteristica zilei. Tre
buie menționat, însă, că la rea
lizarea evoluțiilor lor, o contri
buție însemnată au adus-o, pe 
lîngă forma ascendentă în ca
re s-au prezentat la start și con
dițiile atmosferice deosebit de 
favorabile.

în alergarea principală, „pre
miul Sibiu", Rulaj s-a impus 
în finalul probei, cînd a izbu
tit să înfrîngă rezistența lui 
Rîvnatec, plecat vijelios în frun
tea plutonului, în încercarea lui 
dp a scăpa în cîștigător. Pe linia 
ultimelor performanțe. Amazon 
a sfîrșit al treilea, ceea ce de
notă că se află în formă ma
ximă. O- desfășurare interesantă 
a avut-o 
încheiat 
stica, la 
cutiv. în 
nou salt

HI PIS M -

și „premiul Slobozia", 
cu victoria iepei Ore- 
al doilea succes conse- 
rest, Sitar a înscris un 
de valoare, iar ncnoro-

coasa Orestla a întîlnit iarăși 
un adversar mal bun.

REZULTATE TEHNICE 1 cursa I 
— Dinara (N. Gheorghe) 44,7, Ha- 
rapina, simplu 7,40, ordine 65 ; 
cursa II — —
nescu) 35,6, Fundy, 
event 9, ordine 10 ; 
Fiesta (Gh. Tănase) 
da, Macrou, simplu 
ordină 12, ordine 
cursa» IV — Sitar 
schi) 29,8, Valy, simplu 8, event 
10, ordine 13, 
59 ; cursa V 
27,5, Rîvnatec, 
11,50, event 111, 
ne triplă 309 ; cursa VI — Ores- 
tica (Gh. Tănase) 29,9, Hapca, 
simplu 3,80, event 27, ordine 12, 
triplu cîștigător 81 ; cursa VII — 
Răslin (Gh. Popescu) 31,5, 
Orestia, simplu 6,70, event 41, 
ordine 48.

Niddy DUMITRESCU

lu !,»<!, oraine oa , 
Odolean (M. Ștefă- 

simplu 1,30, 
cursa III — 
38,1, Torna- 

2,60, event 7, 
triplă 131 ; 

(A. Brailov-

triplu cîștigător 
- Rulaj (D. Stan) 
Amazon, simplu

ordine 31, ordi-

Echipa de rugby a Româ
niei debutează, duminica vi
itoare, într-o nouă ediție a 
Campionatului european, întîl- 
nind ia Dwor Mazowiecki, în 
apropierea Varșoviei, reprezen
tativa Poloniei. Chiar dacă la 
o simplă lectură a palmaresului 
întîlnirild'r (8 partide, tot atîtea 
victorii pentru XV-le nostru) 
jucătorii români apar ca mari 
favoriți, meciul nu este deloc 
simplu. Afirmînd aceasta avem 
în • vedere o anume echilibrare 
de valori pe continent, stare 
de lucruri care privește direct 
și pe viitoarea noastră adver
sară.

Pe agenda antrenorilor Va- 
leriu Irimescu și Petre Cosmă- 
nescu, s-au înscris, ca etape 
pregătitoare în vederea com
petiției organizată de F.I.R.A., 
turneul din Bulgaria, un meci 
de selecție desfășurat miercuri 
6 octombrie, precum și jocul 
de verificare care urmează să 
aibă loc miercurea viitoare, în 
compania unei divizionare A.

După partida de acum trei 
zile, au rămas în vederile se
lecționerilor 25 de jucători, 
dintre care 18 vor face depla
sarea în Polonia. Printre ei se 
află centrii Nica (căpitanul 
echipei) și Varga, „aripile" 
Constantin și Motrescu, fun
dașii Bucos și Gligor, mijloca
șii^ Paraschiv și Alexandru, 
înaintașii Murariu, Borș, Dara
ban, M. lonescu. Pintea, Mun
tean!), Băcioiu, Dinu.

Sportul Pqg.^7-



Campionatul national de tir pe echipe

DIN NOU TALERELE-TURN ÎN PRIM PLAN
Aidoma primei zile a cam

pionatului național de tir pe 
echipe (si cu unele probe in
dividuale), și vineri, tot tale
rele aruncate din turn au 
constituit un veritabil centru 
de atracție. Și aceasta, pe de 
o parte mulțumită bunelor re
zultate înregistrate, pe de alta, 
din cauza tensiunii generate 
de lupta pentru cucerirea tit
lului național la individual, 
protagoniști fiind timișoreanul 
A. Oster și bucureșteanul F. 
Iurcenco. In plus, Oster s-a 
■lansat, spre final, într-o pa
sionantă cursă de doborîre a 
recordului național deținut 
din 1975 de D. Buduru. Și dacă 
el n-a reușit în această ultimă 
tentativă decît egalarea recor
dului de care aminteam (198/ 
200 t), el se poate declara pe

CAMPIONATUL Dt BASCHET
(Urmare din pag. 1)

în fața echipei Politehnica Iași, 
în mare măsură djn cauza han
dicapului de talie și a unor 
greșeli comise în final), timi
șorenii au jucat cu mai multă 
atenție, au avut mai multă în
credere în elementele tinere 
(Minzat, Zgriban și Pascaru) și 
au condus permanent, deși pe 
parcurs au avut căderi incre
dibile (de la 39—20 în min. 13 
la 39—35 în min. 17 ; de la 
68—43 în min. 26 la 84—76 în 
min. 37). în ceea ce privește 
foarte tinăra formație a I.E.F.S.- 
ului, mărturisim că nu ne aș
teptam să obțină victoria. Dar 
trebuie să spunem că nici nu 
credeam că nu va fi în stare 
să-și valorifice principalul ață, 
vioiciunea și vigoarea caracte
ristice vîrstei.

FARUL — DINAMO OR Ar 
DEA 88—82 (44—34, 78—78).
Constănțenii au condus majo
ritatea timpului. dar în final 
au fost la un pas de a pierde. 
Eliminarea lui Viciu (min. 40) 
din formația orădeană a pri- 
vat-o pe aceasta de o even
tuală victorie, care a revenit 
echipei Farul după prelungiri.

UNIVERSITATEA CLUJ-NA- 
POCA—C.S.U. GALAȚI 105—65 
(61—36).

STEAUA — I.C.E.D. 105—72 
(51—35)

C.S.U. BRAȘOV — POLI
TEHNICA IAȘI 74—66 (37—37) 

DINAMO — RAPID 86—71 
(45—33)

CLASAMENT : 1—2. Dinamo 
și Steaua 18 p. 3. Universita
tea Cluj-Napoca 16 p, 4—5. 
Farul și I.C.E.D. 14 p. 6—7. 
Rapid și Universitatea Timi
șoara 13 p. 8—10. C.S.U. Bra
șov. Dinamo Oradea si Poli
tehnica Iași 12 p. 11. C.S.U. 
Galați 11 p. 12. I.EFJS. 9 p.

deplin satisfăcut pentru vic
toria asupra principalului său 
adversar de ieri și de cîștiga- 
rea titlului național. O notă 
bună i se cuvine și lui Iurcen
co, dar mai ales celui de al 
treilea clasat, juniorul N. 
Marin (Olimpia — antrenor: 
I. Iordache — pregătit în ul
tima vreme la lotul național), 
cu performanța de 195 t, nou 
record național al categoriei.

în altă probă a zilei, pușca 
standard, 60 f c, senioare, âm 
consemnat primul succes al e- 
chipei clubului binamo în ac
tuala ediție a campionatului. 
Rezultatul nu este însă unul 
pe măsura valorii individuale a 
componentelor echipei din șos. 
Ștefan cel Mare : 1763 p.

Tot ieri s-a disputat prima 
manșă a probei de pistol vi
teză. Protagonistele — era, de 
altfel, de așteptat — echipele 
Dinamo și Steaua, departajate 
de doar 3 p, în favoarea pri
mei formații. Cea mai bună 
evoluție individuală a avut-o 
Dan Iuga, realizatorul unui 
punctaj maxim de-a lungul 
unei manșe : 300 p. Rămîne 
deci de văzut azi în favoarea 
căruia dintre cele două cluburi 
va înclina balanța victoriei în 
această pasionantă cursă pe e- 
chipe și dacă Iuga va reedita 
performanța primei manșe.

REZULTATE TEHNICE: 
pușcă standard, 60 f c . senioa
re : 1. DINAMO BUCUREȘTI 
(Melania Petrescu, Mariana 
Feodot, Veronica Tripsa) 1763 
p, 2. I.E.F.S. 1758 p. 3. C.S.M.B. 
1750 p, 4. Voința Iași 1717 p, 
5. Olimpia București 1711 p ; 
talere—turn : 1. A OSTER
(Vînătorul Timișoara) 198 t 
(r.n. egalat), 2.’ F. Iurcenco 
(Steaua) 197 t, 3. N. Marin (O- 
limpia) 195 t (n.r. juniori), 4. 
I. Ionică (Unirea Joița) 194 t,
5. N. Vlădoiu (Olimpia) 193 t,
6. B. Topologeanu (C.S. Baia 
Mare) 193 L

Radu TIMOFTE

PE SCURT • PE
AUTO • Mîine va avea loc pe cir

cuitul de la Watkins Gle-n (New York), 
cea de-a 18-a ediție a „Marelui pre
miu al S.U.A.* (320,665 km), penulti
mul concurs contînd pentru C.M. (for
mula 1) care va reuni 26 de alergă
tori, printre care Niki Lauda ți James 
Hunt.

BASCHET • fn primele 3 întîlniri 
susținute în turneul de la Kijow (Ce
hoslovacia), echipa feminină Univer
sitatea Cluj-Napoca a repurtat tot a- 
tîtea victorii : 90—71 cu MAVAG Bu
dapesta, 73—63 cu Aritma Praga ți 
79—6fl cu Meteor Praga.

CICLISM • A început turul Turciei. 
Prima etapă (30 km) pe un circuit la 
Ankara a fost cîștigată de Vitali Pe- 
trokov (U.R.S.S.), care a parcurs dis
tanța în 49 min, urmat de Gery Ver- 
linde (Belgia) și Vladimir ®Skin 
(U.R.S.S.) • Pe velodromul din Ber-

I. FAREDIN Șl I. BUDUȘAN
în finalele turneului de box 

de la Berlin, un frumos succes 
au repurtat pugiliștii români 
Ion Budușan (ușoară) și Ibrahim 
Faredin (muscă), care s-au cla
sat pe primul loc. Excelent a 
boxat Ibrahim Faredin, care în 
finală l-a întrecut la puncte 
(5—0) pe Butambeki (Uganda), 
in finala categoriei ușoară, Ion 
Budușan a cîștigat la puncte 
(4—1) în fata compatriotului său 
Ion loancea. In celelalte finale: 
semimuscă : Schultz (R.D.G.)
b.ab. 3 Nikolov (Bulgaria) ;

PE LOCUL I LA BERLIN
cocoș : Wesninski (U.R.S.S.) b.p. 
Forster (R.D.G.) ; pană : Saku- 
lin (U.R.S.S.) b.p. Andeh (Ni
geria) ; semiușoară : Lvov
(U.R.S.S.) b.ab. 1 Heine (R.D.G.); 
semimijlocle: Pușkariov (UR.S.S.) 
b.p. Montoya (Cuba) ; mijlocie- 
mică : Juravliev (U.R.S.S.) b.p. 
Schumann (R.D.G.) ; mijlocie : 
Odhiambo (Uganda) b.ab. 1 
Kuimov (U.R.S.S.) ; semigrea : 
Wasaja (Uganda) b.ab. 3 Tren- 
kov (Bulgaria) ; grea : Meyer 
(R.D.G.) b.p. Aksionov (U.R.S.S.).

Campionatul republican 
de călărie 

EVOLUȚII SUB AȘTEPTĂRI 
IN PROBA DE DRESAJ 

A CONCURSULUI COMPLET
RĂDĂUȚI, 8 (prin telefon). 

Pe un timp excelent la Baza 
hipică a hergheliei din locali
tate au început întrecerile din 
cadrul etapei finale a campio
natului de concurs complet. 
La start s-au prezentat spor
tivi de la Steaua, Dinamo, 
C.S.M. Sibiu, A.S.A. Cluj-Na
poca, C.S.M. Iași, C.S.M. Cra
iova si Venns Mangalia.

Prima zi a fost rezervată 
probei de dresaj. Deși concu- 
renții au avut de executat fi
gurile unei progresii de difi
cultate medie, comportarea lor, 
în special a celor de la cate
goria ușoară, nu a fost la ni
velul așteptat. Mulți dintre că
lăreți au dat dovadă de lipsă 
de pregătire, ceea ce le-a atras 
din partea juriului numeroase 
puncte de penalizare. In gene
ral disputa a fost totuși echi
librată, o bună comportare 
avînd dinamovistul Marian Si
mion cu Bel Ami (cat ușoară) 
și stelistul Ion Popa cu Epigon 
(cat. mijlocie).

înaintea celei mai dificile 
probe — cea de fond — pro
gramată sîmbătă de la ora 9, 
pe un traseu amenajat Ia „Po
dul Vlădichii" clasamentele au 
următoarea' configurație : _ cat 
ușoară — 1. Marian Simion 
(Dinamo) cu Bel Ami — 30,67 p, 
2—3. Gh. Rusu (C.S.M. Sibiu) 
cu Saral și Dumitru Roșea 
(C.S.M. Sibiu) cu Michey 
Mouse — 36,67 p, 4. Eugen Io- 
nescu (Dinamo) cu Pirandelo
— 39 p, 5—6. Nicolae Vlad 
(Dinamo) cu Succes și Aurel 
Lepăduș (C.S.M. Sibiu) cu Se
leniu — 39,67 p ; cat. mijlocie
— 1. Ion Popa (Steaua) cu E- 
pigon — 36 p, 2. Eugen Iones- 
cu cu Vals — 37 p, 3. Marian 
Simion cu Banchet — 40,67 p.

Emanuel FANTANEANU

POPAS SPORTIV 
ÎN „ VENEȚIA BELGIEI"

Bruges e unul dintre cele 
mai frumoase orașe ale Bel
giei. Locuitorii splendidei zone 
în , care e așezat în vecinăta
tea celebrei stațiuni balneare 
Ostende și a celei mai moder
ne concurente a acesteia, 
Knokke, susțin chiar că, din
tre toaite așezările care își re
vendică — pentru mulțimea de 
canale care o străbat — de
numirea de „Veneție a Nor
dului" (cum e Amsterdam, spre 
pildă), Bruges e cea mai fru
moasă. Și nu știm dacă n-au 
dr eptate simpaticii flamanzi 
motivînd, cu argumente vizu
ale, convingătoare pentru ori
cine e musafir al locurilor, că 
orașul lor e un model de puri
tate a stilului arhitectonic, de 
conservare a numeroaselor și 
splendidelor opere de artă ale 
Evului Mediu și Renașterii 
Pictorul Van Eick și dantelele 
sînt mîndriile calmului oraș 
belgian. Celebrele manufacturi, 
cunoscute în lumea întreagă, 
continuă să trimită și astăzi pe 
tot globul minunatele podoabe 
ale încăperilor sau rochiilor de 
seară. Iar faimosul mînuitor 
al penelului, prezent pretutin
deni în oraș, și astăzi — nu 
numai prin muzee, prin colec
ții de artă, dar și prin nume
roasele străzi și piețe care-i 
poartă numele — a făcut ca 
Bruges să fie rostit sau scris 
de foarte multe ori și nu numai 
de specialiștii picturii.

Lingă aceste faime, dăinuind 
de secole, se adaugă, de 
cîtva timp, și una sportivă. La 
Bruges, sportul crește vizibil 
în preocupările locuitorilor săi. 
Pașii cei mai mari i-a făcut, 
în arena performanței interna
ționale. F. C. Bruges, clubul- 
fanion al așezării care — în 
ultimele sezoane — a intrat în 
rîndul primelor echipe ale E- 
uropei la fotbal Rivalitatea 
sa cu celălalt -club local, 
„Cercle sportif Bruges" a făcut

ea toate ambițiile să se con
centreze — sub o culoare sau 
alta — dar să genereze o via
ță fotbalistică intensă. Cu doi 
ani în urmă, s-a realizat sta
dionul Olympia, de 30.000 da 
locuri ; este o frumoasă con
strucție sportivă ridicată prin 
cedarea, de către cluburile 
rivale, a vechilor stadioane și 
construirea, sub egida tnunici- 
pajității, a noului complex. EU 
cuprinde și 10 terenuri anexă 
pentru copii și juniori ca și, 
pentru deplina mulțumire a 
suporterilor celor două clu
buri, două clădiri de absolut 
aceleași dimensiuni, găzduind 
sediile lui F. C. Bruges și C. S. 
Bruges ! în „Veneția nordului* 
belgiană a poposit cu cîtva 
timp In urmă campioana noas
tră la fotbal, Steaua. Eveni
mentul sportiv în sine — par
tida din C.C.E. — a prilejuit 
stabilirea unor cordiale relații 
de colaborare, multe gesturi 
de sinceră amiciție din partea 
gazdelor. Cuvintele rostite de 
către președintele lui F. C. 
Bruges, F. Declerc, că ocazia 
îrvtîlniril cu conducerea clu
bului bucureștean, spun, de 
altfel, foarte mult despre 
rolul sportului în legarea 
unor trainice amiciții : „Me
ciurile noastre vor trece, prie
tenia noastră va rămîne !“

Eftimie IONESCU

SCURT • PE SCURT • PE SCURT
linul occidental a început , .Cursa de 
6 zile*, care se va încheia la 12 oc
tombrie. Printre favoriți sini Patrick 
Sercu și Rene Piînen.

HANDBAL * Turneul masculin de 
la Halle a revenit echipei Dukla Pra
ga, urmată de S.K.A. Kiev, S.C. Dyna
mo Berlin, Tauros (R.S.S. Lituaniană), 
Einheit Halle și Dynamo Halle.

ȘAH • In runda a 11-a a turneu
lui internațional feminin de la Subo- 
tica, maestra româncă Gertrude 
Baumstark a învins-o pe Maria Ivanka I 
(Ungaria). Alte rezultate : Veroczy — 
Gheorghîeva 1—0, Cejici — Perevoznic 
și Pihailici — Eretova remize. In cla
sament : Amalia Pihailici (Iugoslavia), 
cu 9 p. (o partidă mai mult dispu
tată), Veroczy — 8 p, Stadler (iu
goslavia) și Ivonka (Ungaria) — cite 
772 P, Baumstark a acumulat 7 p. 
• Turneul internațional de la Velence 
s-a încheiat cu victoria maeștrilor 
VALENTIN STOICA (România) și 
Laszlo Hazai (Ungaria), clasați pe

primul loc, la egalitate, cu 7,5 puncte 
(din 11). Pe locurile următoare : Spi
ridonov (Bulgaria) — 7 puncte, Pe- 
tran și Sapi (ambii Ungaria) — cite 
6,5 puncte, Bieiczik (Polonia) — 6 
puncte ; Estrin (U.R.S.S.) — 5,5 puncte 
etc. Ttnârul jucător român Valentin 
Stoica a terminat neînvins concursul, 
obținind o notă de maestru interna
țional.

TENIS • La Basel, în prezența a 
peste 7 000 de spectatori, a treia par
tidă demonstrativă dintre llie Năstase 
și Bjorn Borg a revenit cu 6—2, 6—4, 
6—2 jucătorului suedez. Cu cîteva zile 
înainte. Ia Anvers, a cîștigat Năstase, 
iaf la Liege a terminat învingător 
Borțj. a In turneul de la Kaanapali 
(Havaîi) : Lutz — Tanner 7—6, 6—1, 
Fairlie — Pasarell 7—-6, 5—7,- 6—3. • 
In optimile de finală a-le turneului fe
minin de la Phoenix (Arizona) : Betty 
Stove — Virginia Wade 3—6, 7—6, 
6—2, Billie Jean King — Kristien Shaw 
6—3, 7—6, Dianne Fromholtz — Pat 
Bostrom 6—0, 6—2.

NOI VICTORII ROMÂNEȘTI 
LA BALCANIADA DE TENIS DE MASĂ

ANKARA, 8 (Agcrpres). — în 
orașul Samsun din Turcia, au 
continuat campionatele balcanice 
de tenis de masă. Echipa femi
nină a României a învins cu 3—0 
selecționata iugoslaviei. Rezultate 
tehnice : Maria Alexandru — Ba- 
tinici 2—0 Mihut — Fabri 2—0;

Alexandru, Mihuț — Batinicl, 
Fabri 2—0. Echipa Bulgariei a în
vins cu 3—1 pe cea a Turciei. în 
competiția masculină, reprezen
tativa României a .dispus cu 5—3 
de cea a Bulgariei, iar iugosla
via a întrecut cu 5—8 echipa 
Turciei.

| ȘTAFETA EXPERIENȚEI Sporul „pe verticală- „ „ _ , ■ _ _ w „ deformata 1. au apărut |
nef-n imnrocînnonl rlnotS fr ’ 190 OP COI Veritabili. în

Cunoscutul boxer Wie- 
slaw Rudkowski, cam
pion european la Ka
towice, medaliat cu ar
gint la Jocurile Olim
pice de la Munchen și 
de zece ori campion 
al Poloniei, și-a anun
țat retragerea din ac
tivitatea competiționa- 
lă. In viitor. Wieslaw 
Rudkowski se va ocupa 
de pregătirea tinerilor 
pugiliști de la clubul 
Legia, transmițând șta
feta experienței sale 
bogate.

CRESC SPORTIVII ?
Intr-un studiu efec

tuat în comun la uni
versitățile din Londra 
și Munchen se arată 
că participanții la Jocu
rile Olimpice din 1972, 
de la Munchen, au mă
surat în înălțime cu 
2—3 cm mai mult de
cît concurenții la Olim
piadele anterioare, de 
la Roma (1960), Tokio 
(1964), si Mexico (1968).

este impresionant, dacă 
se ține seama de fap
tul că, în perioada 
1960—1972, creșterea în 
talie a omului, în ge
neral, a fost de apro
ximativ 1 cm. Este de 
menționat că de la a- 
ceastă tendință au fă
cut excepție două ca
tegorii de atleți : sări
torii în înălțime, care 
au prezentat doar par
tea superioară a 
pului mai lungă, 
datorat — se pare — 
preferinței pentru stilul 
„flop" (în dauna cla
sicului „ventral"), și 
săritorii cu prăjina, la 
care se constată o sta
tură ceva mai mică, 
prăjinile noi, din fibre 
de sticlă, favorizînd, 
pare-se, atleții mai 
scunzi.

* *

cor- 
fapt

SPECTATOR CĂZUT 
DIN CER

Un curios episod s-a pe
trecut în cursul partidei de 
fotbal dintre echipele ita- 
Jîene Palermo și Fioren
tina. Meciul începuse de

3 minute cînd deasupra 
stadionului a apărut un 
„om-pasăre", unul dintre 
pasionați! acelor zmeie 
denumite „Deltaplan*, 
care permit zboruri indi
viduale uneori destul de 
lungi. Aeronautul a ate
rizat pe teren frenetic a- 
plaudat de public, dar a- 
poi furtunos gonit spre ie
șire de jucători și arbitri. 
Poliția i-a aplicat o amen
dă, care a fost însă plă
tită imediat de clubul pa- 
lermitan, ca o primă pen
tru senzaționala apariție.

vingătorilor au fost înscri
se de fostul internațional 
Eduard Strelțov, alături de 
care au jucat alți doi cu- 
noscuți fotbaliști sovietici, 
Șustikoy și Batanov.

NU NUMAI
CAI-PUTERE...

STRELȚOV 
MARCHEAZĂ !

Echipele fotbaliștilor „ve
terani* ai cluburilor Tor
pedo Moscova și Rapid Sa- 
tus (Elveția) s-au întîlnit 
într-un meci amical. în ca
pitala U.R.S.S. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 

—5 în favoarea gazde
lor. Patru din golurile în-

Circuitul automobilistic 
din orașul italian Monza 
este renumit în lumea în
treagă. Toți copiii de aici 
au avut ocazia să-î vadă 
pe Niki Lauda, Emerson 
Fittipaldi sau James Hunt, 
la volanul mașinilor lor de 
curse. Dar un recent son
daj, făcut printre școlarii 
pină la 10 ani, a avut da
rul să scoată la iveală un 
fapt de necrezut : 70 la 
sută dintre aceștia nu vă
zuseră vreodată un cal a- 
devărat ! Federația italia
nă de sporturi ecvestre a 
luat imediat o măsură 
binevenită și pe pista, re
zervată de obicei bolizilor

190 de cai veritabili, în 
probe de dresaj, trap și 
galop. Totodată 25 de po- 
ney au stat la dispoziția 
celor mici, dornici de a-i 
încăleca. Totul absolut 
gratuit, spre fericirea ce
lor peste 2000 de prichin
dei, care au avut astfel o- 
cazia să cunoască de a- 
proape acest patruped, a- 
propiat prieten al omului. 
Manifestații similare se 
vor desfășura și în alte o- 
rașe italiene.
PLASTICUL Șl AUTO
MOBILUL DE CURSE
Constructorii sovietici 

de automobile din Har
kov au realizat un 
automobil electric de 
curse capabil să atingă 
o viteză de 200 de ki
lometri pe oră. O ca
racteristică a 
automobil o constituie 
caroseria fabricată din 
material plastic si ar
mată cu fibre 
clă, ceea ce 
automobilul să 
rească numai 
deși are o lungime de 
7 metri.

noului

de sti- 
face ca 

cîntă- 
500 kg.

$

I
n lumea sportivă ame
ricană face vilvă, de 
cităva vreme, cazul 
înotătorului Johnfy 

Skinner. Ecourile acestui , , 
caz nu ar fi fost probabil 
atit de puternice dacă n-ar 
fi fost vorba în primul rind 
de un performer de excep
ție și în al doilea rind dacă 
evenimentele nu s-ar fi în
scris pe un trist fundal, a- 
cela al incidentelor din A- 
frica de Sud.

Iată, înainte de toate, fap
tele. La două săptămîni du
pă încheierea Jocurilor O- 
limpice de la Montreal — . 
în cadrul cărora america
nul James Montgomery 
reușise si devină primul 
om din lume care parcurge 
inotind 100 m in mai puțin 
de 50 de secunde, realizind 
uluitorul record mondial de 
49,99 sec — la Philadelphia,

CARNET EXTERN

CONSECINȚELE 
APARTHEIDULUI 
cu prilejul' campionatelor 
internaționale ale S.U.A., ti- 
nărul de 22 de ani Johnty 
Skinner, student al univer
sității din Alabqma și mem
bru al clubului „Central 
Jersey Aquatics", termină 
proba de sprint nautic in 
49,44 sec, arogindu-și pe 
drept supranumele de „cel 
mai rapid iniotător din lu
me", Performanța are insă 
un epilog trist : Skinner, 
născut lâ Kimberley, în „ce
tatea diamantelor", este ce
tățean al Republicii Sud- 
Africane, iar federația de 
înot a țării sale este exclu
să din federația internațio
nală (FINA) ; tot așa cum 
participarea lui Skinner la 
Jocurile Olimpice era impo
sibilă pentru că din C.I.O. 
a fost radiat Con^itetul o- 
limpic sud-african, nici re
cordul său mondial nu are 
șanse de a fi recunoscut. 
In acest fel, sportivul Skin
ner, oricît de dotat, trebuie 
să suporte consecințele po
liticii de discriminare rasia
lă practicată și în sport, in 
țara sa. De altfel, el nu 
este singura victimă de a- 
cest fel. Ne amintim de ex
celentul alergător pe dis
tanțe scurte Paul Nash sau 
de recordmana de înot Ka
ren Muir care au avut ace
eași soartă, fiind numiți 
„vinovați fără. vină".

în Statele Unite se poar
tă acum o vastă campanie 
pentru a i se acorda lui 
Johnty Skinner cetățenia a- 
mericană — singura cale 
pentru ca un mare sportiv 
să poată scăpa de povara 
politicii de apartheid ce ca
racterizează regimul rasist 
din Africa de Sud. Este însă 
oricum sigur — chiar dacă 
Skinner va continua șirul 
succeselor sale, recunoscu
te sau nu — că omenirea 
nu poate trece cu vederea 
și va condamna mereu ma
nifestările de discriminare 
rasială, sinqeroasele repre
siuni polițienești din aceas
tă „ultimă redută a colori a- 
lismului" care este Africa 
de Sud.
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