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FORMAȚII
ROMANIA : Bucos — Constantin, Nica (căp.), Varga, 3 

Ianusevici — Alexandru, Suciu — Murariu, Dărăban, Achim 3 
— Pintea, M. Ionescu — Băcîoiu, Munteanu, Dinu. 3

POLONIA : J. Jageniak — Kuc, Malarczyk, Kruszinski, 3 
Cesielski — Stasiolek, Dobrzynski — Kopyt (căp.).C- Jage- 3 
niak, Gasiorowski — Olejniczak, Nader — Krawczuk, Ce- ? 
linski, Stachorko.

Arbitru : Antoin Lapciuk (Franța).
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0 AMPLA ACȚIUNE DE DEPISTARE 
$1 SELECȚIE ÎN ATLETISM
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VARȘOVIA, 15 (prin telefon). 
După o scurtă și agreabilă că
lătorie cu avionul, echipa de 
rugby a României a ajuns în 
capitala Poloniei. Gazdele i-au

pe tricolori de la aero- 
Hotelul „Solec". între-

• Aproape 2 000 de tinere talente vor 
zonă • Este necesar ca toți tehnicienii 

sportului să sprijine această importantă acțiune

# In toate județele au loc concursuri-test 
evolua, la 30 ți 31 octombrie, în faza de PALMARESUL 

ÎNTÂLNIRILOR
Atletismul, sportul cu princi

pala pondere olimpică, trăiește 
momente de cumpănă. După o 
impresionantă suită de partici
pări onorante, unele chiar stră
lucite — cum a fost cazul la 

J Ciudad de Mexico —, reprezen
tanții de frunte ai atletismului 
nostru au capotat la Montreal. 
Analiza atentă, profundă, a 
cauzelor care au determinat a- 
ceastă insatisfacție totală, a 
scos la iveală tare mai vechi 
care au grevat un 
nivelul condițiilor 
actualelor exigențe 
nale.

Pirește, principala 
dovedit Îngusta bază de masă 
pentru 
manță. Și 
unor 
introducerii 
programa școlară, a 
tei unui mare număr de an
trenori și profesori cu specia
lizare atletism, a înființării de 
secții în școli sportive și în 
licee. în asociații și în cîuburi. 
Comoditatea unei mari părți 
din activul atletismului, obiceiul 
pe care și l-au făcut unii pro
fesori de a arunca o minge în
tre elevi și a socoti că, în acest

progres la 
create, al 
internațio-

carență s-a

atletismul de perfor- 
aceasta în ciuda 

eforturi permanente, a 
atletismului în 

existep- 
număr de

fel, și-au îndeplinit misiunea, 
lipsa de atenție a tehnicienilor 
față de competițiile de masă, 
toate acestea și altele au dus 
la scăderea treptată a poten
țialului atletismului românesc. 
Ponderea a căzut, astfel, pe 
cele cîteva vîrfuri fără contrâ- 
candidați, amplifieîndu-se la 
maximum — de cele mai multe 
ori fără suport — aprecierea 
șanselor acestora în competiția 
olimpică.

Scăderea contribuției atletis
mului la performanța delegației 
României la J.O. nu putea tre
ce neobservată. Atletismul, 
sportul nr. 1 al Olimpiadei, 
sportul care împarte 111 me
dalii, trebuie să-și recapete 
locul. Pentru aceasta, forul de 
specialitate, sprijinit consecvent 
și eficient de către C.N.E.F.S., 
a pornit la realizarea unui vast 
plan de revitalizare a atletis
mului românesc, de extindere 
a ariei șale, de depistare a 
unui mare număr de talente, 
de pregătire la înalt nivel a 
tuturor celor apți să ajungă la 
nivel internațional, astfel ca în 
1980 și la edițiile viitoare ale 
J.O. atletele și atleții să-și poa
tă materializa talentul și sfrgu-

remarca-în ța in performanțe 
biie.

Una dintre primele 
este vasta acțiune de 
și selecție a unor tinere 
mente de perspectivă, 
care realmente răscolește 
treaga țară. In toate județele 
țării au loc, mai ales în școli, 
testări masive. Organizată pe 
baze serioase, .științifice, aceas
tă acțiune începe cu examenul 
medical și continuă cu probe

Hristoche NAUM

acțiuni 
depistare 

ele- 
acțiune 

în-

(Continuare in pag. a T-a)

1959, București :
România — Polonia 41—3

1960, Altenburg :
România — Polonia

1961, Bratislava :
România — Polonia

1962, Zyrardow :
România — Polonia

1967, Gdansk :
România — Polonia

1969, București :
România — Polonia

1974, București :
România — Polonia

1975, București :
România — Polonia

6—0

24—6

26—6

28—3

40—11

20—6

20—9

TURNEUL FINAL
AL „CUPEI ROMÂNIEI" LA HOCHEI

De mîine,

,,23 Au- 
în Ca- 

cu

ora

din
cu-

Mîine. pe patinoarul 
gust", se inaugurează, 
pitală. sezonul de hochei 
primele meciuri ale turneului 
final val „Cupei României" : 
Steaua — Dunărea Galați (de 
Ia ora 16) și Dinamo — Sport 
Club Miercurea Ciuc (de la 
18,30).

O veste de ultimă oră 
tabăra dinamovistă ne face
noscut că Doru Tureanu (care 
a avut o periostită la piciorul 
sting și o ușoară entorsă la 
cel drept) este restabilit. El își 
va trece în cursul zilei de as
tăzi normele de control și — 
cu avizul medicului clubului — 
ja figura în formație. Steaua nu 

/vaputea beneficia de aportul lui 
' Hălăucă, aflat în convalescentă 

după o hepatită, si nici de a-

sicela al fraților Gheorghe 
Vasile Huțanu, care sînt trans
ferați la clubul din strada Plev- 
nei. dar vor căpăta drept de 
joc abia în decembrie, 
cu primul tur al noului 
pionat.

odată 
cam-
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ln ziarul de astăzi

SPORT,
EDUCAȚIE.
SANATATE,
RECREARE

I
I
I
I

pagina dedicată preocupări-O
lor pentru inițierea sau dezvoltarea 
unor importante competiții de 
masă.
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DE CE
A SCĂZUT

„PRODUCȚI A"

UNOR ȘCOLI
SPORTIVE ?

Despre insuficienta 
dintr-o serie de școli 
prezentarea de soluții 
bunătăți rea muncii.

I
I
I
I1

activitate 
sportive și 
pentru im-

I
I
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★

La Miercurea Ciuc au 
tinuat jocurile seriei 
a Diviziei A. într-un meci fru
mos și spectaculos, cu un final 
dramatic (5—5 in ultimele mi
nute de joc), Agronomia Cluj- 
Napoca a întrecut pe Avîntul 
Gheorghieni cu 7—6 (3—1. 1—4, 
3—1). Alte rezultate : Sp. stud. 
ASE — Tîrnava Odorhei 15—8 
(4—2, 6—3, 5—3) — Boldescu 
a marcat 6 goluri. Unirea Sf. 
Gheorghe — Liceul nr. 1 Mier
curea Ciuc 
6—1) 
Unirea cu 
Sportul 
Agronomia cu 4 p.

con- 
secunde

16—3 (3—2, 7—0, 
în clasament conduce 

6 p. urmată de 
studențesc ASE și

Etapa a 9-a
a Diviziei A la fotbal

Etapa a 9-a a Diviziei A de 
fotbal, oferă, astăzi, un foarte 
așteptat prolog, partida dintre 
cele două merituoase fruntașe 
ale clasamentului, Dinamo și 
Sportul studențesc. Este un ve
ritabil derby nu njimai al eta
pei. ci si al acestui sezon de 
toamnă. Dinamo este, cum se

I
I
I

București

București :

București :

condus 
port la 
bările (mai mult sau mai pu
țin discrete...), de o parte șl 
de alta, ne-au și introdus în 
atmosfera meciului. Polonezii 
s-au arătat — la început — 
foarte mirați de faptul că ntr 
pot recunoaște decît o treime 
a lotului nostru. Și, într-ade- 
văr. față de echipa aliniată la 
2 noiembrie anul trecut, în 
„Parcul copilului", doar Bucos, 
Constantin. Nica, Motrescu, Dă
răban și Munteanu vor mai fi 
trecuți. duminică, pe foaia da 
arbitraj. După surpriza primu
lui moment, gazdele și-au rea
mintit însă că acum doi ani, 
pe stadionul Dinamo, evoluase
ră și Ianusevici, Alexandru, 
Achim, /Pintea, Ortoiecan șl 
Dinu, „Sîntem deci între prie
teni vechi" — remarcă ei, îneîn-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 8-a)

Au început întrecerile grupei a Vlll-a preliminare a C.M. '78 de fotbal

UN SINGUR
u meciul disputat recent 

la Sevilla, între echipele 
Spaniei și Iugoslaviei 

(scor 1—0 pentru gazde), s-a 
dat startul întrecerilor din gru
pa a Vlll-a preliminară a C.M. 
1978, grupă din care — în afa
ra celor două reprezentative a- 
mintite — face parte și echipa 
României.

Acest eveniment readuce în 
atenția noastră, a tuturor iubi
torilor fotbalului, participarea 
„tricolorilor'' la competiția res
pectivă, obligațiile fotbalului 
nostru legate de noua întrecere 
pe care o abordează și în ca
drul căreia obiectivul pe care 
și-l propune nu poate fi decît 
ocuparea primului loc in clasa
mentul final al grupei și, deci, 
prezența echipei noastre națio
nale între cele 16 participante 
la turneul final care va avea 
loc în Argentina.

Desigur, este o grupă puter
nică, echipele Spaniei și Iugo
slaviei fiind binecunoscute în 
fotbalul mondial pentru valoa
rea lor, 
mată și confirmată. Cele patru 
meci u ri

in repetate rînduri afir-

pe care echipa Româ-

niei le va susține anul viitor 
(primul, în aprilie, cu Spania 
la București) trebuie însă pre
gătite de pe acum, cu maximă 
seriozitate, ele constituind, chiar 
din aceste zile, obiectivul prin
cipal al fotbalului românesc, în
treaga activitate a cluburilor, 
antrenorilor, a Federației româ
ne de fotbal, trebuind să se co
ordoneze, într-un efort susținut, 
dinamic, pentru 
ficării de care 
nesc are atîta 
textul ultimelor 
Să nu uităm, în 
vință. că fotbalul nostru are, 
cam de prin 1972, vechi datorii 
față de mișcarea noastră spor
tivă, față de iubitorii fotbalului 
și că, în februarie 1975, în Con
ferința pe țară a mișcării spor
tive, s-a arătat că nivelul fot
balului este nesatisfăcător. Mă
surile ulterioare luate de condu, 
cerea C.N.E.F.S. și F. R. Fotbal 
nu au reușit să amelioreze per
formanțele internaționale, de 
aceea documentele Conferinței 
mișcării sportive trebuie aplicate 
cu fermitate prin „ ... întronarea 
unei atmosfere de muncă te-

realizarea cali- 
fotbalul româ- 

nevoie, în con
sole nereușite, 

aceasta pri-

meinică, indirjitâ, conștiincioasă, 
de seriozitate, de mobilizare cu 
inaltă responsabilitate și exi
gență a tuturor factorilor pen
tru îndeplinirea riguroasă a 
programelor de pregătire, pen
tru obținerea unor performanțe 
sportive de nivel mondial".

★
Vorbind despre sarcinile care 

stau în fața fotbalului românesc 
în anul viitor — an în care se 
va decide clasamentul grupei 
preliminare a C.M. — și des
pre obiectivul său principal, ca
lificarea, trebuie să pornim de 
la un adevăr absolut, acela că 
„factorul principal pentru a ob
ține victorii, pentru a te putea 
ridica pe treptele 
te, în sport ca și 
nii, il constituie 
verenta", a sa 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretarul general al partidului,' 
în Cuvîntarea rostită la 19 au
gust a.c. cu ocazia festivității de 
la Palatul Sporturilor și Culturii, 
consacrată cinstirii succeselor

cele mai înal- 
în alte dome- 
munca, perse- 
cum sublinia

(Continuare in pag. 4—5)

SPORTUL STUDENȚESC - DINAMO, DERBY-UL TURULUI
7

știe, neînvinsă de șapte etape, 
iar Sportul studențesc se mîn- 
dreste cu aureola 
gura echipă care : 
încă înfringerea 
campionat. Ce va 
marele stadion al
Greu de anticipat, ambele pro
tagoniste avînd — după păre-

de a fi sin- 
n-a cunoscut 

în actualul 
fi astăzi, pe 

. Capitalei ?

MECIU RILOR wwwwwwwwwwvPROGRAMUL
SIMBĂTĂ

SPORTUL STUDENȚESC— DINAMO 
(Stadionul ,,23 August", ora 17, meci televizat) 

DUMINICĂ
PROGRESUL — U.T.A.

(Stadionul „23 August", ora 15)
RAPID — STEAUA

(Stadionul „23 August", ora 17, maci televizat)
F. C. ---------------
F. C. ARGEȘ
JIUL
F.C.M.
F. C. BIHOR
F.C.M.

i meciurilor din Capitală,

Constanța :
Pitești :
Petroșani :
Galați : 
Oradea :
Reșița :

Cu excepția -.........___ __ ___ „____,_______ __ _ ___
toate celelalte partide ale etapei vor începe la ora 15.

— UNIVERSITATEA CV.
— S. C. BACĂU
— A.S.A. Tg. MURES
— POLITEHNICA IAȘI
— CORVINUL
— „POLI" TIMIȘOARA 

care au ore diferite de disputare.

rea noastră — șanse egale. 
Pentru echipa studențească me
ciul cu Dinamo constituie, toto
dată. cel mai bun — si spe
răm util — prilej de verificare 
a potențialului si formei sale 
înaintea dificilei confruntări de 
miercuri, de la București. în 
turul II al „Cupei U.E.F.A.". cu 
puternica formație vest-ger- 
mană Schalke 04.

Celelalte opt meciuri ale eta
pei sînt programate mîine. 
Două dintre ele (Progresul — 
U.T.A. și Rapid — Steaua) se 
vor disputa în cuplaj, care con
stituie. de asemenea unul din 
capetele de afiș ale etapei. 
Partide deosebit de interesante 
sint si cele de la Petroșani și 
Constanta, unde A.S.A. Tg. 
Mureș (în fața Jiului) și, res
pectiv. Universitatea Craiova 
(în compania echipei de pe li
toral) au de întîmpinat grele 
obstacole în cursa lor pentru 
menținerea pozițiilor pe care le 
deții? în clasament. în meciu
rile F.C. Argeș — S.C. Bacău, 
F.C. Bihor — F.C. Corvinul si

CLASAMENTUL
1. DINAMO
2. Sportul stud.
3. A.S.A. Tg. Mureș
4. Univ. Craiova
5. Steaua
6. Politehnica Tim.
7. F.C. Argeș
8. S.C. Bacău
9. Progresul

10. U.T.A.
11. Politehnica lași
12. Jiul
13. F.C. Bihor
14. Rapid
15. F.C. Corvinul
16. F.C. Constanța
17. F.C.M. Reșița
18. F.C.M. Galați

0 
2 
0
1
1 
1
1
2
2
2
1

7
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3 1
3 1
3 0
2 2
2 2
2 1
0 2

1 
0
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
4
4
6

28— 7
13— 2
9— 4

14— 8
13—11
11—10

9—10
11—10
8— 13
8—16
9— 8
7— 11
9—13
9—11
8— 10
6—10 

10—15
7—20

Politehnica 
ca

F.C.M. Reșița
Timișoara gazdele pornesc 
favorite, deși replica pe care o 
pot da echipele oaspe nu este 
de neglijat. în sfîrșit. la Galați, 
formația locală va încerca din 
nou sâ ..spargă gheata", adică 
să obțină prima ei victorie, de 
astă dată în dauna Politehnicii 
Iași.
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Aeromodele planoare Se pantă R/C

CONSTANTIN APĂVĂLOAIE,
V»

CAMPION NATIONALJ
Cu toate că timpul nu a fost 

prielnic pentru zborul la pantă 
(în văzduh a domnit o perma
nentă acalmie), întrecerile din 
cadrul probei planoare de pan
tă, radio-comandate, contînd 
pentru campionatul național de 
aeromodele, desfășurate la Sîn- 
petru (Brașov), au oferit un 
spectacol de o rară frumusețe. 
Micile aparate — bijuterii ale 
tehnicii modellstice — „patru-

Sînpetru- 
Competi- 
cîte două

Rachetomodelism

DOUA

PERFORMANTE

VALOROASE
re- 

■con-
In cadrul tentativelor de 

cord efectuate cu prilejul ' 
cursului de rachetomodele „Cu
pa Chindia", desfășurat la Tir- 
goviște, în organizarea asociației 
„Astronautica" (președinte prof. 
Radu N. Ion), cu sprijinul 
C.J.E.F.S., sportivul Marian Co- 
șoveanu, din A.S. Politehnica 
București, a realizat două per
formanțe valoroase. In categoria 
rachetomodelelor cu stramer, 
echipate cu motor de 5 N.s. pu
tere de împingere, zbor de du
rată, el a realizat timpul de 
1:37 (față de 1:09, actualul re
cord național).

In categoria rachetomodelelor 
cu stramer 10 N.s. același spor
tiv a realizat timpul de 2:05 
(față de 1:09 — record mondial 
în această probă). Noua perfor
manță: a și fost comunicată 
la F.A.I., de către federația de 
specialitate, pentru a fi omolo
gată ca record mondial. Marian 
Coșoveanu este student al In
stitutului Politehnic din Bucu
rești, secția subingineri.

lau“ deasupra culmii 
lui ca niște pescăruși, 
ția o constat din 
lansări și, pe lingă calitățile de 
zbor ale aparatelor, avea să-și 
spună cuvîntul măiestria în pi
lotaj a constructorilor. Cea mai 
strînsă luptă s-a dat între Con
stantin Apăvăloaie și Otto Hints. 
Dînd dovadă de o mai bună cu
noaștere a „terenului", din acest 
duel a ieșit învingător C. Apă
văloaie („Aripile" Brașov) — 
campion național, urmat de Otto 
Hints și Dorel Cîlțea (ambii de 
la „Voința" Tg. Mureș).

Cu prilejul campionatului s-a 
desfășurat și o întrecere deveni
tă tradițională, dotată cu „Cupa 
Brașovului". în urma unei pro
be de evoluții acrobatice, exe
cutată cu aeromodele planoare 
radio-comandate, pe primele trei 
locuri în clasament s-au situat : 
SENIORI — Otto Hints, Con
stantin Apăvăloaie și Dorel Cil- 
țea, iar la JUNIORI — Alex. 
Maiorescu (Suceava), R. Ferencz 
și Ion Pop (de la Liceul de 
construcții mașini Baia Mare). 
Pe echipe „Cupa Brașovului" a 
fost cîștigată de aeromodelistii 
de la „Voința" Tg. Mureș. în
trecerile de la Sînpetru confir
mă progresul rapid înregistrat 
în această dificilă categorie de 
modele, în care tehnica aero
nautică se îmbină armonios cu 
radiotehnica. (V.T.)

CUPA //POLI 76"
Azi și mîine, pe aerodromul 

sportiv Clinceni al aeroclubului 
„Aurel Vlaicu" se desfășoară în
trecerile din cadrul competiției 
de rachetomodele dotată cu 
Cupa „Poli ’76“, concurs deve
nit tradițional, organizat de sec
ția de modelism din cadrul In
stitutului Politehnic București. 
Și-au anunțat participarea spor
tivi din cinci județe, printre care 
cunoscuți constructori de rache
tomodele din Tîrgoviște, Sucea
va, Deva. Cu acest prilej vor 
fi efectuate și tentative de re
cord în toate categoriile de 
fuzee zburătoare.

PRIETENII
I STATORNICE
I
IIn comisiile internaționale F.A. I.
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V. Tf. Viorel TONCEANU

:*★★******:* A***************************************!

internaționale 
cele două con-

devenit, 
ultimul

a-

al F.A.I., 
A. Ghe-

mică 
Mir-

Carol Orban, 
principal cu

de interesante 
în jurul 

sporirea măsu-

„Admirație pentru dezvoltarea aviației sportive românești"

Cea fle a G9 a conferința generala T. A. I.

inspi-
I. GHINESCU, COMUNA 

TENI. Excelent, distihul dv. 
rat de unele rezultate ale fotbaliș
tilor noștri în competițiile interna
ționale șl realizat prin conjugarea 
verbului „a rata" •

NICULAE MARAFEST, BUCU
REȘTI. „La un meci de fotbal. Ia 
un moment dat, mingea se află în 
careul oaspeților. In acest moment, 
în careul gazdelor se, produce o

La Teheran s-au desfășurat, 
de curînd. lucrările celei de-a 
69-a Conferințe generale a Fe
derației Aeronautice Interna
tionale, la care au participat 
32 de delegații. reprezentînd 
federații si aerocluburi națio
nale afiliate la F.A.I. Delegația 
noastră a fost condusă de col. 
Aurel Caloianu, secretar al 
F.A.R., care ne-a furnizat cite
va interesante amănunte pe 
marginea acestui eveniment.

• Conform tradiției, după 
deschiderea conferinței. Ia care 
au participat, ca invitați de 
onoare, alături de personalități 
ale tării gazdă, cosmonauti so
vietici si americani, președintele 
F.A.I. Bertrand Duperier (Fran
ța). a dat citire listei distinc
țiilor acordate de înaltul for 
internațional unor cosmonauti 
și aviatori care prin activitatea 
lor au adus o contribuție deo
sebită la dezvoltarea aero-cos- 
monauticii. Marea medalie de 
aur a F.A.I. pentru cosmonau
tică a fost acordată pilotilor ' 
A. A. Leonov (U.R.S.S.) și 
Thomas P. Stafford (S.U.A.), 
iar Marea medalie de aur a 
spațiului celebrului constructor 
de avioane-amator Curtis 
H. Pitts (S.U.A.), pentru reali
zarea nu mai puțin celebrului 
avion sportiv „Pitts Special". 
Spre mindria noastră. printre 
cei distinși de F.A.I. cu înalta 
Diplomă „Paul Tissandier" s-au 
numărat și doi sportivi români: 
Teofil Ciotloș, pilot de zbor cu 
motor și Vasile Coțofană, pla
norist.

ÎN TIMPUL LIBER-YO2VA
In urmă cu 25 de ani, tînărul 

medic Mircea Avram a fost re
partizat la Săpința. Ziua — cu 
micul univers al comunei, cu 
marea lui pasiune, medicina. 
Noaptea — cu întregul univers 
la masa de lucru, cu cea de-a 
doua lui pasiune, radioamatoris
mul. A construit această primă 
stație cu migală, la lumină de 
opaiț și nimeni nu a fost mai 
fericit atunci cind, in receptorul 
cu baterie, a auzit întiiul apel 
al unui sportiv radioamator.

Acum, Mircea Avram este me
dic la Policlinica din Arad, iar 
în timpul liber — YO2VA. Adi
că, sportiv radioamator cu nu
meroase performanțe, cu mii si 
mii de Q S L-uri din cele mai 
îndepărtate colțuri ale pămin- 
tului. Cărțile de confirmarea le
găturilor de radio stabilite vin 
din Insulele Grenada, Ascension 
sau Pago-Pago și odihnesc în cla- 
soare încăpătoare, rar puse la ve
dere, opinia medicului despre 
performanță fiind alta. Perfor
manța, consideră Mircea Avram, 
se cheamă YO2AOH, adică Pavel 
Oancea, cooperator si sportiv 
radioamator in comuna Virfurile 
din județul Arad. Prin record 
înțelege ceea ce a lucrat si lu
crează ca radioamator YO2RA. 
Este vorba de Stefan Rusii (75 
ani) din Chișineu-Crlș, unul din

pionierii acestui sport care, în 
1938, cu o stație alimentată de 
numai 3 wați (puterea consuma
tă de un bec de lanternă) a 
lucrat toate continentele pri
mind, încă de pe atunci, Diplo
ma WAC.

, Medicul Mircea Avram acceptă, 
totuși, o performanță personală 
și, pe undeva, profesională : 
mesajele de urgență medicale, 
recepționate și transmise în eter. 
Am mai adăuga noi, interesanta 
colecție de D X-uri (legături la 
mare distanță), adunată cu tru
da și pasiunea unui adevărat 
colecționar de rarități, în multe 
nopți de veghe, cu o stație per
sonală modernă, a cărei antenă 
rotativă cu motor vehiculează 
între un pol și altul. „O 
jucărie" ne-a spus modest, 
cea Avram,

• Cu mult interes a fost ur
mărit raportul președintelui 
F.A.I. asupra activității aero
nauticii sportive internaționale 
din anul trecut. în continuare 
au fost hotărîte modificări în 
statutul federației, s-au făcut 
noi afilieri, au fost prezentate 
informări în legătură cu ma
rile competiții 
desfășurate între 
ferinte.

• Deosebit 
discuții s-au purtat 
problemelor : 
rilor de securitate a zborurilor 
sportive, în condițiile impe
tuoasei dezvoltări a aeronauti
cii. în general si dezvoltarea 
activității constructorilor ama
tori. în ce privește prima pro
blemă. concluziile desprinse au 
fost că este necesară o mai 
bună colaborare între F.A.I. și 
O.A.C.I. (Organizația Interna
țională a Aviației Civile. la 
care este afiliată și tara noas
tră), iar în cea de-a doua s-a 
relevat faptul că activitatea 
constructorilor amatori trebuie 
mai mult încurajată si ajutată 
concret, desigur. în cadrul re
glementărilor juridice.
• în încheierea lucrărilor s-au 

făcut alegerile reprezentanților 
în organismele F.A.I. în func
ția de președinte a fost ales 
A. Gheriger (Elveția), persona
litate remarcabilă în aeronau
tica sportivă a ultimelor de
cenii. în comisiile internațio
nale F.A.I. au fost aleși urmă
torii reprezentanți ai aviației 
sportive românești : Comisia 
aeronautică sportivă — col. 
Aurel Caloianu ; Comisia de 
aviație generală — col. Florea 
Rain ; Comisia de planorism — 
ing. Mircea Finescu, maestru 
emerit al sportului ; Comisia 
de parașutism ■.— general-maior 
Grigore Baștan, maestru eme
rit al sportului ; Comisia de a- 
crobație 
Conțu ; 
lism — 
Comisia
Petre Botezatu ;
dico-psihologică 
Mauriciu Stoian,

• Noul președinte 
cunoscutul planorist 
riger, a declarat că nutrește 
„multă admirație pentru dez
voltarea aviației sportive româ
nești din ultimii ani. Succesele 
sportivilor români se bucură 
de bune aprecieri Ia F.A.I., iar 
avioanele sportive și îndeosebi 
planoarele construite în Româ
nia sînt cunoscute și bine co
tate în lume".

aeriană — ing. Nicolae 
Comisia de aeromode- 
Dumitru Cerchezeanu ; 
de educație aeriană — 

Comisia me- 
— col. dr.

frumos, în ciuda faptului că gaz
dele au pierdut cu 3—0. Am citit 
cronica din ziarul „Crișana" (tri
misă de dv.) și nu putem s-o pri
vim decît ca un exemplu ' 
biectivitate.

de o-

Pentru cei peste 5 500 
de cooperatori din Tg. 
Mureș, precum și din Si
ghișoara, Reghin, Tîrnă- 
veni activitățile sportive 
de 
mai 
an,

masă au 
ales in 

o obișnuință 
proape zilnică. Faptul a 
fost posibil, în principal, 
datorită amenajării unor 
baze simple pe lingă une
le unități, dar și ca ur
mare a unei mai judi
cioase programări a com
plexului sportiv Voința 
din Tg. Mureș.

In momentul de față se 
poate vorbi de practica
rea organizată, la toate 
cele 8 cooperative din 
municipiul Tg. Mureș, a 
unor discipline dintre cele 
mai diverse. Campiona
tul cooperativei este u- 
na dintre cele mai 
atrăgătoare forme. Pre
ședintele asociației Vo
ința din Tg. Mureș, Ti- 
beriu Piispbki, ne spunea : 
„Am reușit ca în fiecare 
zi, Ia cel puțin o unitate, 
să asistăm la o „compe
tiție de casă", iar aproa
pe la toate cooperativele 
să introducem practicarea 
gimnasticii. La începutul 
anului, cind ne-am pro
pus aceste obiective, am 
scontat mult pe sprijinul 
unor activiști obștești, 
foști sportivi sau iubitori 
ai sportului. Pot spune că 
ajutorul lor ne-a fost de 
mare folos. La cooperati
va „Unitatea" chiar pre
ședintele, tovarășul Iuliu 
Antal este primul care 
vine pe terenul de sport ! 
Același lucru este vala
bil și pentru cooperative
le Metalul, Mobila și al
tele".

Despre bogata activitate 
din Sighișoara ne-am 
convins fiind martori la 
întrecerile de handbal, 
volei, precum și la me
ciurile de fotbaU din ca
drul „Cupei Pleșca", o 
manifestare devenită tra
dițională, 
inspector 
probleme cultural-educa
tive și sportive de la 
U.J.C.M. Mureș, ne-a ofe
rit citeva detalii despre 
activitatea din celelalte 
orașe ale județului : „La 
Tîrnăveni și la Reghin 
asistăm la manifestări 
sportive de masă la care 
sînt angrenați, aproape 
fără excepție, toți coope
ratorii. De asemenea, la 
Miercurea Niraj, Sîngeorz 
de pădure, Luduș și Șăr- 
maș au început să se 
organizeze campionate in
terne, îndeosebi la po
pice, volei și handbal".

Ion GAVRILESCU

Automobilism la Pîriul Rece

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI
DE VITEZĂ

Astăzi și mîine la Piriul Rece 
se desfășoară cea de a cincea 
și ultima etapă a campionatu
lui republican de viteză în coas
tă. Azi, între orele 13 și 17, are 
loc verificarea tehnică și antre
namentul oficial, iar mîine, în
tre orele 10 și 13, concursul.

ft COASTĂ
La două clase există virtuali 

campioni : Ștefan Iancovici, 
la clasa peste 1 300 cmc și 
Marin Dumitrescu, la clasa Da
cia 1 300, grupa a Il-a.

în această etapă de viteză în 
coastă există o întrecere și pen
tru începători.

Eu ratez, ,tu ratezi, el ratează,
Noi ratăm, voi ratați, ei... mar

chează !

I. M., CÎMPINA, Epigramele 
sînt slabe. Tinînd seama de „car
tea dv. de vizită", ar fi trebuit să 
vă dați singur acest răspuns.

ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești, în colaborare cu Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport București șl 
Centrul de cercetări pentru e- 
ducație fizică și sport al 
C.N.E.F.S., anunță deschiderea 
ciclului de conferințe cu tema:

Sportul

„EDUCAȚIE FIZICA ȘI 
SPORT".

Prima expunere „Reflecții a- 
supra Jocurilor Olimpice de la 
Montreal" va fi făcută de conf. 
dr. Nicu Alexe, directorul 
C.C.E.F.S.

Prelegerea va avea loc în 
sala S.R.S.C. din str. Biserica 
Am zed nr. 5—7, luni 18 oct. a.c. 
orele 12,30.

Va urma un film artistic.

infracțlune: lovirea intenționată 
a unui jucător al oaspeților de 
unul dintre apărătorii echipei 
gazdă. Ce decizie ia arbitrul ? Pă
rerea mea este că va acorda pe
nalty în favoarea echipei oaspe, 
deși jocul era in acea clipă în cea
laltă parte a terenului". Nu este 
numai părerea dv. Și regulamentul 
indică aceeași sancțiune : lovitură 
de la 11 metri, determinant fiind 
nu locul unde se afla mingea, ci 
locul unde s-a comis infracțiunea, 
cind mingea era în joc. în afara 
sancțiunii tehnice, în funcție de 
gravitatea infracțiunii, arbitrul va 
putea recurge și la o sancțiune 
disciplinară : cartonașul galben 
sau chiar cel roșu.

AUREL MOSCU, GIURGIU. în 
ceea ce privește rezultatul ultimu
lui meci de box *- extrem de 
strîns — dintre Clay și Norton, u- 
nii susțin că a învins Norton, iar 
alții l-au văzut învingător pe Clay. 
Printre aceștia din urmă se nu-

MIHAELA VĂRARU, HÎRLĂU. 
Activitatea unui crainic sportiv nu 
este atît de... simplă cum vi se 
pare dv. și nu trebuie să ne oprim 
la micile greșeli care pot interveni 
pe parcursul unei transmisiuni. 
Eu, unul, n-aș face nici o greșeală 
la microfon. Dar știți de ce ? Aș 
fi atît de 
n-aș putea

emoționat, incit nici 
vorbi ! Dv, da ?

ANDREESCU, INEU.EDUARD
Universitatea Craiova a jucat pen
tru prima oară în Divizia A de 
fotbal în ediția 1964—65, sub nu
mele de știința. Primul meci, la 
Craiova, cu Steaua. Scor... 0—4.

I. BEZA, BUCUREȘTI. RăduleSCU 
(Sportul studențesc) este un ,.pro- 

al Constanței. Evoluțiile lui 
adesea contradictorii : de la 
la foarte bine și (din pica
și viceversa.

dus“ 
sînt 
slab 
te !)

IONESCU, SALONTA. Nu jn- 
ce nu... înțelegeți 

meciul F. C. Bihor —

D.
țeleg ce nu... 
dv : meciul F. C. 
Sportul studențesc a fost un meci

mără și 
amănunt 
tanță 1

FILIP BORDEIANU, ȘTEFA- 
NEȘTI. Finala C.M. de fotbal din 
1970 : Brazilia — Italia 4—1 (1—0, 

■1... 4—1).

cei trei judecători, 
deloc lipsit de topor-

CONSTANTIN UNGUREANU, 
BRAȘOV. „Sportul — fotbalul în 
special — a fost, este și va fi ma
rea mea pasiune. Prin fotbal, 
ml-am găsit liniștea de care aveam 
nevoie". Din acest punct de ve
dere, sînteți o excepție ! Personal, 
citindu-vă scrisoarea, am unele 
rezerve în ceea ce privește posibi
litatea dv., în momentul de față, 
de a deveni crainic-reporter. A- 
veți încă multe . de învățat, in 
toate direcțiile. După aceea, yă 
puteți adresa Radiotelevizliu1"- 
Dar, repet, nu este încă motnermu.

Ilustrații : N. CLAUDIU
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„CUPA TINERETULUI"
LA CEA DE A IV-a EDIȚIE

întrecerile de iarnă încep la 31 octombrie (la orașe) și 14 noiembrie (la sate)
Timp de mai multe luni a- 

genda cdmpetițiilor de masă a 
fost, firesc, dominată de între
cerile — de iarnă și de vară — 
din cadrul „Cupei tineretului11. 
Ieri, în ședința Comisiei cen
trale de organizare a fost pre
zentat un amplu bilanț din care 
a rezultat că această ediție a 
importantei competiții cu ca
racter republican a constituit 
cea mai cuprinzătoare formă 
de antrenare a tineretului din 
toate domeniile de activitate 
în practicarea organizată a e- 
xcrcițiilor fizice și sportului. 
S-au făcut, desigur, aprecieri 
asupra preocupărilor sporite 
pentru buna desfășurare a eta
pelor de masă, evidențiindu-se 
organizarea unui mare număr 
dc concursuri și acțiuni de pre
gătire, precum și inițiativele 
locale care au contribuit sub
stanțial la dezvoltarea bazei 
materiale, la creșterea eficien
tei activității de propagandă. 
Este pozitiv faptul că, în acest 
an, au fost selecționați mai 
mulți tineri cu aptitudini pen
tru sportul de performanță, a- 
mintindu-se că. de exemplu, 
federațiile de tenis, tenis 
masă și șah au promovat 
loturile de juniori o serie 
tineri remarcați cu prilejul 
trecerilor desfășurate la diferi
te niveluri și că, de asemenea, 
alți participanți la 
retului” 
taberele de 
de U.T.C..

Pe bună 
subliniate 
pentru buna desfășurare a în
trecerilor finale, care 
an au fost mai 
tizate pe întreg 
evidențiindu-se 
ganizațiilor cu

de 
în 
de 

în

„Cupa ține
au fost selecționați în 

pregătire organizate 
C.N.O.P. și M.E.I. 
dreptate, au fost 
eforturile depuse

în acest 
judicios repar- 
cuprinsul țării, 
contribuția or- 

atribuții și a

consiliilor județene pentru e- 
ducație fizică și sport Prahova, 
Arad, Mureș, Argeș, Iași, Si
biu, Tulcea, Brăila, Constanța, 
Hunedoara, Teleorman, Alba 
ș. a.

Este, însă, bine că bilanțul 
a cuprins, totodată, și neajun
surile manifestate pe perioada 
desfășurării ediției din acest 
an a „Cupei tineretului11. Ast
fel, s-a arătat că nu în toate 
unitățile de bază s-a acordat 
atenția cuvenită popularizării 
întrecerilor, că acestea n-au în
ceput — așa cum se cerea — la 
nivelul claselor, anilor de stu
dii, secțiilor și sectoarelor de 
producție, că s-au înregistrat, 
în continuare, nerespectări ale 
regulamentului competiției, că 
nu s-a urmărit într-o măsură 
suficientă depistarea elemente
lor talentate de către cluburi, 
asociații sportive și organe lo
cale pentru educație fizică și 
sport.

Toate 
lejuit o 
petiției 
și, în același timp, învățămin
te prețioase pentru întrecerile 
celei de a IV-a ediții a „Cupei 
tineretului”. în legătură cu a- 
cest nou start s-a stabilit ea 
EDIȚIA DE IARNA SA ÎN- 
CEAPA LA 31 OCTOMBRIE 
pentru toate asociațiile sporti
ve din mediul urban și LA 14 
NOIEMBRIE pentru asociații
le din mediul rural, la aceste 
date urmind să se organizeze 
manifestări polisportive simila
re cu cele care au marcat des
chiderea anului sportiv școlar 
și universitar. Se recomandă 
organizarea întrecerilor LA 
TOATE RAMURILE DE SPORT 
PENTRU CARE EXISTA CON
DIȚII DE DESFĂȘURARE și

folosirea acestor concursuri 
pentru trecerea normelor din 
cadrul complexului „Sport și 
sHiătate11. Sînt, de asemenea, 
necesare măsuri pentru amena
jarea și pregătirea bazelor 
sportive, verificarea, repararea 
și completarea inventarului 
sportiv, asigurarea condițiilor 
organizatorice, tehnice și mate
riale necesare. O contribuție 
deosebit de importantă la de
plina reușită a întrecerilor sînt 
chemate s-o aducă cadrele di
dactice de specialitate, activul 
obștesc, federațiile de schi, pa
tinaj, șah și tenis de masă.

Așadar, foarte puțin timp 
pînă la startul oficial al unei 
noi ediții în „Cupa tineretului”, 
competiție care și-a cîștigat 
o largă popularitate, dar care 
poate și 
un număr 
ticipanți.

trebuie să cuprindă 
și mai mare de par-

ii

aceste aspecte au pri- 
reală apreciere a com- 
desfășurate în acest an

Dan GARLEȘTEANU

ACȚIUNI CULTURAL-EDUCATIVE LA „URBIS‘‘
La marea întreprindere bucureȘteană IREMOAS activita

tea sportivă de mașă se bucură de o largă popularitate : o 
mărturisește bogatul program de competiții, numeroase ac
țiuni turistice organizate de asociația sportivă „URBIS11, 
în colaborare cu organizația U.T.C. și comitetul sindicatului. 
Ni se pare demn de subliniat că, pe lîngă această preocu
pare pentru angrenarea întregului tineret din întreprindere, 
precum și a muncitorilor mai vîrstnici, la acțiunile sportive, 
consiliul asociației manifestă o deosebită grijă față de munca 
de educație cu sportiyii. Într-o recentă plenară au fost 
dezbătute căile de îmbunătățire a conținutului acestei impor
tante activități.

După cum ne spunea Gheorghe Cioranu, secretarul aso
ciației sportive, „s-au luat măsuri de îmbunătățire a con
ținutului învățămintului politico-ideologic, toți sportivii fiind 
încadrați in una din formele acestuia, organizate in între
prindere. Paralel cu aceasta, a fost alcătuit un bogat plan 
de simpozioane, 
denței 
istoria 
că se 
„Ideea 
pentru 
muncă 
cadrul 
ingineri și maiștri din întreprindere. Pentru tinerele fete 
vor fi organizate acțiuni educative pe tema „Căminul tinerei 
muncitoare".

Sînt doar cîteva dintre acțiunile pe tărîmul muncii de , 
educație care se desfășoară la IREMOAS și la care asociația i| 
sportivă își aduce o importantă contribuție. Ji

Viorel TONCEANU î

T»

i, dedicat sărbătoririi centenarului Indepen- 
de stat a României, precum și altor evenimente din 
patriei noastre". Este de menționat, în acest sens, 
va organiza un ciclu de zece expuneri pe tema : 
de unitate și independență națională". De asemenea, 
educarea tineretului sportiv prin muncă și pentru 
s-a inițiat acțiunea „Prietenii noului angajat", în 

căreia au avut loc întîlniri cu fruntași in producție,

ÎN JUDEȚUL SUCEA \IA, J6000DE PARTICIPANȚI
LA COMPLEXUL „SPORT Șl SĂNĂTATE"

„Pentru noi — ne spune Dra- 
goș Macovei, secretar al CJEFS 
Suceava — angrenarea unui cît 
mai mare număr de cetățeni 
pentru trecerea normelor com
plexului „Sport și sănătate11 a 
constituit o premanentă preo
cupare, fapt ilustrat și de datele 
statistice: în cele 28ff de asoci
ații sportive peste 16 000 de oa
meni au trecut sau sînt în curs 
de trecere a normelor prevăzu
te în regulament. Și aceasta

20 000 cit

O experiență eficientă în județul Bihor

FINALIZAREA ACȚIUNILOR SPORTIVE DE MASA
începînd din vară și pînă la 

deschiderea anului școlar, în 
orașul Beiuș din județul Bihor 
s-au organizat concursuri 
masă de atletism la care 
fost prezenți pește 4 000 
elevi. Prilejul a fost folosit 
în vederea unei riguroase se
lecții menite să depisteze copii 
cu aptitudini 
manță. Au 
200 de tineri 
pregătiți metodic pentru 
o disciplină atletică.

Pornind de la acest exemplu, 
l-am rugat pe tovarășul Bujor 
Mera, președintele C.J.E.F.S. 
Bihor, să ne vorbească despre 
modul cum se reușește ca, 
pornind de la întrecerile spor
tive de masă, să se ajungă la 

/^selecționarea unor elemente de 
performanță. „Ținînd seama de 
baza materială — ne-a spus 
interlocutorul — noi am repar-

de 
au 
de 
și

pentru perfor- 
fost selecționați 
care, acum, sînt 

cîte

tizat, cu foarte mici excepții, 
profesorii de educație fizică în 
localitățile unde una sau alta 
dintre disciplinele sportive 
tradiție. La Beiuș și 
cestui oraș toți cei 
fesori lucrează, în ____
pentru atletism. în orașul Dr. 
Petru Groza aproape toate ac
tivitățile de masă, precum și 
majoritatea orelor de educație 
fizică din școli sînt profilate pe 
volei. De altfel, echipele de 
volei din Diviziile B și școlară 
din județul nostru sini, in ma
joritate, din orașul Dr. Petru 
Groza, iar componcnții și com
ponentele acestora provin din 
concursurile de masă organiza
te, săptămînal, în școli. Pentru 
a face doar o înșiruire, voi a- 
minti că, în cadrul aceleeași 
forme organizatorice, la Salon- 
ta am profilat un centru de 
box, la Marghita, lupte etc”.

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

au 
în zona a- 

74 de pro- 
principal,

Pentru dezvoltarea gimnasticii 
feminine, la un număr de 7 
grădinițe din Oradea s-a in
trodus practicarea acestei disci
pline, la început sub forma u- 
nor exerciții simple. în pre
zent, 30 de fetițe sînt selecțio
nate pentru gimnastică, eleve 
în clasa I care au deja o „ve
chime" de doi ani în practica
rea acestei discipline. în înche
ierea discuției, președintele 
C.J.E.F.S. a precizat : „Activi
tatea sportivă de masă pentru 
elevii în vîrstă de pînă la 10 
ani trebuie să aibă, în mod o- 
bligatoriu, drept rezultat final, 
recrutarea viitorilor performeri. 
Noi am adoptat 
care vorbeam 
pînă acum 
Avem, deci, 
să continuăm

dintr-un total de 
ne-am propus".

în zilele în care am vizitat 
județul Suceava, am avut posi
bilitatea să ne convingem că 
există interes pentru realizarea 
în bune condiții a acestei ac
țiuni. Mai întîi, trebuie eviden
țiată, în această direcție, acti
vitatea care se desfășoară în 
școli. Dintr-o listă mai lungă 
am reținut: Lîe. „Petru Rareș” 
Suceava, Șc. gen. 4 Cimpulung 
Moldovenesc, Lie. Electrotehnic 
Rădăuți. Lie. „Nicu Gane“ Făl
ticeni. De asemenea, în asocia
țiile sindicale Sănătatea, Meta
lul IUPS Suceava, IPROFIL 
Rădăuți, Filatura Fălticeni, Fi
latura Cimpulung, Metalul 
UCRUPS Vatra Dornei am no
tat că trecerea normelor se des
fășoară ritmic, după un pro
gram bine întocmit. La Rădăuți, 
Mihai Ghicioc, prim-vicepre- 
ședinte al C.O.E.F.S., ne-a spus: 
„Pe lîngă activitatea din școli 
și asociațiile sindicale aș releva 
și munca depusă la Voința, 
unde membrii cooperatori, pasi
onați ai exercițiilor în aer liber, 
se află deseori în primele rîn- 
duri, constituind și în ceea ce 
privește complexul „Sport și 
sănătate11 un bun exemplu”. La 
care, îi adăugăm noi și pe co
legii lor din Suceava și Gura

Humorului. La acest capitol, al 
rezultatelor pozitive, trebuie 
evidențiate și comunele Margin 
nea și Rădășeni (aici am cu
noscut doi animatori ai sportu
lui, profesorii Stelian Vatama- 
niuc și loan Jora), Dumbră
veni și Bosanci, unde tinerii 
satelor desfășoară o rodnică ac
tivitate sportivă.

Dar, oare, peste tot rezulta
tele sînt de natură să mulțu
mească ? Din păcate, mai exis
tă locuri unde activitatea în 
ceea ce privește complexul 
„Sport și sănătate” este încă 
mult rămasă în urmă. In aceas
tă situație se 
„Viitorul 
Suceava, 
comunele Ulma, 
Păltinoasa, pentru a oferi doar 
cîteva exemple.

Am reținut, în final, ceea 
ce ne-a spus Constantin Fi- 
lipovici, prim vicepreședinte 
al C.O.E.F.S. Gura Humorului: 
„Orice acțiune se cere bine or
ganizată pentru a fi siguri de 
reușită. Succesele dobîndite în 
această direcție de către unele 
asociații sînt tocmai urmarea 
muncii de calitate”.

O idee la care subscriem fără 
rezerve.

află asociațiile 
CPL“ și „Zimbrul” 

„Unirea" Cimpulung, 
Sucevița și

Emanuel FĂNTÂNEANU

sistemul de 
și rezultatele de 

sini edificatoare, 
toate motivele 

pe aceeași cale'’.

Ion GAVRILESCU

CE NU NE AȘTEPTAM SĂ GĂSIM LA DOICEȘTI...
Am cunoscut comuna Doicești din județul 

Dîmbovița și „activitatea sportivă11 de aici 
grație unor scrisori sosite la redacție, în care 
ni se arăta că Asociația sportivă Turbina (a 
Termocentralei Doicești) nu mai are de multă 
vreme o activitate corespunzătoare. Ne-am de
plasat aici și... am făcut cunoștință cu de
lăsarea și cu dezinteresul de nepermis pentru 
activitățile sportive. Terenul de fotbal Turbina 
— altădată gazonat, cu gard împrejmuitor de 
sîrmă — arată azi jalnic. Gardul este în multe 
locuri rupt, distrus, panoul pentru indicarea 
scorului ruginit și strîmb. Pe suprafața de 
joc sînt bălării, pietre, nisip și chiar săpături 
pentru legume (într-un colț). Terenul de volei, 
de asemenea, iar pe locul unde urma să se 
construiască o popicărie există doar fundația 
din beton, părăsită și transformată de către 
școala din preajmă în ladă de gunoi. Mai 
sînt pe aici porți, de handbal ruginite, arun
cate care incotro.

Alte sesizări confirmate ; A.S. Turbina avea 
o echipă de fotbal în campionatul județean 
(făceau și tinerii sport, se amuzau și 
lor, ca spectatori), dar s-a desființat 
aici există și un antrenor calificat — S. 
gescu — strungar în întreprindere) ; o 
de. volei a avut aceeași „istorie11. Nici 
echipei de oină n-a fost mai bună, 
inconjurat oinari din colonia Doicești 
ne-au spus că echipa, altădată pe locul 5—7 
in campionatul republican, este desființată, că

colegii 
(deși, 

Gcor- 
echipă 
soarta 
Ne-au 

care

de curind cei din Doicești n-au putut parti
cipa la „Cupa Chindia" organizată la Pu
cioasa (doar cițiva kilometri distanță), unde 
au sosit însă echipe din județul Ialomița și 
din București. Nc-am convins de toate acestea 
discutînd cu muncitorii termocentralei dornici 
să facă sport.

Am stat de vorbă, firește, și cu președintele 
asociației, ing. C. Ungureanu. și vier .. 
dintele A. Bucur care au explicat totul 
„lipsă de bani“, „vîrsta înaintată'1 a 
muncitori ș.a. Ba, ultimul ne-a amintit 
pre niște „reușite campionate de casă11 
de fapt nu există (oină și tenis de masă).

Se întreba, la plecarea noastră, tovarășul 
Ion Drăgoescu, președintele comitetului sin
dicatului, care ne sînt concluziile. îi răspun
dem și pe această cale deși, sîntem siguri, 
cele spuse de noi le cunoaște și dînsul. A.S. 
Turbina lincezește, motiv pentru care ar fi 
nevoie să fie înviorată. Muncitorii cer o 
dare de seamă a asociației. Ar trebui să se 
îngrijească de destinele asociației oameni mai 
puțin ocupați, cu dragoste de sport și ini
țiativă. Ce ar fi, de pildă, dacă A.S. Turbina 
ar coopta, așa cum propun mulți, celelalte 
trei mari unități industriale din preajmă : 
Șantierul Electromontăj, întreprinderea de pre
fabricate si Șantierul Energoconstrucții ? Pu
terea asociației ar crește iar sportul ăr avea 
de cîștigat...

prin 
unor 
des- 
care

I

I 
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Modesto FERRARINI

TOAMNĂ SPORTIVĂ LA CĂREI ••J

Interlocutor: tov. Ion Corneanu, primarul orașului
Primele impresii, mai mult 

decît plăcute,, le culegem vizi- 
tînd noile construcții sportive, 
destinate în principal celor pes
te 7 000 de elevi din acest oraș. 
Așadar, în noul an școlar:

Un teren pentru „jocuri spor
tive”, la Școala generală jir. 3, 
o sală polivalentă, la 
profesională nr. 25 și 
asfaltarea spațiului de 
pus integral la dispoziția profe
sorilor de educație fizică, o a- 
renă de popice, betonată, cu 
două piste, aproape terminată, 
în incinta stadionului.

Primarul orașului Cărei, to
varășul Ion Corneanu ne pre
zintă nu numai frumoasele rea
lizări obținute in acest dome
niu, ci și proiectele cele mai a- 
propiate:

„Pentru elevii și ceilalți tineri 
din Cărei, vom amenaja în cu
rînd noi spații destinate mișcă
rii, sportului: un teren pentru 
jocuri în parcul Pionierului, 
două terenuri de fotbal în inte
riorul stadionului, un alt teren, 
tot de fotbal, lîngă Filatura de 
bumbac, o sală de sport, 
gimnastică îndeosebi, la 
pedagogic11.

Manifestînd pasiune 
pundere pentru bunul mers al 
activității sportive, în . ' '
rînd în școli, interlocutorul nos
tru ne prezintă, în continuare, 
alte aspecte interesante și sem
nificative pentru mișcarea spor
tivă din acest oraș. Notăm, 
printre altele :

„Ideea de a cuprinde întregul 
tineret studios în sport, încc- 
pind cu gimnastica, practicată

Școala 
tot aici 

curte,

pentru 
Liceul

și răs-

primul

zilnic, la înviorare, în pauza 
mare, cîștigă tot mai mult teren 
în unitățile de învățămînt. De 
altfel, fiecare școală a reușit 
să-și organizeze o activitate 
sportivă pe clase și interclase, 
cu perspectiva de a-și forma e- 
chipe puternice, reprezentative. 
Este adevărat că sportul șco
lar din orașul Cărei n-a ajuns 
încă la ceea ce se cheamă o 
tradiție, dar există premise pen
tru realizarea unui astfel de o- 
biectiv — pasiunea copiilor pen
tru exercițiu fizic organizat, o bu
nă bază materială, competența 
cadrelor didactice. Avind de 
partea noastră și familia, tot 
mai mult prezentă în viața șco
lii, vom reuși să desfășurăm o 
activitate sportivă de masă mai 
rodnică, ceea ce va determina, 
fără îndoială, și înfăptuirea 
unor noi progrese în sportul de 
performanță. Ne-am afirmat în 
scrimă, unde avem o echipă în 
Divizia A, la sabie, mergem în 
baraj pentru Divizia B la hand
bal, începem să ieșim din ho
tarele orașului la lupte și judo, 
facem eforturi pentru a recîști- 
ga terenul pierdut Ia fotbal11.

în tot acest efort susținut, 
școala, după opinia primarului 
orașului Cărei, reprezintă cen
trul de greutate și tocmai de 
aceea ea se va afla permanent 
în atenția forurilor responsabile.

Tiberiu STAMA

Sportul Pag.fl3-aI



PENTRU ECHIPA NOASTRA NAȚIONALA, 
UN SINGUR OBIECTIV: CALIFICAREA!

(Urmare din pag. 1)

obținute de sportivii români Ia 
J.6. de la Montreal.

Iubitorii fotbalului, milioanele 
de cetățeni ai țării care urmă
resc — ' pe stadioane, în fața 
televizoarelor sau în coloanele 
presei — activitatea din acest 
sport, nu prea au avut, din 
păcate, în ultima vreme, motive 
de satisfacție. O scurtă trecere 
în revistă a felului cum fotba
liștii noștri fruntași S-au 
prezentat în recentele competiții 
internaționale nu este de na
tură a ne oferi garanții în pri
vința calificării, bineînțeles dacă 
în fotbalul nostru nu se vor 
schimba radical unele mentali
tăți, concepții greșite asupra pre
gătirii, unele orientări ale între
gii activități, dacă nu 
munci 
siune. 
tativă 
ca rea 
ratînd 
schaft 
s-a putut califica nici în „sferturi
le de finală" ale Campionatului 
Europei, mai mult chiar, a fost 
eliminată din preliminariile o- 
limpice, deși adversarii princi
pali (în speță Franța) nu pre
zentau primele garnituri. Pe 
planul competițiilor 
intercluburi, bilanțul 
două toamne nu este 
mai bun, în 1975 toate 
tru reprezentante ale 
fiind eliminate din primul ' tur, 
iar în acest an 4 din cele 5 e- 
chipe înscrise părăsind competi
țiile după primul act.

★
deci că această primă 
din acțiunea de îmbună- 

a fotbalului nostru nu ne 
satisface, nivelul atins nu 

garanții — 
- în privința

se va 
cu perseverență ți pa- 
Echipa noastră reprezen- 
n-a mai reeditat califi- 
de la C.M. din Mexic'68, 
prezența la Weltmeister- 

'72. De asemenea, ea nu

garnituri, 
europene 
ulti melor 
nici el 
cele pa- 

noastre

lată 
etapă 
tățire 
poate 
ne dă garanții — la această 
oră — în privința calificării. 
Pentru a o obține, totuși, este 
nevoie de o reconsiderare atît a 
problemelor generale ale fotba
lului nostru, cit și ale echipei 
naționale, pentru care se impu
ne — în perspectiva meciurilor 
sale de anul viitor — o politică 
proprie, o preocupare specială.

in discutarea problemelor par
ticipării echipei naționale la 
meciurile din grupa preliminară 
a C.M. 1978, a lotului pe care 
ne bazăm, trebuie să pornim de 
la unele stări de fapt care re
țin atenția.

Astfel, constatăm că s-a ac
centuat fenomenul de dispariție 
de pe „orbita" lotului a unor 
jucători pe care se conta, ei 
anunțîndu-se, la un moment dat, 
ca oameni de bază ai echipei. 
Este cazul lui Crișan care, din 
csuza propriilor „rătăciri", este 
la această oră în afara activi
tății. De asemenea, nu se mai 
poate pune preț pe aportul lui 
C. Zamfir care, în acest sezon, 
este — practic — în afara sfe
rei lotului național, fiind sus
pendat pentru abateri de la dis
ciplină și de la viața sportivă.

Intr-o altă categorie se si
tuează jucători ca Dumitru, 
Dinu, Gabriel Sandu și chiar 
Răducanu, oameni pe care se 
contează ca elemente compo
nente ale nucleului de bază al 
echipei naționale, dar care, 
datorită unor concepții greșite 
asupra pregătirii lor, asupra o- 
bligațiilor ce Ie revin ca mem
bri ai lotului național, ridică 
serioase semne de întrebare, în 
prezent și în viitorul apropiat. 
Se pune, în mod firesc, între
barea : oricare ar fi valoarea a- 
cestor jucători, poate echipa 
națională să stea, în continua
re, la „cheremul" mofturilor lui 
Dumitru (care vine sau nu vine 
la convocări după dispoziția 
lui), poate echipa națională să 
tolereze abaterile de la disci
plină și viața sportivă ale lui 
Dinu sau Gabriel Sandu, se poa
te pune preț pe aportul lui Ră
ducanu, într-o campanie atît de 
încărcată de responsabilități, ca 
cea care urmează, din moment 
ce acesta dă dovezi de neserio
zitate „cînd ți-e lumea mai 
dragă ?"...

Există și o a treia categorie 
de jucători (Beldeanu, Bălăci, 
Hajnal, Radu II), al căror talent 
îi recomandă, dar care — din 
păcate — prin inconstanța lor, 
prin lipsa de perseverență în

pregătire, printr-o anumită „bla
zare" și lipsă de ambiție care-i 
caracterizează, întîrzie să devi
nă elementele tinere-pilon pe 
care să se bazeze reconstrucția 
echipei naționale. Din păcate, 
ei se încadrează într-o situație 
mai generală din fotbalul nos
tru, de care nu sînt străini nici 
tineri ca Bora, Cămătaru, Chi
tara, Grigoraș și alții, elemente 
dotate, jucători care — elimi- 
nînd comoditatea, automulțu- 
mirea — ar putea da mai mult 
loturilor naționale, fotbalului 
nostru.

Am omis, din această enu
merare, pe Dobrin și pe Du- 
mitrache, jucători cu un trecut 
valoros în echipa națională, dar 
care s-au exclus singuri (la o 
vîrstă cînd ar fi putut fi încă 
utili) din cauza abaterilor de tot 
felul, devenind (ceea ce este și 
mai grav) elemente destructive, 
care întrețin în echipele respec
tive o atmosferă nesănătoasă, 
nestimulativă pentru fotbaliștii 
mai tineri.

lată, deci, reale probleme ale 
echipei reprezentative, ale aces
tui eșalon de primă valoare al 
fotbalului românesc, dar care, 
după cum se vede, de cîțiva ani 
nu mai poate apărea — în 
mod constant — în arena in
ternațională ca o chintesență a 
ceea ce are mai bun fotbalul 
nostru la un moment dat. Din 
această cauză, rareori în ulti
mii ani echipa noastră națională 
a prezentat cel mai bun „uns
prezece" posibil, de fiecare dată 
(din motive mai mult subiective, 
netemeinice, ținînd 
tăți condamnabile sau de ușu
rință) trebuind să 
absența totală, fie 
slab al cutărui sau cutărui ju
cător, de la care, după un vechi 
și mereu repetat slogan, „aș
teptam mai mult"...

de mentali-

regretăm fie 
randamentul

★
Evident, problema echipei na

ționale trebuie privită în directă 
legătură cauzală cu problemele 
și nivelul campionatului intern, 
în speță Divizia A. Cu ocazia 
consfătuirii de lucru a antreno
rilor divizionari A, desfășurată 
în preajma startului ediției de 
campionat, forul nostru de spe
cialitate a stabilit pentru anul 
competițional 1976—1977 o serie 
de măsuri cu caracter tehnico- 
metodic, indicînd printre altele 
(cităm) : „respectarea cu stric
tețe a unor trăsături tactice de 
bază, rezultind din aplicarea 
concepției moderne de joc".

Care au fost aceste trăsături 
— cinci la număr — asupra 
cărora a insistat în mod deose
bit conducerea F.R.F. ? Reamin- 
tindu-le cu acest prilej, să în
cercăm totodată a le raporta la 
ceea ce ne-a oferit realitatea 
competițională pe parcursul pri
mei jumătăți a acestui tur de 
campionat. Așadar : 1. Prezența 
„libero"-ului in organizarea de
fensivei. Ce-i drept, aproape 
toate echipele divizionare A au 
căutat să pună în practică o 
asemenea recomandare. Puține 
însă sînt exemplele, (Dinamo, 
Sportul studențesc, Univ. Cra
iova, Steaua) în care modul de 
acțiune cu „libero" reprezintă 
cu adevărat un cîștig în angre
najul tactic al formației. Și 
aceasta datorită, pe de o parte, 
faptului că jucătorii destinați 
pentru un astfel de rol-cheie nu 
îndeplinesc integral condițiile 
postului respectiv ; pe de altă 
parte, echipa însăși — în an
samblul ei și mai ales la nivelul 
apărării imediate — nu a de
prins mecanismul jocului cu „li
bero". 2. Reconsiderarea deplină 
a jocului fără minge". Progre
sele în această direcție sînt, în 
general, puțin semnificative. Ex
plicația principală ține, așa cum 
s-a mai arătat și în alte împre
jurări, de mentalitatea jucători
lor, evidențiind carențe cronice 
sub raport educativ, coroborate 
nu o dată cu lipsuri în pregăti
rea fizică. 3. Aplicarea cu con
secvență a marcajului în terenul 
propriu ți angajarea echipei în 
totalitatea ei pentru recuperarea 
mingii. O astfel de indicație pa
re să se fi apropiat ceva mai 
mult de 
mente o 
sens, dar tendința aceasta spre

fi apropiat ceva mai 
împlinire. Există real- 

preocupare în acest

mai bîne este frînată uneori de 
folosirea unor mijloace neregu
lamentare și a antijocului. 4. Ac
celerarea ritmului de joc in 
faza de finalizare rămîne în con- 

'tinuare un mare deziderat, cu un 
slab ecou în rîndurile jucătorilor, 
care procedează, de regulă, e- 
xact invers. Ceea ce trebuie pus 
pe seama unor deprinderi greși
te, în spatele cărora se ascund 
multe deficiențe în pregătire, lip
sa de curaj și de angajament 
fizic. 5. Folosirea unor manevre 
tactice abile și perfect însușite. 
La acest capitol ar putea fi re
marcată tendința unor antrenori 
de a găsi soluții eficace în re
zolvarea fazelor fixe din zona 
porții adverse. Mai rare sînt e- 
xemplele acelora care se preo
cupă pentru a se impune prin 
acțiuni în mișcare, prin combina
ții de atac subtile, în spiritul 
ideii de joc proprii (Sportul stu
dențesc, Dinamo, A.S.A., Univer
sitatea Craiova).

Și acum o scurtă și necesară 
concluzie. Recomandările cu 
conținut metodic făcute antreno
rilor divizionari A la începutul 
campionatului s-au pus in prac
tică intr-un procent 
redus și cu rezultate 
cătoare. Neajunsurile 
această cauză s-au 
mod direct asupra 
noastre reprezentative, ale căror 
evoluții au fost determinate de 
nivelul necorespunzător al in
struirii jucătorilor la cluburi, a- 
colo unde, de fapt, trebuie să 
fie pregătiți componenții loturi
lor naționale.

★

destul de 
nesatisfă- 

create din 
răsfrînt în 

echipelor

în legătură cu toate aceste as
pecte (insuficienta pregătire a 
unor jucători susceptibili de a 
face parte din lotul național, to
lerarea abaterilor lor, neîndepli- 
nirea de către echipe a indica
țiilor și sarcinilor metodice, a re
comandărilor tactice primite de 
.la F.R.F.) se pune în mod firesc 
întrebarea : ce fac antrenorii e- 
chipelor fruntașe, care este a- 
portul lor la buna reprezentare 
a fotbalului românesc in arena 
internațională, cum iși îndepli
nesc ei rolul de instructori — 
dar și de educatori — ai jucă
torilor fruntași ? Din păcate, 
mulți antrenori se consideră o- 
bligați doar față de club — 
preocupîndu-se, deci, doar de 
punctele duminicale și de asigu
rarea unui loc „călduț" în cla
sament — ignorînd că sînt, de 
fapt, angajați ai întregii mișcări 
fotbalistice, față de care au în
datoriri exprese, cuprinse în 
acte care reglementează însăși 
profesia lor.

Socotim că participarea și 
comportarea echipei noastre în 
preliminariile C.M. 1978 nu sînt 
probleme ale ... sezonului viitor. 
Problema 
ționale a fotbalului nostru a fost 
pusă 
după Jocurile Olimpice de la 
Montreal. în ședința lărgită a 
Biroului Executiv al C.N.E.F.S. 
din 8 septembrie a.c. s-a atras 
atenția în mod hotărît ca F.R.F., 
cluburile, antrenorii federali să 
abordeze cu maximă seriozitate 
selecționarea, structurarea lotului 
reprezentativ, realizînd o pre
gătire corespunzătoare pentru 
abordarea cu 
liminariilor C. 
noastră, Colegiul 
trenorilor trebuie 
ceste probleme, 
un plan de măsuri energice, pe 
care să-I urmărească cu fermi
tate și exigență. Biroul federal, 
din care fac parte persoane au
torizate să se pronunțe în pro
blemele fotbalului (antrenori, re
prezentanți ai cluburilor frunta
șe și ai unor organe cu atribuții 
în mișcarea sportivă) au datoria 
să stabilească strategia abordă
rii preliminariilor și, totodată, să 
informeze opinia publică, pe iu
bitorii fotbalului asupra acțiuni
lor care se întreprind, asupra 
măsurilor prin intermediul cărora 
se preconizează atingerea o- 
biectivului dorit.

în orice caz, oricare ar fi mă
surile, un lucru zeste clar : la 
baza pregătirii „acțiunii C.M. 78" 
a echipei naționale de fotbal 
și în perspectiva Jocurilor Olim
pice din anul 1980, trebuie să 
stea ordinea, disciplina, munca

reprezentării interna-

de altfel imediat

succes a pre- 
M. Federația 
central al an
să discute a- 

să alcătuiască

temeinică, exigența, principia
litatea, dăruirea. Federația tre
buie să-și exercite autoritatea cu 
care este investită, cluburile să 
respecte indicațiile primite, înce- 
tînd cu punerea intereselor în
guste înaintea celor generale, cu 
văicărelile și justificările. Este 
momentul să se pună capăt obi
ceiului de a se arunca răspun
derea de la cluburi la federație 
și invers, înțelegîndu-se că fede
rația de fotbal și cluburie sînt 
un corp comun, angajat și oblii 
gat unitar față de mișcarea spor
tivă, față de iubitorii fotbalului, 
atunci cînd e vorba de prestigiul 
internațional al 
nesc.

Așteptăm, de 
vicepreședintele 
trenor al echipelor reprezentative 
Ștefan Covaci, să manifeste o 
preocupare mai directă, mai in
sistentă față de lotul reprezen
tativ A, față de obiectivul ob
ținerii calificării la C.M., căruia 
să-i dedice toată autoritatea și 
competența sa și a celorlalți 
tehnicieni cu care colaborează.

Așteptăm, în același timp, o 
prezență mai activă a consiliilor 
sportive județene in activitatea 
fotbalistică, deoarece multe din 
aceste organe socotesc că pro
blemele cluburilor cu secții de 
fotbal din raza lor teritorială 
nu sînt de competența lor sau 
le privesc pasiv. Or, un aseme
nea punct de vedere este nu 
numai greșit, dar el reprezintă 
chiar o abatere de la atribuțiile 
cu care C.J.E.F.S.-urile sînt in
vestite de către Consiliul Națio
nal pentru Educație Fizică și 
Sport. Din partea acestora, ca 
și din partea forurilor tutelare 
ale cluburilor cu secții de fotbal 
divizionare, se impune o atitudi
ne proprie fermă față de abate
rile de tot felul (durități pe te
ren, viață nesportivă, superficia
litate în antrenamente, vicieri de 
rezultate etc.), fără a se mai aș
tepta, ca pină acum, ca măsu
rile in această privință să vină 
numai „de sus", de la federație 
sau de la C.N.E.F.S.

Numai introdueîndu-se în fot
bal un climat de muncă devo
tată, de disciplină și principia
litate fără fisuri, o ordine desă- 
virșită în activitatea la toate e- 
șaloanele, fără imixtiuni, ingerin
țe și tratamente preferențiale, 
această disciplină sportivă va fi 
aptă să atingă cotele valorice 
necesare afirmării sale interna
ționale, în raport cu cerințele 
justificate ale 
simpatizanți pe 
ra noastră.

Ziarul nostru 
deosebită atenție problemele e- 
chipei naționale, ale reprezen
tării fotbalului românesc în are
na internațională. Vom urmări 
pregătirile echipei, ca și pe ce
le ale jucătorilor din lot la clu
burile lor, tot ceea ce se între
prinde de către federație in a- 
cest sens. Cu acest prilej, invi
tam și pe cititorii ziarului să ne 
scrie în problemele echipei na
ționale, comunicîndu-ne părerile 
și sugestiile lor în privința pre
gătirilor, sesizîndu-ne aspectele 
necorespunzătoare pe care le 
întîlnesc.

VESTI DELA'
DIVIZION A

• SPORTUL STUDENȚESC 
trecut, în cursul săptămînii,

fotbalului româ-

asemenea, ca
F.R.F., și an-

va urmări

de 
ța-

cu

a
prin momente dificile, cauzate 
de accidentarea ambilor por
tari. Este incertă utilizarea lui 
Răducanu, dar se depun toate 
eforturile pentru ca el să ape
re buturile „alb-negrilor”. Ală
turi de vești mai puțin plăcute 
din tabăra studenților bucu- 
reșteni sînt și altele îmbucu
rătoare : reintră în formație 
M. Sandu și Cassai. Ieri, ele
vii lui Angelo Niculescu și loan 
Voica au efectuat un ultim 
antrenament • DINAMO nu 
anunță nici o absență. Lucescu 
va juca pe aripa dreaptă, iar 
pe partea cealaltă 
va fi preferat, se 
Roznai. Și Dinamo 
iat ieri pregătirile 
derby-ului.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Dinulescu (București).

• PROGRESUL BUCUREȘTI 
s-a pregătit, în această săptă- 
mînă, cu o mare ambiție și cu 
un moral foarte bun, după fru
moasa victorie obținută, în e- 
tapa trecută, la Petroșani. Joi 
— meci de verificare cu Aba
torul (6—0), golurile fiind 
marcate de D. Ștefan 
Dragu, Iorgulescu, Iatan 
Libra. Apostol, accidentat 
partida cu Jiul, s-a refăcut și 
va juca mîine- în schimb, nu 
va putea fi utilizat fundașul 
Gh. Ștefan • U.T.A. 
joi la Alexandria, 
nara B din 
ciștigat cu 
marcate de 
Uracu (2).

Vrînceanu 
pare, lui 

și-a înche- 
în vederea

C.

(2), 
și 
în

a jucat 
divizio- 
care a 
golurile 

Marcu și 
a 

înscris Broșovschi. Nu vor ju
ca mîine Gașpar (accidentat) 
și Leac (suspendat trei etape). 

ARBITRUL PARTIDEI : I. 
Chilibar (Pitești).

O RAPID. După 
din fața Politehnicii

pe 
echipei cînd e 
adversar bucu-

cu 
localitate, 

4—1 prin 
Voicilă, 
Pentru arădeni

insuccesul
Iași, fero- 

obișnuitaviarii mizează 
mobilizare a 
vorba de Un 
reștean. Ei au susținut un joc 
de antrenament cu Vulcan 
(scor : 8—1). Echipa probabilă : 
Ioniță — Pop, Pîrvu, Zalupca 
(Niță), Ad. Dumitru — M. Stc- 
Iian, Bișniță, Șutru — Teleșpan 
(David), Rontea, Manea. Gri- 
goraș s-a doyedit a fi neresta
bilit și mai are nevoie de o 
perioadă de refacere • STEA
UA. Jucînd miercuri, la Tg. 
Mureș, Steaua și-a comprimat 
pregătirile pentru jocul cu Ra
pid. Se pare că echipa cam
pioană va alinia formația eta
lon. cu Anghelini, dar fără 
FI. Marin, care este in conti
nuare accidentat.

ARBITRUL PARTIDEI : Ro
meo Stincan (București).

• 11 
parcuri 
al săpl 
tensita] 
norului 
centrat! 
lui, cal 
„produl 
Peniu I 
eepercl 
tateJ 
tăți ini 
afara I 
(Crișarl 
ționați I 
cu — I 
disponil 
Țarălul 
și Beli] 
tarea ■ 
Drincel 
nii aul 
sp_rc CI 

arb| 
Andercl• 1.1 
s-au pl 
săptăml 
două :l 
au susl 
ficare I 
B Chiri 
4-3 ; J 
Leșcan» 
BACĂU 
de antn 
deplasa| 
susținui 
formați| 
gînd cu 
scrise d 
Pană. | 
Sinăucd 
trei cad

ARB3 
Coloși

• sM 
din ‘mc 
cătorii 
concluzi 
continui 
ța unei 
cu A.S.| 
care 
meci 
peni,

zij
I 

ci 
cu 2——1J 
și AugJ 
sirea li| 
ferit dej 
pă întil 
Steaua. I 
nuat ciJ 
mente. I 
Petroșan 
de mec| 
ția nu I 

ARBil 
Bărbulel

• F.
mii»ca, 

ma victl 
tru acea 
te au 
tenii ai

LOTUL DE TINlIffl PEN
Echipa de tineret (21 de ani) a țării 

va susține miercuri, Ia Ploiești, partida 
lâ internațională cu selecționata similară 
loniei. în vederea acestui meci, antreno 
deral Octavian Popescu a convocat pentij 
ora 10, la stadionul Petrolul, pe urn 
jucători: Lung și Windt — portari; 
Stancu, Zahiu, Bărbulescu, Agiu și Dunl

SIMBATA lului, ora 14 : Grivîțo Roșie •— Farul ; 
teren Olimpia, ora 14 : Dinamo — Gio. 
ria, jocuri în cadrul „Cupei federa
ției".

ATLETISM. Stadionul Republicii, 
de la ora 15 : baraj pentru grupa A 
a „Cupei României” (participă echi
pele județelor Argeș, Dolj, lași) ; Sta
dionul tineretului, de la ora 16 : 
ti I n i rea 
sportive din

BASCHET. 
17,30 : IEFS 
poca (f.A) ; 
ora 17,30 : 
(f. A) ; sala Giulești, ora 17,30 : Ra
pid — Universitatea Timișoara (f. A) ; 
sala Olimpia, de la ora 17,30 : Olim
pia — C.S.U. Galați (f. A) ; sala Po
litehnica, de la ora 18 : Politehnica 
— Mobila Satu Mare (f. A).

FOTBAL. Stadionul „23 August", ora 
15 : Sportul studențesc — Dinamo 
(juniori), ora 17 : Sportul studențesc 
—Dinamo (Div. A). -

HANDBAL. Teren Progresul, ora 
16,15 : Progresul — Universitatea 
București (f. A).

RUGBY. Teren Steaua, ora 16 : 
Steaua — Rapid ; teren Parcul copi-

in
el intre selecționatele liceelor 

București și Wroclaw. 
Sala Floreasca, de la ora 
— Universitatea Cluj-Na- 
sala Construcția — Vitan, 
Voința — Voința Brașov

DUMINICĂ
ATLETISM. Stadionul Republicii, de 

la ora 10 : meci de baraj pentru 
,,Cupa României" ; parcul Herăstrău, 
de la ora 9 : ,.Crosul veteranilor" ;
aleea Circului, de la ora 9,30 : ,,Cupa 
Gloria" la marș : stadionul Tineretului, 
de la ora 9 : întîlnirea dintre selec
ționatele liceelor sportive din Bucu
rești și Wroclaw.

BASCHET. Sala Floreasca, era 9,30 :
I. E.F.S. — Universitatea CLuj-Napoca 
(f. A) ; sala Giulești, ora 10 : Rapid 
— Universitatea Timișoara (f. A) ; 
sala Construcția — Vitan, ora 12 : 
Voința — Voința Brașov (f. A) ; sala 
Olimpia, ora 10 : Olimpia — C.S.U. 
Galați (f. A) • sala Politehnica, ora
II, 30 : Politehnica — Mobila Satu 
Mare (f. A).

FOTBAL. Stadionul „23 Aug-ust", ora 
15 ; Progresul — U.T.A. (Div. A), ora

17 : Rapidl 
Voința, orefl 
goviște (DH 
11 : MetaliH 
terJtf Steail 
— Triumf (■ 
11 : T.M.B1 
C) ; teren ■ 
FI. roșie (■ 
ora 11 : AuB 
teren ICSIhl 
ICSIM (Diii 
ora 11 : Ell 
C). I

HANDBAi 
Dinamo —I 
teren Univei 
sitatea — (■

HOCHEI. I 
la 16 i
namo — SB 
ciuri in cacB

JUDO. Sc| 
I.E.F.S. — I 
monia FăgâB

POLO. Șt 
C.S.N. - F

VOLEI.J^ 
Dinamo — 
Petrolul (m 
ora 11 : Rc 
șoara (f. A 
(m. A).
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• în cele nouă partide 

etapei a 8-a s-au marcat 
de goluri, totalul lor in acest 
tur de 
la 189 ;
ții.
• D.

campionat
136 gazdele.

ajungînd
53 oaspe-

a înscris,
Argeș, 4 

performanța

partidele
147 ooo de

auetapei 
spectatori, 

30 000 - 
la meciul

La jumătatea turului campionatului Diviziei B

ITANȚA
Itrenamente 
losebită in
iile antre- 
I s-au con- 
|lui atacu- 
deficitar ca 

I posibil ca 
t de la în- 
fcjNIVERSI- 
are dificul- 
brmației* în 
br 'Absențe 
Li —sanc- 
onstantines- 
-au ivit in- 
Negrilă și 

sînt Bălăci 
•abilă coop- 
>i juniori : 
u. Craiove- 

la prînz

_ Georgescu 
în meciul cu F.C. 
goluri, repetînd 
din etapa a 2-a. Primul ju
cător care a marcat 4 goluri 
într-o partidă, 
pionat, a fost 
pa de debut).

• Din cele 
disputate pînă 
au revenit 
încheiat la 
10 victoria 
oaspeților.

a în etapa 
tat 3 lovituri 
transformate .
Munteanu), una ratată (Radu 
Dan).
• Cele 18

expediat, în etapa a 8-a, 246 
de șuturi la poartă (157 gaz
dele, 89 oaspeții), dintre care 
117 pe spațiul porții (77 gaz
dele, 40 oaspeții). în partida 
cu Universitatea Craiova, ju
cătorii echipei Corvinul nu au 
tras nici un 
porții. Pînă 
„performanță" 
zat-o 
a 7-a.

• în etapa a 8-a cele mai 
mari cote au fost obținute de 
jucătorii echipei Politehnica 
Iași : 82 p, iar cel mai mic 
punctaj a fost realizat de for
mația F.C. Argeș : 62.

în acest cam- 
Balaci (în eta-

71 de partide 
__ în prezent, 49 
gazdelor, 12 s-au 
egalitate, 

a
iar în

fost de partea

a 8-a s-au dic- 
de la 11 m : 2 

(Dembrovschi și

divizionare au

șut pe spațiul 
acum, aceeași 
au mai reali- 

rapidiștii în etapa

• La 
asistat 
cei mai mulțl — 30 ooo — în- 
registrîndu-se la meciul Po
litehnica Timișoara — U.T.A., 
iar cei mai puțini — cite 5 000 
— la întilnlrile Jiul 
greșul și 
Reșița, 
disputate, 
lor a ajuns la 1018 ooo.
• Clasamentul orașelor, al

cătuit pe baza mediei de spec
tatori, după 8 etape, se pre
zintă astfel : 1. Craiova 23 000, 
2. Timișoara 22 000, 3. Bucu
rești 21 400, 4. Galați 18 500, 5. 
Hunedoara 18 200. 6. Bacău 
13 500, 7. Reșița 12 000, 8. Ora
dea 11 200, 9. Arad 10 000, 10. 
Pitești 9 500, 11. Tg. Mureș 
9 000, 12. Constanța 8 500, 13. 
Iași 8 200, 14. Petroșani 6 000.

• în etapa a 8-a, cele 18 
divizionare au executat 111 
comere : 73 gazdele, 38 oas
peții.

• Cei 9 arbitri care au con
dus partidele etapei a 8-a au 
primit, din partea cronicari
lor ziarului nostru. 35 de ste
le : o dată cinci stele, de 6 
ori cite patru și de 2 ori cite 
trei.
• Situația în „Trofeul Pe- 

tschovschi", după 8 etape, este 
următoarea : 1—2. București 
și Arad 9,00, 3—7. Bacău, Con
stanța, Craiova. Hunedoara 
și Tg. Mureș 8,75, 8—9. Galați 
și Reșița 8,50. 10. Pitești 8.25, 
11. Timișoara 8,20, 12—14. Iași, 
Oradea și Petroșani 8,00.

Pro-
A.S.A. — F.C.M.

După cele 8 etape 
totalul spectatori-

NIVELUL CALITATIV AL ÎNTRECERII 
NU L POT DETERMINA DOAR CÎTEVA ECHIPE

o.IriDEI:
re).
|. Piteștenii 
| în această 
Ld și cite 
I pe zi. Joi 
Idă de veri- 
I divizionarei 
llcea. Scor : 
|Rosu, Ivan, 
III • S. C. 
liclul normal 
Miercuri s-a 
Ești, unde a 

amical cu 
B.M., cîști- 
[ golurile în- 
E), Șosu și 

nu va juca 
a acumulat

ine.
’TIDEI : Fr.

ișul rece" 
fesul, ju- 
ui au tras 

și și-au 
cu dorin- 

partida

■iu

■e
I *nBnente in fie- 
I avut loc un 
I Minerul Lu- 
fcivizionara A 
|t Dumitrache 
I incertă folo- 
I, care a su
la A.S.A. Du- 
I miercuri, cu 
I și-au conti- 
I de antrena- 
lacă azi la 
Itocarul. Față 
Lrcuri, forma- 
rnodificări. 
IrTIDEI : 
ești).
ALAȚI speră 
bgistreze pri- 
Țipionat. Pen- 
tirile efectua
se. Joi, gălă- 
i Focșani cu

C.

Unirea (1—0. gol marcat de 
Gherghe). Ion Nicu este din 
nou indisponibil, pentru apro
ximativ 2 luni • POLITEHNI
CA IAȘI s-a rezumat doar Ia 
antrenamente obișnuite, antre
norul Ilie Oană neavînd mari 
probleme în alcătuirea 
Doar Dănilă nu va 
fiind suspendat pentru 
larea a 3 cartonașe 
Plecarea spre Galați, în dimi
neața zilei de azi. cu autocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : ”
Rainea (Bîrlad).

A F. C. BIHOR, întoarsă 
la Galati cu regretul de a 
fi cîștigat ambele 
că „meciul cu F. 
este dificil, 
vorba tot 
cum declara președintele clu
bului, R- Pașcu. Cu gîndul la 
jocul de miine, antrenamente 
zilnice, un meci-școală cu ju
niorii (miercuri) și 
speranțe. Va juca. 
,.ll“-le de la Galați • F.

.CORVINUL a plecat, ieri, în a 
doua deplasăre consecutivă, cu 
autocarul și cu... speranța a 
cel puțin un punct. Miercuri, 
formația hunedoreană a susți
nut un amical la Orăștie, cu 
Dacia, de care a dispus cu 
3—0 (2—0), prin golurile mar
cate de Miculescu, Șurenghin, 
și juniorul Nicșa. în privința 
lotului, Jurcă rămîne indispo
nibil.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Șerban (Craiova).

• F. C. M. REȘIȚA, în a- 
fara antrenamentelor obișnuite, 
a susținut miercuri un joc a- 
mical cu divizionara C Gloria, 
din localitate, de care a dispus 
cu 2—1. Antrenorul I. Rein
hardt a urmărit mărirea rit
mului în fazele de finalizare,

echipei, 
juca, el 
acumu- 

galbene.

N.

chiar 
de o

de 
nu 

puncte, știe 
C. Corvinul 
dacă este 

promovată",

multe... 
probabil, 

~ C.

R.

RTIBfrCU ECHIPA POLONIEI
[Petrolul) — fundași; Augustin, Irimescu, Drag- 
liea și Petcu (F.C. Constanța) — mijlocași; M. 
Răducanu, Radu II, Șurenghin, Anghel (Gloria 
Buzău) și Pisau — înaintași. Florea (Steaua) și 
Petcu (Rapid) n-au mai fost convocați din 
pauza unor abateri de ordin disciplinar. Din 
același motiv, Chitaru (Dinamo) a fost scos din 
lotul de tineret.

I (Div. A) ; teren 
Ița — C. S. Tîr- 
len Metalul, ora 
Imetal (Div. B) ; 
I: Șoirnji- TAROM 
Leren TJM.B., ora 
I Slobozia (Div. 
la 11 : I.O.R. — 
teren Autobuzul, 
Sirena (Div. C) ; 
: Automatica — 

eren Electronica, 
k- Abatorul (Div.

linamo, ora 10,15: 
lâvinești (m. A) ; 
Ira 11,15 : Univer- 
Id (m. A).

E „23 August", de 
I— Dispărea, Di- 
rcurea 'Ciuc, me- 
ei României".
o, de la ora 10 : 
ucurești — Nitra- 
A).
heretului, ora 11 : 
kDiv. A).

de la ora 9 : 
L A), Dinamo — 
la Giulești, de la 
Jniversitatea Timi- 
— Viitorul Bacău

lOIfl-PBONOSPOIH INFORMEAZĂ
CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 DIN 

10 OCTOMBRIE 1976
Extragerea |: cat. 1: 2 variante 25% 

a 46.061 lei ; cat. 2 : 2,25 a 26.876 
lei ; cai 6 1.613,50 a 100 lei. Cîștigurile 
62,50 a 968 lei ; cat. 5 : 236,00 a 200 
lei ; cat. 6 : 1.613,50 a 100 lei.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 8 OCTOMBRIE 1976

Extragerea I : cat. 1 : 1 variantă — 
autoturism Dacia 1300 ; cat. 2 ; 1,70 
a 24.104 lei ; cat. 3 : 5,25 a 7.805 
lei ; cat. 4 : 8,40 a 4.878 lei ; cat. 5 : 
60,75 a 675 lei ; cat. 6 : 143,60 a 285 
lei. REPORT CATEGORIA 1 : 49.397 lei.

Extragerea a ll-a : cat. A : 1 varian
tă 10% a 50.000 lei ; cat. B : 1,70 a 
19.014 lei ; cat. C : 7,85 a 4.118 lei ; 
cat D : 25,25 a 1.280 lei ; cat. E : 
89,45 a 361 lei ; cat. F : 135,45 a 239 
lei ; cat. X : 1.613,85 a 100 lei. RE
PORT CATEGORIA A : 3.872 lei. Auto
turismul Dacia 1300 a revenit lui 
Constantin C. Urda din Craiova (cat. 
1). iar cîștigul de 50.000 lei a fost ob
ținut de Ernestin Husar din corn. Sin- 
cuiuș — Bihor (cat. A).

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 15 OCTOMBRIE 1976

FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 
810.699 lei din care 53 269 lei report.

Extragerea I : 57 82 88 27 80 54 1
59 79.

Extragerea a |l-a : 42 66 72 87 70 
5 35 50 41.

în vederea îmbunătățirii efi
cacității atacului. Este posibilă 
reintrarea lui Bora în linia 
mediană A POLITEHNICA TI
MIȘOARA a manifestat bună 
dispoziție 
verificare 
nație, cu 
Iștrătescu 
pă pentru acumularea a trei 
cartonașe galbene, iar Anghel 
și Petrescu continuă 
indisponibili. Studenții pleacă 
astăzi, după-amiază, cu auto
carul, spre Reșița.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Cursaru (Ploiești).

de joc în meciul de 
susținut joi, la Tom- 
Unirea. Scor : 6—1. 
este suspendat o eta-

să fie

N-

ÎNTRECEREA diviziona
relor B a ajuns la jumătatea 
turului, moment în care se pot 
trage unele concluzii privind 
comportarea celor 54 de for
mații. La început destul de fur
tunoasă datorită unor rezultate 
neașteptate, victorii în deplasa
re, parcă mai multe decît în 
alte ediții, întrecerea s-a mai... 
liniștit, fără însă ca unele sur
prize să nu apară în fiecare 
etapă Chiar duminica trecută, 
au surprins scorurile cu care 
F.C. Brăila și C.F.R. Cluj-Na
poca, de 'pildă, au pierdut me
ciurile de la Piatra Neamț și. 
respectiv, Satu Mare. Să mai 
amintim că miercuri, într-o 
partidă-restanță, F.C. Brăila a 
reușit doar un rezultat de ega
litate pe teren propriu cu 
C.S.M. Suceava.

CELE 8 ETAPE CONSUMA
TE P1NA IN PREZENT au im
pus atenției trei formații, care, 
de altfel, sînt în fruntea clasa
mentelor : Petrolul Ploiești,
Voința București și F.C. Olim
pia Satu Mare. Cu totul remar
cabilă este performanta echipei 
ploieștene, autoarea unui neaș
teptat record. 8 victorii din tot 
ătîtea meciuri, performanță cu 
atît mai meritorie dacă avem 
în vedere tinerețea multora 
dintre jucătorii antrenați de 
Valentin Stănescu. Cit privește 
pe Voința București, poziția ei 
de lider constituie, realmente, 
o frumoasă realizare, atît pen
tru jucători, cit și pentru tină- 
rul lor antrenor Petre Gavri- 
lă. Iată de ce este de 
atitudinea manifestată 
unii conducători ai 
club, care, duminica 
și-au manifestat nemulțumirea 
față de rezultatul egal obținut 
de Voința în compania echipei 
Dinamo Slatina. Cei în cauză, 
se vede treaba, nu apreciază

neînțeles 
chiar de 

acestui 
trecută,

Programul ți arbitrii meciurilor _____
SERIA I : • Victoria Tecuci — Portul Constanța : I. Pop (București) 

A C.S.M. Borzești — C.F.R Pașcani : N. Georgescu (București) • F.C. 
Brăila — C.S.U, Galați : V Tătar (Hunedoara) « Petrolul Ploiești — 
Prahova Ploiești : C. Petrea (București) • Minerul Gura Humorului — 
Celuloza Călărași : V. Murgășan (București) « Relonul Săvinești — 
Ceahlăul P. Neamț : C. Manușaride (București) > Unirea Focșani — 
Oltul Sf. Gheorghe : |. Puia (București) • Olimpia Rm. Sărat — C.S.M. 
Suceava : M. Stan (București) • Gloria Buzău — Metalul Plopeni : Gh. 
Jucan (Mediaș).

A Chimia Tr. Măgurele — Electroputere Craiova : P. 
A Voința București — C.S. Tîrgoviște : T. Balanovici 
București — Tehnometal București : Gh. Ispas (Con- 

Nitramonia Făgăraș — Metalurgistul Cugir : I. Taar (Satu 
Chimia Rm. Vîlcea : Al. Ghigea (Bacău) 

Șoimii Sibiu : M. Fediuc (Suceava)
E. Munteanu (Reșița) a Dinamo 
(Cîmpia Turzii) a Steagul roșu 

(Baio Mare).

SERIA A ll-a :
Căprița (Brăila) 
(lași) e Metalul 
stanța) _
Mare) • F.C.M. Giurgiu —
• Flacăra Automecanica Moreni —
• Unirea Alexandria — Ș.N. Oltenița : 
Slatina — Chimica Tîrnăveni : N. Raab 
Brașov — Tractorul Brașov : C. Szilagyi

SERIA A l|I-a : • U.M. Timișoara — 
iova) • Mureșul Deva — Ind. sîrmei C. TurzH : M. Buzea (București) 
• Victoria Călan — Minerul Lupeni : I. Vințan (Sibiu) • Rapid Arad — 
F.C. Olimpia Satu Mare : -•• • • -
Cluj-Napoca : 
Mare : L ~
Vasilescu . . , , _
(Oradea) • C.I.L. Sighet — Dacia

Armatura Zalâu : Al. Ene (Cra-

T. Andrei (Sibiu) A Minerul Cavnic — ,,U" 
C. Ghiță (Brașov) a C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. Boia 

I. Doncu (București) • Aurul Brad — C.F.R. Timișoara : Gh.
I (București) a Sticla Turda — Gloria Bistrița : O. Ujhely 

Orâștie : I. Soos (Tq. Mureș).

faptul că rezultatele de pînă 
acum sînt peste așteptări și nu 
concep ca echipa lor să piardă 
vreun punct, deși se află în în
trecere cu formații valoric mai 
bune, cum sînt C.S. Tîrgoviște, 
Steagul roșu Brașov. Chimia 
Rm. Vîlcea. în sfîrșit, în seria 
a IlI-a, F.C. Olimpia reușește 
să se impună grație valorii ju
cătorilor de care dispune, ex
perienței lor competiționale. 
Singura înfrîngere, în fața Mi
nerului Cavnic. poate fi socoti
tă ca un accident. Deocamdată, 
cel mai periculos adversar al 
său este C.F.R. Timișoara și nu 
cele două foste divizionare A 
— C.F.R. și „U“ Cluj-Napoca, 
aflate la periferia clasamentu
lui și a căror comportare slabă 
trebuie să facă obiectul unei 
analize profunde.

Marginalii la Divizia națională de juniori

DOAR TREI PROMOVĂRI ÎN PRIMELE ECHIPE!
Zalupca, Irimescu și Ignat singurii intrați pe „prima $cenă“

aDeși în ultima etapă nu 
reușit decît un rezultat de ega
litate pe teren propriu, 1—1 cu 
F.C. Argeș, Dinamo București 
(antrenor : Gheorghe Timar) 
continuă să se mențină pe pri
mul loc al clasamentului Divi
ziei naționale de juniori. Și a- 
ceasta datorită, îndeosebi, pri
mei mari surprize a întrecerii, 
acelui neașteptat 1—I obținut 
de Sportul studențesc la Con
stanța, acolo unde echipa antre
nată de I. Bukosy și-a depășit 
net toate adversarele. Surpriza 
capătă proporții și mai mari 
dacă subliniem și faptul că — 
de altfel se poate observa și 
din clasamentul alăturat — 
Sportul studențesc a reușit la 
Constanța primul ei punct, 
după șase înfrîngeri consecu
tive. Dar antrenorul formației 
constănțene ar putea astfel ar
gumenta semieșecul echipei sa
le : „Nu l-am avut pe cel mai 
bun jucător", și. intr-adevăr, 
așa a fost. Ignat, golgeterui 
formației constănțene și compo
nent al lotului reprezentativ de 
juniori, trecuse în lotul echipei 
de seniori, și, înscris pe foaia

de arbitraj, a și intrat în joc, 
debutînd astfel în prima divi
zie. Foarte tînărul atacant con- 
stănțean n-a avut suficient 
timp să confirme încrederea pe 
care antrenorii 
dat-o. Poate că 
următoare...
îgnat este al 

promovat, de Ia începutul ac
tualului campionat. în primul 
eșalon al fotbalului nostru. Cel 
dinții a fost fundașul Zaliipca, 
de la Rapid. Al doilea, craio- 
veanul Irimescu, pe care an
trenorul Constantin Teașcă l-a 
titularizat în „ll“-le Universi
tății. „Alți doi juniori, Ciobanu 
și Geolgău, sînt vizați pentru 
a fi promovați" — afirma an
trenorul craiovean Constantin 
Oțet la recenta consfătuire cu 
tehnicienii celor 18 formații din 
Divizia națională. „Recolta" ob
ținută după prima jumătate a 
turului este însă extrem de să
racă. „Or, se cunoaște foarte 
bine — sublinia la aceeași con
sfătuire Ion Alexandrescu, se
cretar general al F.R.F. — 
obiectivul fiecărei echipe este 
de a prezenta, la sfîrșitul cam
pionatului, cel puțin DOI JU-

CLASAMENTUL LA ZI

lui i-au acor- 
în meciurile

treilea junior

1. Dinamo Buc.
2. S.C. Bacău
3. F.C. Constanța
4. F.C. Corvinul
5. Rapid
6. F.C. Argeș
7. F.C. Bihor
8. Univ. Craiova
9. Polit. Iași

10. A.S.A. Tg. M.
11. U.T.A.
12.
13.
14.
15.
16.
17. Sportul stud
18. Jiul Petroșani
WWWWWWWW

Politehnica Tim.
Steaua
F.C.M. Reșița
F.C.M. Galați
Progresul

5
5
5
4
3
3
4
3
4
3
4
3
3
2
2
3
0
0

2
1
1
3
4
3
1
3
1
3
0
2
1
2
2
0
1
0

SA POATA FI

că

Campionatul republican de juniori

CATORI CARE 
PROMOVAȚI IN DIVIZIA 
Noi am fi mulțumiți și cu unul 
din fiecare echipă, dar acel .ju
cător să fie capabil să ' '
față rigorilor fotbalului 
mare angajament". .

Obiectivul acesta, pe 
nu-1 putem considera decît ca 
minimal, nu va putea fi reali
zat. atîta timp cit cei 18 antre
nori nu vor ridica la maximum 
ștacheta pregătirii complexe a 
juniorilor pe care-i prezintă în 
partidele de fiecare duminică, 
acum, în fața unui număr des
tul de mare de spectatori.

A.

facă 
de

care

ETAPELE DISPUTATE PINA 
ACUM au oferit cîteva partide 
atractive, de un bun nivel, dar. 
în general. în comportarea u- 
nor formații au existat fluctua
ții neașteptate, uneori de la o 
etapă la alta. Așa s-a întîmplat 
cu Metalul Piopcni, Oltul Sf. 
Gheorghe. C.S.U. Galați, Stea
gul roșu Brașov, F.C.M Giur
giu, Flacăra 
Moreni, F. C.
C.I.L. Sighet. Dar, lista... incon
stantelor este mult mai lungă. 
Una din cauzele acestei ciudate 
comportări o constituie proce
sul de 
ori în 
nifestă 
fizică.
poate avea procesul de instrui
re dacă numai după două luni 
de la începutul campionatului 
au și fost efectuate schimbări 
la conducerile tehnice ale unor 
echipe ? Mureșul Deva. F.C. 
Șoimii Sibiu, Unirea Focșani 
și-au schimbat antrenorii. iar 
Gh. Dungu a trecut de la Dina
mo Slatina la Unirea Alexan
dria, unde probabil că încă n-a 
reușit să-și cunoască bine jucă
torii. Fără îndoială, aceste ro
cade au influențe directe și, 
de regulă, nefavorabile asupra 
randamentului echipelor în 
cauză, a evoluției jucătorilor, a 
lucrului în perspectivă.

GOANA DUPĂ REZULTATE 
IMEDIATE s-a mai răsfrînt și 
asupra disciplinei unora dintre 
jucători. Aproape că nu a exis
tat etapă în care arbitrii să nu 
elimine jucători de pe teren 
pentru durități, proteste la de
ciziile conducătorului de joc 
sau, mai grav, pentru loviri re
ciproce. Este datoria conduceri
lor cluburilor și asociațiilor 
sportive în cauză să manifeste 
mai multă exigență în această 
direcție, să acorde tot creditul 
antrenorilor în activitatea de 
perspectivă si să nu renunțe ia 
serviciile lor la primul insuc
ces, ocolind prin aceasta slă
biciunile de fond ale echipei, 
randamentul scăzut, chiar via
ța nesportivă a unora dintre 
componenții formației respecti
ve. Aici se ascund adevăratele 
cauze ale unor evoluții slabe 
și rezultate nesatisfăcătoare.

Toate echipele — și nu doar 
cîteva — au datoria.să se an
gajeze cu toată responsabili
tatea într-o întrecere cu adevă
rat sportivă, să-și apere șan
sele cu dîrzenie — dar nu 
peste limitele regulamentului 
—, să practice un fotbal cit mai 
bun, pentru ca a doua parte a 
turului să șe ridice peste ni
velul de pînă acum.

Automecanica 
Baia Mare și

instruire făcut de multe 
salturi, de unde se ma- 
și insuficienta pregătire 
Oare ce continuitate

REZULTATELE ETAPEI A IV-a Laurențiu DUMITRESCU
Constantin ALEXE 
Pompiliu VINTILA

SERIA I : Liceul 2 Iași — Ceah
lăul P. Neamț 0—1, Viitorul Vas
lui — Unirea Focșani 1—3, C.S.M. 
Suceava — C.S. Botoșani 1—0, Li
ceul „A.I. Cuza“ Focșani — Liceul 
de fotbal Bacău 0—2, S.C.
— Rulmentul Bîrlad 4—1, 
Pașcani — Politehnica Iași 3—4, 
Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej — Șc. 
sp. Tecuci 3-?3 ; SERIA A II-A : 
Metalul București — Șc. sp. 2 Bu
curești 0—0, Autobuzul București
— F.C. Brăila 0—0, Steaua — Fla
căra roșie București 2—1, C.S.U. 
Galați — F.C.M. Galați 1—1, S.C. 
Tulcea — Celuloza Călărași 5—0, 
Rapid București — Sportul studen
țesc 2—1 ; SERIA A III-A : C.S. 
Tîrgoviște — Poiana Cîmpina 1—4, 
Liceul „Dumitru Petrescu“ Bucu
rești — Șc. șp. Alexandria 2—1, 
F.C.M. Giurgiu — Flacăra Moreni 
2—1, Ș.N. Oltenița — Gloria Bu
zău 1—0, Petrolul Ploiești — Chi
mia Găești 0—0 ; SERIA A IV-A : 
Electroputere Craiova — Liceul 1 
Caracal 1—0, Pandurii Tg. Jiu — 
F.C. Argeș 1—2, Dinamo Slatina — 
Minerul Lupeni 3—2, C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin — Șc. sp. Drăgă- 
șani 5—0, Univ. Craiova — Șc. sp. 
Craiova 0—0, Șc sp. Curtea de 
Argeș — Știința Petroșani 4—1. Mi
nerul Motru — Chimia Rm. Vîlcea

Bacău 
C.F.R.

0—1 ; SERIA A V-A : C.F.R. Timi
șoara — F.C.M. Reșița 0—1, Viito
rul Timișoara — Strungul Arad
1— 1, Rapid Arad — Șc. sp. Jimbo- 
lia 3—1, U.M. Timișoara — Șc. sp. 
Caransebeș 0—2, Șc. sp. Lugoj — 
„Poll“ Timișoara 0—3, Dierna Or
șova — Gloria Arad 3—4, U.T.A. — 
Liceul 4 Timișoara 1—2 ; SERIA A 
VI-A : Șc sp. Oradea — Minerul 
Cavnic 3—2. Sticla Turda — F.C. 
Baia Mare 2—L Șc. sp. Baia Mare 
—- „U“ Cluj-Napoca 1—2, C.F.R. 
Cluj-Napoca — Industria sîrmei 
C. Turzii 1—1, Armătura Zalău — 
F.C. Bihor 1—1, Gloria Bistrița — 
Victoria Cărei 2—3 ; SERIA A 
vn-A : Șc. sp. Mediaș — Șc. sp. 
Hunedoara 4—1, Șc. sp. Sibiu — 
Șc. sp. Șoimii Sibiu 1—1, Liceul 2 
Deva — Mureșul Deva 2—1, Unirea 
Alba Iulla — Metalul Aiud 1—1. 
F.C. Șoimii Sibiu — Metalul Si
ghișoara 3—o, C.F.R. Simeria — 
Metalurgistul Cugir 2—1 ; SERIA 
A VIII-A : Șc. sp. Miercurea Ciuc
— Șc. sp. Odorhei 4—5. Steagul 
roșu Brașov — Tractorul Brașov
2— 0, A.S.A. Tg. Mureș — Șc. sp. 
Tg. Mureș 1—0, Șc. sp. Brașovia
— Șc. sp. Tg. Secuiesc 3—0, Nitra- 
monla Făgăraș — Chimica Tîrnă
veni o—2. Șc. sp. Toplița — Șc. sp.

Cristur 1—1.

D E PRETUTINDENI
MIERCURI, 20 octombrie, vor 

avea loc meciurile tur din etapa 
a doua a cupelor europene. In 
program figurează întîlniri foar
te atractive (primele echipe sînt 
gazde) ca: Șahtior Donețlc — 
Honved Budapesta ; F.C. Koln — 
Grasshoppers Zurich ; Akademik 
Sofia — Milan ; F.C. Magdeburg 
— Dinamo Zagreb ; Manchester 
United — Juventus Torino (Cu
pa U.E.F.A.) ; Dinamo Tbilisi — 
M.T K. Budapesta ; Atletico Ma
drid — Hajduk Split, Boavista 
Porto — Levski Spartak (Cupa 
cupelor) ; Real Madrid — F. C. 
Bruges ; St. Etienne — P.S.V. 
Eindhoven ; Ferencvâros — Dy
namo Dresda ; Banik Ostrava — 
Bayern Munchen ; Tdrino — Bo
russia Monchengladbach (C.C.E.).

AZI sînt programate alte par
tide din preliminariile C.M. In 
grupa 1, la Lisabona, echipa Por
tugaliei primește replica repre
zentativei Poloniei, în timp ce la 
Luxemburg reprezentativa va în- 
tîlni selecționata Italiei, în cadrul 
grupei a 2-a.

CUNOSCUTUL portar al repre
zentativei R.D. Germane, Jiirgen 
Croy (cu 73 de selecționări)., care 
joacă la Sachsenring Zwickau, a 
fost declarat cetățean de onoare 
al orașului Zwickau.

REPREZENTATIVA Ungariei 
și-a definitivat programul pe anul 
1977. Intre 1 șl 20 februarie, se
lecționata Ungariei va întreprin
de un turneu in America de Sud, 
după care va susține'următoarele 
meciuri: la 13 aprilie cu Ceho
slovacia, la Budapesta (amical); 
30 aprilie si 18 mai cu U.R.S.S. 
(C.M.) la Budapesta și, respectiv, 
la Moscova; la 28 mai, cu Grecia 
(C.M.), la Budapesta. Se prevede, 
de asemenea, în cursul lunii mai 
un turneu în Orientul Mijlociu, 
după care, ia toamnă, sînt pre
văzute la Budapesta. în decurs 
de 7 zile, 3 meciuri amicale: 5 
octombrie, cu Suedia; 8 octom
brie. cu iugoslavia: 12 octombrie, 
cu R.D.G, In sfîrșit, se pare că 
la 9 noiembrie va avea loc la 
Praga revanșa meciului amical cu 
Cehoslovacia.



DE CE A SCĂZUT „PRODUCȚIA" UNOR ȘCOLI SPORTIVE?

s

Ș
colile sportive, unități specializate, ocu
pă un toc bine definit și deosebit de 
> important în selecția și pregătirea tim
purie a viitorilor sportivi de performanță. 
Dezvoltate într-un număr impresionant pe 
tot teritoriul țării, tot mai bine dotate ma
terial și încadrate cu profesori de specialitate, 
aceste importante rotițe ale angrenajului 
marii performanțe, care operează (sau ar 
trebui să opereze) în rindurile întregului ti
neret școlar, și-au dovedit necesitatea, uti
litatea indiscutabilă. Sportivi binecunoscuți ca 
Lucescu, Gațu, Penu, Tureanu, Pometcu, Sta- 
mate, ca să dăm numai cîteva exemple, au 
făcut primii pași pe drumul marii performan
țe în școala sportivă.

Apreciind cum se cuvine realizările în acest 
domeniu, trebuie să spunem însă că, față 
de numărul acestor școli, al profesorilor- 
antrenori, producția de tineret este încă sub 
nivelul posibilităților și nevoilor, mai ales 
în condițiile actuale, cînd mișcarea sportivă 
are sarcini sporite în ce privește dezvoltarea 
performanțelor, în vederea consolidării și am
plificării succeselor obținute la J.O. de la 
Montreal.

In pagina de față ne-am propus să punem 
în discuție unele din deficiențele care fac 
ca producția unor școli sportive sau secții 
ale acestora să nu corespundă nevoilor și 
exigențelor actuale.

SCRIMĂ, CANOTAJ, CICLISM,
JUDO ȘI... CAM ATIT!A

O PROBLEMA STRINGENTA LIPSA DE EXPERIENȚĂ
A PROASPEȚILOR ABSOLVENȚI

Școala sportivă 1 din Con
stanța continuă să se mențină 
printre unitățile fruntașe de 
acest gen. Directorul școlii, prof. 
Sorin Popescu, ne spunea că 
bilanțul, în general bun, este 
datorat cîtorva secții și cîtorva 
profesori sîrguincioși, care des
fășoară o activitate temeinică, 
pasionată. Handbalul se menți
ne în frunte, cu al doilea titlu 
republican consecutiv obținut în 
campionatul de juniori (antre
nor — M. Făgărășeanu) și lo
cul secund la junioare (T. Bu- 
covală). Baschetul masculin (M. 
Hondrilă) se află printre frun
tașele campionatului de juniori 
(locul II la turneul final), iar 
cel feminin, deși a înregistrat o 
scădere în vară (locul IV), se 
găsește acum în progres vizibil. 
Rezultate bune au obținut în 
acest an echipele de volei fete 
(antrenor Lucian Topciov) și 
gimnastică ritmică (prof. Aurica 
Roșu). Lista sportivilor de va
loare este destul de consistentă, 
numai în ultimul an o serie de 
elevi ai școlii trecînd la echipe 
din Divizia A sau fiind cooptați 
în loturile reprezentative de ti
neret și juniori : M. Bedivan, 
C. Damian, Gh. Tătaru, L. Ca- 
zacu și E. Laza (handbal), R. 
Tecău, M. Tingăreanu, M. Trică 
și C. Dugăișescu (baschet), L. 
Malezian, G. Rada, M. Leluț, T. 
Prisăcaru și E. Dudu (volei), V. 
Ciortan (gimnastică ritmică).

în pofida acestor rezultate, 
bilanțul general al Școlii spor
tive 1 Constanța pe 
curs nu va atinge 
anului de vîrf 1975. 
am primit tot de la 
școlii.

Prima problemă și 
stringentă se referă la lipsa de 
experiență cu care noii profe
sori vin de pe băncile facultă
ților direct in activitatea de 
performanță. în majoritatea ca
zurilor proaspeții absolvenți se 
dovedesc foarte bine pregătiți 
teoretic, dar atunci cînd trebuie 
să aplice cunoștințele o fac cu 
mare greutate, semn că prac
tica nu este suficient în atenția 
facultăților respective. Selecția 
se desfășoară anevoie, mai 
pentru că profesorii tineri 
știu sâ-i cîștige pe copii de 
tea sportului. Apoi, există 
tule cazuri cînd după 
trei ani de activitate în școală

rezultatele sînt abia vizibile. Un 
exemplu în acest sens îl con
stituie profesorul de atletism 
Valeriu Teașcă. După doi ani 
de activitate producția acestui 
antrenor este egală cu ZERO !

Rezultate modeste au și alți 
profesori tineri, ca C. Grigo- 
rescu și Carmen Ene (atletism), 
O. Teleagă (înot), Viorica Lun- 
gu (volei) —- cu toții plătind 
tribut lipsei de experiență.

Foarte serioasă este problema 
secției de atletism, care a înre
gistrat rezultate cu mult sub 
nivelul excelentelor condiții 
create. Doar prof. C. Boroianu 
a reușit să închege un nucleu 
de atleți cu certă perspectivă, 
în rest...

în vederea redresării acestei 
situații, conducerea școlii a tre
cut la o reorganizare completă

a secției de atletism. De ase
menea, s-au trasat sarcini pre
cise tuturor profesorilor, atît în 
privința muncii de selecție, cît 
și în cea de pregătire a sporti
vilor.

în privința bazei materiale, 
este de notat că în aceste zile 
va fi dată în folosință noua 
sală de jocuri (30 x 16 m) și 
că terenurile de volei și hand
bal au fost reamenajate. Sin
gura doleanță în direcția bazei 
materiale — o pistă acoperită 
pentru atletism, pistă pe care 
întreg atletismul constănțean, în 
frunte cu Ilie Floroiu, ar me
rita-o .. .

Cei 1 600 de elevi ai Școlii 
sportive 1 Constanța, împreună 
cu dascălii, lor, au pornit acum 
în noua campanie olimpică. 
Obiectivele stabilite pentru 1980 
îi obligă pe toți, deopotrivă, să 
muncească mai mult și mai 
bine.

Horia ALEXANDRESCU

Școala sportivă nr. 1 din 
București. Peste 2 000 de elevi 
din Capitală — marea majori
tate de la școlile generale nr. 
•1, 10 și 11 — dintre care 250 
în grupe de performanță la 13 
discipline, sînt angrenați într-o 
continuă activitate. Modelarea 
calităților lor este încredințată 
unor veritabili specialiști (Doi
na Bălașa la canotaj. Ana Pas- 
cu, Maria Vicol, Cornel Pel- 
muș, la scrimă, Constantin 
ciu, Ion Stoica la ciclism, 
na Climovschi la handbal), 
me cu rezonanță în sportul 
mânesc. Există așadar condiții 
suficiente pentru ca această u- 
nitate fruntașă să-și împlineas
că menirea : să descopere în 
permanență tinere talente pe 
care să Ie îndrume apoi spre 
cluburile de mare performanță.

La acest sfîrșit de sezon, pe 
tabloul de onoare al Școlii fi
gurează canotoare (Gabriela 
Dumitru, Paula Irimia, Olga 
Gherghinoiu, Nina Răducanu), 
cicliști (Gh. Lungu, A. Gutuie, 
S. Dumitrescu, N. Sîrbu. A. 
Bumbac), judoka (M. Ciochir), 
elemente de certă perspectivă 
pentru loturile noastre de ti
neret. Și să nu uităm că tot 
din această școală clubul Di
namo a primit un masiv lot de 
scrimeri, cuprinzînd pe I. Pan- 
telimonescu, P. Buricea, Lumi
nița Popa, Adriana Băcioiu și 
Laurenția Vlădescu. sportivi 
care ne reprezintă azi țara în 
competiții internaționale.

Cu toate acestea, directorul 
Marinei Oancea nu se declară 
pe deplin mulțumit de „pro
ducția” unității pe care o con
duce. „Școala sportivă nr. 1

Ba- 
Iri- 
nu- 
ro-

are de-acum o firmă cu
noscută in sportul românesc. 
După Olimpiada de Ia Montreal 
am primit zeci și sute de tele
foane din partea unor părinți 
care vor să-și înscrie copiii în 
secțiile noastre. Nu este însă 
singurul procedeu de a îmbo
găți rindurile noastre. Profe
sorii noștri se deplasează ade
sea în școli, caută cu minuțio
zitate, organizează veritabile 
teste selective. In această di
recție cred că lucrurile se des
fășoară normal. Greșelile, sînt 
convins, se produc în procesul 
de instruire, nu întotdeauna la 
nivelul marilor exigențe. Alt
fel nu-mi pot explica de ce 
secțiile de înot și polo, unde 
sint încadrați nu mai puțin de 
7 antrenori, nu sint capabile 
de ani de zile să descopere un 
sportiv de reală valoare. Nici 
din secțiile 
profesoare), ' 
nu a apărut 
care să și-I 
din Capitală.

Această situație, într-adevăr, 
nu poate fi tolerată. Cerințele 
față de școala noastră sînt de 
la an la an mai mari. Nu ne 
putem permite luxul de a avea 
secții fără nici un fel de efi
ciență. De altfel, conducerea 
școlii și-a propus să analizeze 
munca fiecărui profesor în 
parte, să controleze îndeaproa
pe procesul de 
eolo unde este 
suri radicale, 
nr. 1 poate și 
nă un furnizor de bună cali
tate, un izvor continuu de ta
lente pentru sportul românesc’’.

de gimnastică (4 
volei sau handbal 
vreun element pe 
„dispute” cluburile

instruire, iar a- 
cazul să ia mă- 
Școala sportivă 
trebuie să devi

Adrian VASILIU

anul în 
realizările 
Explicații 
directorul

cea mai

ates 
nu 

par- 
des- 
doi-

DE LA PLUS
In județul Suceava funcțio- - 

nează două școli sportive: la 
Suceava și Rădăuți.

Vizitînd recent această zonă, 
atenția noastră s-a îndreptat 
spre Școala sportivă Rădăuți 
unde, împreună cu Dragoș Ma- 
covei secretar al C.J.E.F.S., și 
Petru Storoj, directorul școlii, 
am încercat să aflăm la ce pa
rametri se situează rezultatele 
obținute de reprezentanții șco
lii în cei doi ani de la înfiin
țare. Să precizăm, mai întîi, că 
școala dispune de 28 de grupe, 
de la „începători” la „perfor
manță”, pentru șase discipline: 
lupte, hochei, atletism, baschet 
fete, fotbal și gimnastică 
că-modernă.

Pe lista succeselor pot 
cute cele înregistrate la 
pe primul loc, în ordinea 
rințelor sportive, cu 
tluri de ’
leanu, Nelu Âmariei), locul

ritmi-

fi tre- 
lupte, 
prefe- 

două ti- 
campioni (Ion Băbă- .... . T 

în „Cupa școlilor sportive", cu 
cîteva „vîrfuri" promovate în 
Divizia A (Ștefan Rusu, Ivan 
Savin, Mircea Petrescu — 
IPROFIL, Ion Pruteanu — Stea
ua) și cete cinci grupe-satelit 
de la sate (la Mîneuți, Șiret, 
Mileșeuți, Arbore, Horodnicu de 
Jos). La hochei echipa a ocupat 
locul III în campionatul națio

LA MINUS SAU DISTANȚA DE 
ÎNȚELEGERELA LIPSA DE

fost se-nal și patru sportivi au 
lecționați în lotul de juniori; la 
atletism, Marius Andrușcă, Pu- 
iu Costea (suliță), Virgil Bera- 
riu (disc) au realizat 
manțe meritorii.

Nu același lucru se 
firma despre celelalte _ .
Dar, să-i dăm cuvîntul direc
torului P. Storoj: „Dacă excep
tăm grupele de baschet, pe 
care le-am înființat pentru a 
cuprinde într-o activitate mai 
organizată numărul mare de fe
te, reprezentind aproape 60 la 
sută din populația școlară a o- 
rașului nostru, grupe care au 
abia un an, celelalte sînt sec
ții absolut neproductive. Poate 
aprecierea este prea aspră, dar 
aceasta este situația și sîntem 
hotărîți să facem totul pentru 
a o curma”. într-adevăr, grupe
le de fotbal (prof. Gh. Micta- 
riu) și gimnastica ritmică mo
dernă (prof. Eleonora Mitrofa- 
novici) nu se pot lăuda cu re
zultate deosebite. De altfel, di
rectorul școlii afirma că „în si
tuația în care rezultatele rămin 
nesatisfăcătoare, cea mai bună 
soluție, avind în vedere și baza

perfor-

poate a- 
grupe.

UN CLASAMENT DE JOS ÎN SUS
Privită de 

sportivă din 
bană elegantă, construită anu
me pentru practicarea sportu
rilor nautice. Un hangar încă
pător ocupă întreg parterul, 
prin ușile larg deschise se 
vedea garnituri felurite 
schifuri care așteaptă să 
lansate la apă. Și. totuși, 
canotajul este sportul „numă
rul 1“ aici. în ierarhia întoc
mită de prof. Arcadie Blindu, 
directorul, acestei unități spor
tive, schiful ocupă locul 7. A- 
dică ultimul. Clasamentul 
vut în vedere faptul că 
acesta secția de canotaj 
obținut nici un titlu de 
pion republican din cete

pe Mures, Școala 
Arad pare o ca-

iar 
pot 
de 
fie 
nu

a a- 
anul 

nu a 
cam- 
două

ca 
pe

materială deficitară, ar fi 
școala să se profileze numai 

certăcele trei secții care au o 
perspectivă”.

Profesorul Ion Bodnar, 
se ocupă de atletism, ne 
nea la un moment dat: „Pe noi 
nu ne obosesc atit antrenamen
tele, cît alergătura pentru re
zolvarea diverselor situații ivite, 
datorită lipsei de înțelegere a 
celorlalte școli". într-adevăr, la 
Rădăuți, Școala sportivă întîm- 
pină în această direcție dese di
ficultăți, de la refuzuri directe 
de colaborare și, nu de puține 
Ori, de ignorare chiar a 'unor 
dispoziții ale Inspectoratului 
școlar județean, pină la „influ-

care 
spu-

LA PASIUNE
ențarea" elevilor care doresc să 
facă sport. în acest sens doar 
două exemple, cele mai semni
ficative: Liceul Hurmuzachi
(dir. Anton Romenco) — din cei 
aproape 600 de elevi, doar 10 
sint la Școala sportivă — și 
Șc. gen. nr. 4 (dir. Ion Jacotă). 
Că se poate și altfel stă 
rie excelenta colaborare 
ceul electrotehnic (dir. 
Bejenaru) — peste 90 
din luptători învață aici 
gen. 3 (dir. Areta Dandea), Șc.

Mircea Coroliuc), 
Che-

mărtu- 
cu Li- 
Petru 

la sută 
Șc.

gen. 2 (dir.
Șc. gen. 1 (dir. Casandra 
laru).

Școala sportivă Rădăuți 
pune, 
ciente 
dar va 
negre” 
secții.

dis- 
sufi-ne-am convins, de 

posibilități de afirmare, 
trebui să șteargă „petele 

din activitatea unor

Em. FÂNTÂNEANU

BLOC-NOTES
•>.J

Sportul

pe care și le 
norul Mircea

La prima 
calificativului 
ductivă” nu 
Care canotor 
victorie ? Obiectivul 
pe podiumul unui 
republican își avea 
ficarea vizavi de condițiile al
tor secții similare 
din țară : pistă cu 
tot timpul anului ; 
bună calitate (anul 
trei ambarcațiuni noi, iar 
1977 alte patru) ; tradiția, am
biția de a continua o frumoa
să activitate de performanță 
începută cu ani în urmă și o- 
glindită prin numeroase trofee 
aflate în vitrina Școlii sportive 
din Arad.

Urmărind, în continuare, cla
samentul de jos în sus, pe lo
cul 6 (din cete 7 secții sporti
ve ale școlii) se află voleiul. 
Echipa de fete pregătită de 
prof. Mircea Munteanu a re-

propusese ant.re-
Irimie.
vedere acordarea 
de „secție nepro- 

pare
poate

fair-play. 
fi sigur de 
de a urca 
campionat 

însă justi-

tei școlare) 
apă în mai 
schifuri de 
acesta încă 

în

trogradat din Divizia școlară 
(unde se afla printre fruntașe), 
activînd acum în „calificări". 
Tot în „calificări" își dispută 
întîietatea și handbalistele Șco
lii sportive din Arad care, de 
asemenea, au retrogradat din 
Divizia școlară (antrenor Adal
bert Szilbereis).

Am consemnat aceste insuc
cese — ocolind frumoasele rea
lizări ale celorlalte secții în a- 
nul 1976 — nu în dorința de a 
găsi anumiți vinovați, ci pen
tru a .da răspuns la întreba
rea : „De ce a scăzut produc
ția școlii sportive pentru a 
sublinia cauzele care au con
dus la această stare de lucruri. 
A fost una singură, după opi
nia prof. Arcadie Blîndu, di
rector de aproape 20 de ani al 
Școlii sportive din Arad : PRE
OCUPAREA ȘI CALIFICAREA 
SCĂZUTE ALE ANTRENORI
LOR.

Școala sportivă Steaua, în
ființată de puțin timp prin 
preluarea de către puternicul 
club militar a fostei Scoli 
sportive 3, a renunțat la 
echipele de handbal feminin ; 
ce s-a întîmplat cu grupele 
de jucătoare pregătite aita 
vreme ? • Școala sportivă 
Reșița asigura în urmă cu 
cițiva ani numeroase elemen
te pentru loturile reprezen
tative de seniori la înot ; in 
prezent, această unitate nu 
se mai poate mândri decît cu 
campioni in probele de copii 
și juniori. De ce ? • Școala 
sportivă 2 București dispune 
de o așa-zisă bază nautică 
pe malul lacului Herăstrău ; 
aceasta este pur și simplu o 
baracă veche, aflată intr-o 
stare deplorabilă. Partea in
teresantă e că administrația 
parcului nu ... permite con
ducerii școlii să reamenajeze 
„hangarul" in care sint adă
postite caiace și canoe in 
valoare de peste 250 000 lei 
• Secția de gimnastică 
mică a Școlii sportive 1 
Capitală se pregătește de 
multă vreme fără atit de 
cesarul aport al unui pianist ; 
e vorba, deci, de o problemă 
cu . .. cintec 19 0 mare și 
frumoasă bază sportivă (cu- 
prinzînd 2 terenuri de fot-

rit- 
din 
mai 
ne

bal, 2 de handbal, 3 de volei, 
2 de tenis, unul de baschet 
și o pistă de atletism) a 
fost cedată de către Comite
tul municipal U.T.C. asocia
ției sportive „Felix" ; intere
sant este faptul că în cursul 
dimineților întregul complex 
de la Fundeni este pustiu, 
în timp ce școlile sportive 
din București sînt lipsite de 
baze corespunzătoare • In 
canotajul nostru, producția 
școlilor sportive este foarte re
dusă. Și dacă ne gîndim bine 
la sumele cheltuite în aceste 
secții ajungem la concluzia 
că e vorba de investiții deo
camdată fără finalitate * 
Secția de judo a Școlii spor
tive Olimpia din Craiova 
continuă să nu producă ni
mic ; se așteaptă măsuri 
grabnice de redresare a si
tuației, • Aflăm că, recent, 
a avut loc, ședința de ana- 
liză a Școlii sportive de a- 
tletism ; așteptam și noi o ! 
invitație la adastă ședință ! '
• in centrul atenției Corni- J 
siei de disciplină la handbal i 
continuă să se afle campio- | 
natele de juniori, unde fie- i 
care etapă aduce noi aba- j 
teri ; culmea e că printre i 
„clienții" comisiei figurează ' 
mai mult antrenorii 1 I

Al. HORIA i
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I
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CAMPIONATE • COMPETIȚII Zonele campionatului național de box’

DIVIZIA B LA BASCHET: 
DEBUT CU JUCĂTORI 

i PE TUȘĂ !
în vreme ce în Divizia Â Ia 

baschet feminin, azi și mîine, au 
loc meciurile etapei a 4-a 
(I.E.F.S. — Universitatea Cluj-
Napoca, Rapid — Universitatea 
Timișoara, Olimpia — C.S.U. Ga
lați, Crișul — Sănătatea Ploiești, 
Politehnica — Mobila Satu Mare 
și Voința București — Voința 
Brașov). Divizia B programează 
etapa inaugurală pentru băieți și 
fete. Referitor la disputele din 
eșalonul secund, trebuie să men
ționăm că jucătorii și jucătoarele 
au avut de trecut (la începutul 
acestei săptămîni), pentru prima 
dată, normele tehnice și fizice de 
control în mod obligatoriu și eli
minatoriu (anul trecut haremu
rile au avut caracter orientativ). 
Concursurile de trecere a norme
lor de control au evidențiat jus
tețea introducerii acestora ca mij
loc de stimulare a pregătirii com- 
.ponenților divizionarelor B, care 
s-au prezentat la majoritatea pro
belor cu indici superiori celor de 
anul trecut. Din păcate, însă, au 
fost și cazuri în care sportivii 
nu au îndeplinit baremul impus 
(Gheorghe Schmidt, Lucian Per, 
Adrian Hrenciuc de la Voința Ti
mișoara, Nelu Iancu de la Con
structorul Arad, Lidia Roșioru, 
Anca Aldea de la Medicina Bucu
rești, Ileana Biro de la C.S.U. Tg. 
Mureș ș.a.), ba chiar o formație 
întreagă — Rova Roșiorii de Ve
de — a trebuit să fie retrasă din 
*B“, deoarece majoritatea jucă
toarelor nu au realizat punctajul 
necesar. De unde se vede că pre
gătirea trecerii normelor de con
trol nu a fost privită peste tot 
cu seriozitate. Sîntem convinși, 
însă, că absența restanțierilor de 
la partidele oficiale ale echipelor 
respective va fi pentru antrenorii 
acestora, ca și pentru jucătorii 
respectivi, motiv de serioasă re
flecție și invitație ca pe viitor 
campionatul să fie întîmpinat cu 
responsabilitate deplină. (D. ST.).

HANDBAL : AZI Șl MÎINE, 
ETAPA A IX-A 

i DIN DIVIZIA A
Astăzi și mîine sînt progra

mate partidele celei de a IX-a 
etape din Divizia A de handbal.

Pe terenul Progresul se va 
disputa azi (ora 16.15) întâlni
rea feminină Progresul — „U“ 
București, în care este de aș
teptat ca formația din str. dr. 
Staicovici să ofere studentelor o 
replică deosebit de puternică. 
Etapa feminină cuprinde și ur
mătoarele jocuri, programate 
mîine : Constructorul Timișoara
— I.E.F.S., „U“ Cluj-Napoca
— Rapid, „U“ Timișoara — 
Confecția. Mureșul Tg. Mureș 
•— Textila Buhuși și Voința O- 
dorhei — „U“ Iași.

La masculin sînt programate 
meciurile : „U“ București — 
Gloria Arad (teren Universita
tea, de la ora 11,15), Dinamo 
București — Relonul Săvinești 
(teren Dinamo, de la ora 10.15), 
C.S.M. Borzești — Dinamo 
Brașov, Știința Bacău — Steaua, 
H.C. Minaur — Poli Timisoara 
și C.S.U. Galați — „U“ Cluj- 
Napoca.

I ODIHNĂ, CURĂ BALNEARĂ Șl EXCURSII *
? OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTREPRINDEREA DE 
X TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE — BUCUREȘTI vă 
X oferă locuri în lunile octombrie și noiembrie la următoarele 
Y stațiuni balneo-climaterice :
y — Pentru odihnă : Balvanyos, Borșa, Bușteni, Izvoarele, 
X Lacu Roșu, Păltiniș, Poiana Brașov, Predeal, Sinaia, Stîna de 
g Vale, Tușnad.
y — Pentru cură balneară : Borsec, Căciulata, Geoagiu, 
X Homorod, Malnaș, Rotbav, Săcelu, Slănic Prahova, Slănic 
I Moldova, Sîngeorz, Vîlcele, Tușnad, precum și Ia Eforie Nord.

Posesorii biletelor beneficiază de tarife reduse 
masă și transport pe C.F.R. și Î.T.A.

în aceste stațiuni, precum și în alte localități sau zone 
pitorești din țară, Oficiile Județene de Turism și I.T.H.R. 
București organizează excursii pe diferite perioade. (PUBLI- 
TURISM).

la cazare.

O AMPLĂ ACȚIUNE DE DEPISTARE Șl SELECȚIE
(Urmare din pag. I)

care să dovedească aptitudinile 
concurenților în diferitele sec
toare ale atletismului. Sînt pro
gramate probe de 60 m, arun
carea mingii de oină, exerciții 
la spaliere și bară fixă, lun
gime de pe loc (ziua I), 50
mg, flotâri, detentă, 1 000 m (b) 
și 600 m (f) — în ziua a II-a. 
Cei cu calități deosebite, apre
ciate pe baza rezultatelor ob
ținute și a observațiilor tehni
cienilor vor fi reuniți în zilele 
de 30 și 31 octombrie în teste 
zonale (la București, Cimpu- 
lung Muscel, Piatra Neamț, Ti
mișoara, Cluj-Napoca și Ga
lați). Aproximativ 2 000 de ti
neri și tinere vor evolua in 
fața unor comisii de tehnicieni

DIVIZIA A LA JUDO, 
ETAPA A II-A

Echipele din Divizia A de judo 
susțin mîine dimineață partidele 
din cadrul etapei a Il-a a campio
natului. In sala Dinamo din Capi
tală se vor întîlni I.E.F.S., Dina
mo București și Nitramonia Fă
găraș. La Iași va avea loc un tri
unghiular studențesc : Politehnica 
Iași — Universitatea Cluj-Napoca 
— Politehnica București. Celelalte 
confruntări se vor desfășura la 
Arad (Rapid Arad — Constructorul 
Miercurea Ciuc — Universitatea 
București) și la Brașov (Dinamo 
Brașov — Olimpia București — 
C.S.M. Borzești). iată și clasamen
tul înaintea acestei etape :

1. Dinamo Bv. 2 2 0 0 13— 1 2
2. Dinamo Buc. 2 2 0 0 12— 2 2
3. Constr. M. C. 2 2 0 0 10— 2 2
4. Rapid. Arad 2 1 0 1 8— 6 1
5. C.S.M. Borz. 2 1 0 1 7— 6 1
6. Nitram. Fg. 2 1 0 1 6— 6 1

7— 8. Olimpia Buc 2 1 0 1 6— 7 1
Poli. Iași 2 1 0 1 6— 7 1

9. „U“ Cluj-Nap. 2 1 0 1 3—10 1
10. I.E.F.S. 2 0 0 2 4— 9 0
11. Poli. Buc. 2 0 0 2 2—10 0
12. Univ. Buc. 2 0 0 2 1—12 0

„CUPA SPORTUL" 
LA MOTOCICLISM

în dorința de a atrage mai mulți 
tineri în concursurile populare de 
motociclism, ziarul „SPORTUL" 
organizează, în colaborare cu 
F.R.M. și C.M.B.E.F.S., o competi
ție de îndemînare rezervată pose
sorilor de motociclete.

Prima etapă, preliminară, este 
programată mîine pe cartodromul 
de lingă spitalul Fundeni (tramva
iele 1, 4, 21, autobuzele nr. 53, 109 
și 109 barat) concurenții urmînd a 
executa un slalom (asemănător e- 
xamenului de conducere auto) și 
două opriri în casetele indicate de 
oficiali. Plecările se vor da cu mo
torul pornit. Portul căștii protec
toare este obligatoriu. în program 
figurează proba națională — mo
toretele „Mobra“, clasa pînă la 
175 cmc și peste 175 cmc. Primul 
start se va da la ora 9. Se alcă
tuiesc clasamente individuale șl 
pe echipe de întreprinderi și de 
sectoare.

Cei mai buni alergători se vor 
califica pentru etapa finală, oare 
va avea loc duminică 24 octom
brie, tot pe aceeași bază sportivă.

„CUPA INSTITUTULUI 
DE CONSTRUCȚII", 

LA TENIS
Tradiționala eompetiție de te

nis pe echipe, „Cupa Institutului 
de construcții", a avut loc în ca
drul manifestărilor prilejuite de 
deschiderea anului sportiv uni
versitar. Meciurile s-au disputat 
pe terenurile de la complexul 
sportiv „23 August" din Capitală. 
Au fost prezente reprezentative 
ale cluburilor bucureștene Steaua,
T. C.B., Dinamo, Progresul, pre
cum și echipe de la școala spor
tivă nr. 2. Din provincie au par
ticipat Constructorul Brăila și
U. T.A. O bună comportare au 
avut jucătorii echipei organiza
toare (antrenor asist, univ. Gh. 
Boaghe), C.S.U. Construcții ocu- 
pînd primele locuri atît la seni
ori, cît și la senioare. La juniori 
pe primul loc s-a clasat T.C.B. 
I. Premiile au fost înmînate echi
pelor cîștigătoare de către pre
ședintele clubului, conf. univ. 
Florin Chiriac, prorector al Insti
tutului de construcții.
• „CUPA ELECTRICA", organi

zată de asociația sportivă Electrica

cu experiență, cei mai buni 
dintre ei urmînd să fie selec
ționați și să înceapă o intensă 
pregătire. în mod sigur, aceste 
selecții vor fi urmate de altele, 
an de an, urmînd ca rezervo
rul de talente al atletismului 
să fie mereu reîmprospătat. In 
pregătirea celor selecționați 
vor fi angrenați toți specialiștii 
de seamă, îndrumați și contro
lați de federație și sectorul 
tehnic al C.N.E.F.S., sprijiniți 
de C.M.S., centrul de cercetări 
științifice și documentare și de 
catedra de atletism a I.E.F.S.

Seriozitatea, eficiența acestei 
acțiuni de amploare este asigu
rată și de entuziasmul cu care 
a fost întîmpinată în județe. 
Planuri de acțiune amănunțite, 
inițierea unei colaborări pcr- 

în colaborare cu Consiliul județean 
Timiș al sindicatelor, a ajuns la 
a XVI-a ediție. La întreceri au 
luat parte tenismani fruntași din 
București, Oradea, Cluj-Napoca, 
Baia Mare, Tg. Mureș etc. Au cîș- 
tigat Dumitru Hărădău (Steaua) 
și Nadia Becherescu (Electrica) la 
simplu masculin și, respectiv, la 
feminin, iar la dublu învingătoare 
a fost perechea Spătaru — Gilea 
(Electrica). (P. ARCAN — coresp. 
județean).

ETAPA A III-A
A DIVIZIEI A DE VOLEI
Etapa a treia a campionatu

lui diviziei A la volei progra
mează mîine cîteva întâlniri ce 
se anunță interesante.

La masculin, C.S.M. Delta 
Tulcea întâlnește, pe teren pro
priu, pe participanta la turneul 
pentru locurile 1—4 în ediția 
precedentă, Politehnica Timi
șoara. Este de remarcat dîrze- 
nia cu care evoluează, de obicei 
voleibaliștii din Deltă în fața 
publicului tulcean. O partidă 
echilibrată se anunță și cea 
dintre Rapid și Viitorul Bacău, 
cunoscîndu-se faptul că sexte
tul băcăuan a oferit de multe 
ori o replică puternică forma
ției rapidiste, în Giulești.

Dintre celelalte partide mai 
rețin atenția : C.S.U. Galați — 
Tractorul Brașov și Explorări 
Baia Mare — Universitatea 
Craiova. Mai sînt programate î 
Constructorul Brăila — Steaua 
și Dinamo — Petrolul Ploiești.

La feminin, „capul de afiș“ 
îl deține partida dintre Rapid 
și Universitatea Timișoara, în 
care studentele pot crea multe 
dificultăți fostelor campioane.

Iată și celelalte întâlniri ale 
etapei : Dinamo — Farul, 
C.S.U. Galați — Știința Bacău, 
Universitatea Cv. — Ceahlăul 
P. Neamț, Penicilina Iași — 
Maratex B. Mare. Partida 
C.S.M. Sibiu — I.E.F.S. nu se 
dispută, formația sibiană ne- 
avînd diept de joc pentru că 
nu și-a trecut probele de con
trol.’ Pînă la 1 noiembrie, cînd 
jucătoarele sale vor fi din nou 
examinate, sibiencele pierd cu 
3—0 toate meciurile programa
te. (N. CIIINDEA).

Campionatul de rugby după prima fază

UN SISTEM COMPETIȚIONAL 
CARE COMPORTĂ ÎNCĂ DISCUȚII

Duminica trecută s-a încheiat 
faza preliminariilor campiona
tului de rugby (4 serii a cite 
4 echipe care au jucat tur-re- 
tur), primele opt clasate (cite 
două din fiecare serie) callfi- 
cîndu-se într-un turneu final 
în care se va decide titlul, 
celelalte opt (tet cite două din 
fiecare grupă) într-un altul, 
unde se va hotărî supraviețui
rea în Divizia A. Un campio
nat care abia pe 'parcursul său 
și-a dezvăluit numeroasele im
perfecțiuni. Mai întîi, o obser
vație de ordin general : gru
pele nu au fost bine echili
brate ; unele ușoare, cu doar 
o singură echipă-fanion (vezi 
seria B, unde Farul a făcut o 
cursă solitară într-o companie 
mai mult decît modestă sau 
chiar seria C, unde Dinamo și 
Știința Petroșani nu au avut, 
practic, contracandidate). Nu 
același lucru s-ar putea spune 
și despre celelalte două grupe 
(A și D), în care participantele 
au luptat vîrtos pentru a se 
plasa pe cele două locuri mult 
invidiate. S-a constatat, apoi, 
după ce ierarhiile s-au aranjat, 
că în ultimele două etape s-a 
jucat doar așa, pentru că tre
buia să se... joace, dovedindu-se 
încă o dată că acolo unde nu 
există miză, nu există nici in- 

manente între C.J.E.F.S. și 
Inspectoratele școlare județene, 
cuprinderea tuturor tehnicieni
lor în desfășurarea acțiunii, 
pregătirea elevilor pentru 
concursurile-test — iată numai 
cîteva din acțiunile inițiate în 
județele Brăila, Alba, Bacău, 
Harghita, Vrancea, Dolj, Neamț 
și în altele.

Anvergura acestei acțiuni, re
zultatele ce pot fi anticipate 
sînt tonifiante. Ea singură nu 
poate însă asigura progresul 
atletismului românesc la para
metrii cei mai înalți ai exigen
țelor olimpice. Profesorii de 
educație fizică, ei în primul 
rînd. antrenorii și instructorii 
de atletism au datoria de a se
lecta, în permanență, tinerii ce 
dovedesc aptitudini și a-i sem-

AU FOST STABILIȚI FINALiȘTII, 
DAR PARTICIPAREA LASĂ DE DORIT

Miercuri, în patru orașe' din 
țară, au inceput întrecerile eta
pei de zonă, din cadrul campio
natelor individuale de box ale 
seniorilor. Iată amănunte și 
programul finalelor.

BRAȘOV. Sala sporturilor din 
localitate a găzduit partidele 
preliminare. De la început tre
buie spus că multe județe nu 
au prezentat decît foarte puțini 
sportivi (Ialomița 2, Tulcea 4, 
Sibiu 5, Buzău și Teleorman ci
te 6), iar județul Ilfov a reali
zat nedorita performanță de a 
nu prezenta nici un boxer! Iată 
programul finalelor, de sîmbătă 
seara, în ordinea celor 11 cate
gorii de greutate: Gh. Jipa 
(Constanta) — A. Sufragiu (Bra
șov), D. Barbu (Constanța) — 
D. Zaharia (Argeș), C. Cerchia 
(Constanța) — I. Bidu (Tulcea), 
I. Szombati (Sibiu) — I. Zam- 
firescu (Brașov), I. Căileanu 
(Sibiu) — D. Moraru (Praho
va), M. Cernea (Constanța) — 
I. Oancea (Argeș), V. Gherghi
na (Argeș) — Gh. Muraru (Bra
șov), FI. Mânu (Prahova) — M. 
Uță (Constanța), D. Văleanu 
(Argeș) — I. Chifu (Brașov), I. 
Baciu’(Constanța) fără adversar.

M. BÂRĂ

REȘIȚA. Pe malul Bîrzavei 
au sosit pentru întrecerile de 
zonă pugiliști din 9 județe ale 
țării, iar pentru finalele de sîm
bătă seara s-au calificat, în or
dinea categoriilor: C. Calotă 
(Mehedinți) — N. Schiopu (Brăi
la), L. Rădulescu (Arad) — C. 
Anghel (Caraș-Severin), L. Io- 
nescu (Olt) — N. Neagu (Arad), 
(la categoria pană finaliștii au 
fost stabiliți vineri seara târ
ziu), I. Tudor (Caraș-Severin) 
— Gh. Bădălan (Olt), I. Buzatu 
(Brăila) — T. Chișcă (Caraș- 
Severin), V. Bisoiu (Arad) — 
V. Sircă (Caraș-Severin), Gh. 
Silvestru (Dolj) — C. Luca 

teres. în fine, tot ca o consta
tare critică, s-a putut vedea că 
actuala formulă de campionat 
a dus la dispute mult prea as
pre, unele chiar de-a dreptul 
nesportive — totul în dauna 
calității. Și asta din cauză că 
în faza preliminară, nefiind 
vorba de o întrecere de regu
laritate. în care o formație 
bună să se poată impune și si
tua în clasament pe poziția 
care o merită, s-a jucat totul 
pe cartea unei singure partide 
sau cel mult două, orice pas 
greșit fiind scump plătit; De 
aici dorința fiecăruia de a se 
impune neapărat (uneori chiar 
în disprețul regulilor sportivi
tății). Cîteva partide, se știe, 
au degenerat. Este vorba de 
cele dintre Sportul studențesc 
șl Steaua și „Poli“ Iași — ,,U“ 
Timișoara, soldate cu grele — 
dar meritate — sancțiuni.

Desigur, în turneul 1—8 s-au 
calificat (cu unele excepții) 
cei mai buni : GRIVIȚA RO
ȘIE, POLITEHNICA IAȘI (A) ; 
FARUL, C.S.M. SIBIU (B) ; 
DINAMO, ȘTIINȚA PETRO
ȘANI (C) ;' STEAUA, RUL
MENTUL BÎRLAD (D) ; cei 
care au dovedit cea mai rapi
dă „formă de start11, constanță 
și. bineînțeles au prezentat lo
turile cele mai puternice. Dacă

ÎN ATLETISM
nala secțiilor de performanță ; 
au obligația de a contribui 
direct, continuu, la creșterea 
bazei de masă a atletismului de 
performanță.

Semnalul revitalizării atletis
mului s-a dat ! Acum este ne
voie ca toți slujitorii săi de nă
dejde să-și siringă rîndurile, 
să-și facă un țel comun din ri
dicarea acestui minunat sport 
pe cele mai înalte trepte ale 
performanței. Rezultatele ante
rioare probează capacitatea lor 
și existența unui mare număr 
de talente. Noua acțiune tre
buie să le confirme competența 
și mai ales pasiunea pentru a- 
cest sport pe care l-au practi
cat și căruia i-au promis (și 
ne-au promis) să-i închine toa
te eforturile.

(Hunedoara), V. Morodan (Arad)
— Al. Vasile (Dolj), N. Cioacă 
(Dolj) — G. Dunei (Caraș-Se
verin) .

D. PLAVIȚU, coresp.

ORADEA. Absențe multe și 
ia zona din localitate, precum 
și o surpriză de proporții: eli
minarea lui C. Ghiță (Bucu- 
reștij de către T. Roșu (Cluj). 
Iată finaliștii, în ordinea cate
goriilor: I. Moldovan (Cluj) — 
I. Traian (Timiș), Z. Melan (Bi
hor) — Șt. Băiatu (București), 
M. Donciu (Cluj) — Gh. Fărcaș 
(Sălaj), D. Tocuț (Bihor) — FI. 
Zamfir (București), V. Morea 
(Cluj) — I. Sandor (Satu Mare), 
V. Pleșcan (Timiș) — Gh. Și- 
mion (București), Al. Simion 
(București) — N. Duca (Bihor), 
I. Pop (Timiș)—T. Roșu (Cluj), 
Al. Crișan (Cluj) — I. Lupu 
(București), L. loja (Harghita)
— Z. Lăcătuș (Cluj), M. Galiș 
(Bihor) — I. Boancă (Cluj).

I. GHIȘA, coresp.

IAȘI. Doar 40 de_ boxeri s-au 
prezentat la această zonă. Ast
fel, pugiliștii de _ la categoriile 
semimuscă, muscă și grea s-au 
calificat direct pentru turneul 
final de la București în lipsa 
de adversari. Iată finaliștii: Șt. 
Urinic (Bacău) fără adversar, 
Gh. Gheza (Dîmbovița) fără 
adversar, C. Honciuc (Iași) 
M. Hăncu (Dîmbovița), Z. Pn- 
cotie (Bacău) — V. Coștache 
(Dîmbovița), T. Tamaș (Dîmbo
vița) — C. Gîrleanu (Vrancea), 
M. Ichim (Vrancea) — I. Cojo- 
caru (Dîmbovița), D. Tiron 
(Vaslui) — C. Burlacu (Boto
șani), N. Ioveanu (Bacău) — T. 
Vîrlan (Galați), C. Argint (Vran
cea) — V. Dorcu (Bacău), I- 
Leanca (Iași) — G. Donici (Ga
lați), C. Gheorghiță (Bacău) fă
ră adversar.

D. DIACONESCU, coresp.

pentru Farul și Steaua nu s-au 
ivit pe parcurs mari probleme, 
iar Dinamo și Știința și-au îm
părțit victoriile și punctele, 
după cum au jucat acasă sau 
în deplasare, anunțîndu-se toa
te patru de pe acum principale 
candidate la titlu, găsim prin
tre primii opt și cîțiva outsi- 
deri. Pi intre ei, Grivița Roșie, 
echipa care la ora actuală îm
bină cel mai bine schimbul de 
generații, vechea gardă (Pop, 
Dinu, Țibuleac, Veluda) cu 
noul val (Codoi, Voicu, Gligor, 
Pena). Un cuvînt bun și despre 
C.S.M. Sibiu (cam prea timidă 
însă, în deplasare). Rulmentul 
Bîrlad (inepuizabil rezervor al 
rugbyului nostru) și Poli Iași 
(pe care o așteptăm încă...). Nu 
s-a calificat însă ,,XV“-le stu
denților din Banat, o formație 
robustă. în general bine pregă
tită, care — din cauza unei zile 
slabe (a cedat neașteptat, pe 
teren propriu, în meciul cu 
Grivița Roșie, după ce pierdu
se și prima manșă a acestei 
partide, la București, in extre
mis, în min. 80!) — s-a văzut 
„transferată11 în zona secundă a 
clasamentului. Dacă nu pierdea 
meciul amintit, ar fi figurat 
din nou, normal, în turneul de 
elită. Așa însă, s-a calificat 
„Poli11 Iași încă inaptă, credem 
noi pentru marea performanță. 
Și XV-le Sportului studențesc 
s-ar putea considera nedreptă
țit, locui său fiind luat de 
Rulmentul Bîrlad, o echipă cu 
merite evidente, e drept. Stu
denții bucureșteni însă s-au bă
tut, de fapt, singuri înlocuind 
calmul și gîndirea tactică cu 

z nervozitatea și haosul în joc.
Așa se face că pentru exce- 
lenții Nicolescu, Fugigi, Hari- 
ton, Ghețu și alții nu se gă
sește un loc printre cei mai 
buni. Am dat două exemple 
din care reies slăbiciuni ale ac
tualului sistem competițional, 
slăbiciuni pe care, mărturisim, 
nu le-am întrevăzut în chip 
cuprinzător la început de drum.

Dimitrie CALLIMACHI

Sportul[Pa^q7-



Campionatul național de tineret HOTARIRI ALE CONGRESULUI F.I.H
BARAJ SI LA FLORETĂ FETE:

ÎNVINGĂTOARE CARMEN BUDUR (Dinamo)
Din cele 33 de floretiste intrate 

în concurs, doar reprezentanta 
clubului Farul, Marcela Moldovan, 
componentă a lotului olimpic și 
campioana ediției precedente, a 
reușit să ajungă în finală fără a 
cunoaște înfrîngerea. Dar cum 
pentru ultima etapă a probei se 
calificaseră toate cele trei repre
zentante ale clubului bucureștean 
Dinamo (Carmen Budur, Adriana 
Băcioi, Luminița Popa) finala se 
presupunea a fi o dispută între 
campioana ,,en-titre“ și ,,tripleta" 
dinamovistă. Mai ales că Marta 
Griga a pierdut într-unul din pri
mei e asalturi în fața Marcelei 
Moldovan. Dar iată că pe par
cursul finalei lucrurile s-au com
plicat întrucît Budur o întrece pe 
Moldovan (5—2), dar pierde apoi 
la Griga (4—5) — într-un „cadril" 
al simultanelor — ajungîndu-se ca 
finala de 6 să nu poată departaja 
primele concurente. Ca și în între
cerea floretiștilor s-a ajuns la ba
raj, Griga, Budur și Moldovan 
avînd cîte 4 victorii. Directorul 
tehnic stabilind cu multă întîrzie- 
re ordinea asalturilor din baraj,

tensiunea celor trei' concurente 
era evidentă. Și, spre 
tuturor, învingătoare a 
reprezentanta clubului
Carmen Budur (20 ani, antrenoare 
Elena Bejan), ce-i drept la tuș- 
averaj (a pierdut în baraj cu 3—5 
la Griga și a cîștigat cu 5—0 la 
Moldovan), dar pe deplin meritat. 
Iată părerea campioanei mondiale, 
Ecaterina Stahl : ‘„Deși Moldovan 
este, evident, cea mai experimen
tată și mai tehnică floretistă din
tre tinere, n-a reușit să se impună. 
Finala nu m-a impresionat ca ni
vel tehnic. Dar mi-au plăcut pen
tru perspectivele lor mai tinerele 
Băcioi și Popa".

Clasament final : 1. Carmen Bu
dur (Dinamo) 4 v d.b., 2. Marcela 
Moldovan (Farul) 4 v d.b., 3.
Marta Griga (Șc. sp. S. Mare) 
4 v d.b., 4. Roxana Cochirleanu 
(Steaua) 2 v, 5. Adriana Băcioi 
(Dinamo) 1 v, 6. Luminița Popa 
(Dinamo) 0 v.

Azi — proba de spadă, miine 
sabia.

surpriza 
terminat 
Dinamo,

# I. K. GHERMANESCU, reales în consiliul de condu- |
cere, iar L. GRIGORESCU, în comisia de competiții 9

I
Introducerea „cartonașului galben" • Handbal în 6 ? 
• Eliminările vor fi în viitor numai de două minute

în Portugalia a avut loc, la 
3 și 4 octombrie, Congresul 
Federației Internaționale de 
handbal. Cu acest prilej a fost 
reales în funcția de președinte 
al comisiei metodice și de an
trenori tov. loan Kunst-Gher- 
mănescu, membru in consiliul 
de conducere al F.I.H. De ase
menea. a fost reales ca membru 
in comisia de competiții a 
F.I.H. tov. Lucian Grigorescu.

Congresul a aprobat o serie 
de modificări ale regulamentu
lui de joc. Iată cele mai impor
tante :
• Spațiul pentru efectuarea 

schimbărilor de jucători a fost 
mărit de la 3 m la 4,5 
Prima schimbare greșită
va pedepsi cu aruncare liberă 
(executată din locul în care ju
cătorul în culpă a depășit linia 
de margine a terenului), iar 
toate celelalte schimbări greșite 
ale jucătorilor aceleiași echipe 
vor fi pedepsite cu aruncări

m. 
se

Paul SLAVESCU

Noua campioană, dinamovista Carmen Budur (in stingă) în asaltul 
cu coechipiera sa Adriana Băcioi Foto : V. BAGEAC

C.E DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

tați. Despre partenerii de între
cere, am aflat că sînt hotăriți 
să facă „o figură frumoasă în 
fața uneia dintre cele mai pu
ternice garnituri din Europa". 
Printre probabilii jucători pe 
care antrenorul Kyszard Wiej- 
ski îi va trimite în teren, la 
fluierul arbitrului francez 
A. Lapciuk (o cunoștință mai 
veche de la meciul România — 
Franța 15—10, București 1974, 
cînd a funcționat la margine) 
vor figura excelentul fundaș 
J. Jageniak, centrul Malarczyk, 
rutinatul mijlocaș la grămadă 
Dobrzynski, căpitanul de echi
pă Kopyt, înaintașii Olejniczak,

Krawczuk, Celinski, Stachorko 
— toți titulari anul trecut la 
București (20—9 pentru Româ
nia).

Echipa noastră va susține 
simbătă un antrenament de a- 
comodare pe stadionul din 
Nowy Dwor unde va avea 
loc meciul, care începe dumini
că la ora 14 (ora 15, la Bucu
rești). Băieții noștri sînt într-o 
bună dispoziție de joc. astfel că 
putem aștepta o prestație bună 
și, desigur, victoria !

MECI INTERNAȚIONAL 
LA CLUJ-NAPOCA

La Cluj-Napoca s-a disputat 
partida amicală de rugby dintre 
echipele Agronomia și Kiiga din 
Kiev (U.R.S.S.). Victoria a reve
nit gazdelor cu 24—10 (12—0). Au 
înscris Frîncu (2 1. p., 2. încerc., 
transf.), Marcu (încerc.), Horvath 
(încerc.) pentru învingători, res
pectiv Kovalciuk (încerc.), Klin- 
kov (încerc.), Boprov (transf.).

I. LESPUC coresp.

JOCURILE PANARABE
Jocurile sportive panarabe au 

continuat la Damasc cu întrecerile 
de atletism în cadrul cărora suda
nezul Mousse Madani a cîștigat 
cursa de 10 000 în 29:12, compatrio
tul său Rajou s-a situat pe primul 
loc la săritura în înălțime 
2,02 m, iar sirianul Charbaji a 
minat învingător la aruncarea 
cului cu 49,14 m. în turneul de 
bal selecționata Marocului a
pus cu scorul de 4—0 de formația 
R.D.P. Yemen, în timp ce echipa 
Siriei a întrecut cu 2—0 reprezen
tativa Mauritaniei. în finala tur
neului de tenis pe echipe, selec
ționata Marocului (Laimina, Ab- 
dessaladm, Messaoud) a învins cu 
3—0 formația Sudanului.

cu 
ter- 
dis- 
fot- 
dis-

libere și eliminări temporare 
de două minute.

• Căpitanul echipei trebuie 
să poarte pe brațul sting o 
banderolă vizibilă.
• Jucătorii trebuie să poarte 

pe spatele tricoului numere de 
cel puțin 20 cm și pe piept de 
cel puțin 10 cm. Numerele sînt 
de la 1 la 20 (portarii urmînd 
să poarte numerele 1, 12 și 16).

• Prima și a doua eliminare 
sînt de cîte două minute, jucă
torul eliminat neputînd fi înlo
cuit, a treia eliminare este tot 
de două minute, jucătorul res
pectiv urmînd a fi descalificat. 
Echipa nu se va putea întregi 
decit după expirarea celor două 
minute de eliminare.

• Se introduce „cartonașul 
galben" pentru a se semnala 
jucătorul avertizat de arbitru.

Toate aceste modificări vor 
intra în vigoare de la 1 august 
1977.

Au fost respinse (cu reco
mandarea de a mai fi experi
mentate în competițiile interne) 
propunerile privind posibilita
tea ca la aruncările libere ju
cătorii echipei în atac să se 
poată plasa în interiorul semi
cercului punctat, limitarea du
ratei atacului la 45 secunde, 
reducerea numărului jucători
lor de la 7 la 6 ș.a. Aceste pro
puneri, chiar dacă au fost deo
camdată respinse, atestă preo
cuparea unor tehnicieni din di
ferite țări pentru mărirea efi
cienței și spectaculozității jocu
lui de handbal. Poate că ar fi 
bine ca și la noi, în competiții 
amicale, să se experimenteze 
aceste reguli și, eventual, altele 
izvorîte din experiența tehni
cienilor români.

Multă vreme vor ră- 
mine neuitate pen
tru noi minunate
le momente ale zi

lei din miez de august 
cînd, sub cupola Palatu
lui sporturilor și cultu
rii din București, pre
ședintele țării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu de
cerna tinerei gimnaste 
Nadia Comăneci înaltul 
titlu de Erou al Muncii 
Socialiste, ca semn al 
prețuirii strădaniilor in
tense in perioada de pre
gătire olimpică și a mă
iestriei unice în lupta 
pentru cucerirea laurilor 
olimpici, spre fala spor
tivă a patriei. Toată festi
vitatea de decorare a 
merituoșilor „olimpionici" 
români ne-a umplut su
fletele de mindrie.

Zilele acestea ne-a ve-

I

I 

zjucic uvcdtcu r*c~u vc- 
nit vestea că in Bulgaria, 
ffljnninni nJimni^i er»nr-campioni olimpici, spor
tivi la apogeul carierei 
lor, au fost distinși cu 
titlul de Erou al Muncii 
Socialiste : Norair Nuri- 
kian (haltere) și Ivanka

Carnet extern

DECORAT
SPORTUL

In
septembrie, 

loc 
in 

im-

La Bologna, în C.C.E. la bascEiet,

SINUDYNE DINAMO BUCUREȘTI 77-68

f

a
lo- 
în

Joi seară, la Bologna, echipa 
de baschet Dinamo Bucu
rești a susținut primul meci 
în cadrul ediției a 19-a 
C.C.E., întîlnind formația 
cală Sinudyne. Dominați
prima repriză, sportivii români 
au recuperat în partea a doua 
a întîlnirii 
cap. astfel 
cheiat cu 
(51—38) în 
lor. Principalii realizatori : 
Georgescu 19, Niculescu 
Novac 14. Popa 13 pentru 
namo. rcsoectiv, Driscoll 
Bertolotli 14, Caglieris 13, 
lata 11, Antonelli 10.

o parte din handi- 
că partida s-a în- 
scorul de 77—68 

favoarea bolognezi- 
Principalii

19, 14, 
Di-
24, 

Vîl-

BALCANIADA DE ȘAH
ATENA, 15 (Agerpres). Cu o

rundă înainte de terminarea bal
caniadei de șah de la Atena în 
clasamentul echipelor de seniori 
conduce formația României cu 
12,5 puncte, urmată de Bulgaria 
12 puncte. Iugoslavia 11,5 puncte 
și o partidă întreruptă. Turcia 
6 puncte (1), Grecia 5,5 puncte. 
Deși a pierdut în fața echipei 
României, selecționata Iugosla
viei are șanse ceva mai bune de 
a se situa în final pe primul loc, 
aceasta datorită faptului că în 
ultimul tur întîlnește selecționata 
Greciei, în timp ce echipa Româ
niei va juca în compania puter
nicei selecționate a Bulgariei, a- 
preciază comentatorul agenției 
Tanjug. în turul patru, echipa 
română a învins cu 4,5—1,5 puncte 
echipa Greciei, iar Iugoslavia

conduce cu 5—0 (1) în meciul cu 
Turcia.

La juniori echipa României 
care a întrecut-o cu 3—0 pe cea 
a Greciei se află, de asemenea, 
pe primul loc cu 6,5 puncte, 
urmată de Iugoslavia 5,5 puncte, 
Bulgaria 5 puncte. Grecia și 
Turcia cu cîte 3,5 puncte.

La feminin titlul de campioană 
balcanică în urma disputării tur
neului individual a fost cucerit 
la egalitate de Polihroniade 
(România), Lemaciko (Bulgaria) 
și Marcovici (Iugoslavia) cu cîte 
2 puncte fiecare. în ultima rundă 
Polihroniade a învins-o pe Mar
covici. La junioare pe primul loc 
s-a clasat Goceva (Bulgaria) ur
mată de Cejici (Iugoslavia) 
Viorica Ilie (România)*

Returul va avea loc joi 4 
noiembrie, la București. Pînă 
atunci Dinamo va mai juca cu 
Maccabi Tel Aviv (21 octom
brie, la București) și cu Olym- 
piakos Pireu (28 octombrie, la 
Pireu). Precizăm. clasamentul 
se alcătuiește ținîndu-se seama 
de fiecare meci în parte si 
prin adiționarea scorurilor 
întîlnirile tur-retur.

Alte rezultate : 
Olympiakoș 
Tel Aviv 
grupa A : Mobilgirgi Varese — 
Dudelange (Luxemburg) 96—64 
(56—24) ; grupa B : S.P.F. Lu
gano — Crystal Palace Londra 
97—92 (51—44). Sporting Lisa
bona — Real Madrid 80—138 
(40—71); grupa C: Alvik Stock
holm — Playhonka Helsinki 
86—76 (48—37), Wisla Cracovia 
— T.S.K.A. Moscova 
(43—66) ; grupa D :
Viena — ASPO Tours 106—99 
(59—39), Kinzo Amsterdam — 
Racing Malines 62—63 (29—35) ; 
grupa F : Partizan Belgrad — 
Spartak Brno 85—96 (41—47).
Pentru turneul final se califică 
prima clasată din fiecare grupă.

nu 
în

E :grupa
Pireu — Maccabi 
74—90 (35—34) ;

88-117
UBSC

Hristova (atletism), 
cursul lunii 
la Berlin, a avut 
„balul olimpicilor", 
cadrul căruia s-au 
părțit numeroase distinc
ții sportivilor din R.D. 
Germană ; celebrul îno
tător Roland Matthes a 
primit Ordinul meritul 
patriotic de aur cu co
lan, iar atletele Ruth 
Fuchs, Renate Stecher, 
Gunhild Hoffmeister, îno
tătoarele Kornelia Ender 
și Ulrike Richter au 
decorate cu Ordinul 
ritul patriotic de 
Tot pe la mijlocul 
septembrie a fost sărbă
toarea olimpicilor sovie
tici, cînd Nikolai Andria
nov, Ludmila Turisceva 
(gimnastică), Ivan Iarî- 
ghin, Levan Tediașvili 
(lupte) au fost distinși 
cu Ordinul Lenin. Știri 
similare ne-au sosit, în 
zile de toamnă, de pre
tutindeni, 
strălucita 
Szewinska primește Dra
pelul muncii cl. II. La 
Budapesta, campionii a- 
limpici Zoltan 
(gimnastică), 
Schwarzenberger (scrimă), 
Miklos Nemeth (atletism) 
capătă Ordinul 
de aur.

Evocăm aceste 
mente pentru că ____
însuși trebuie să se sim
tă foarte onorat de fap
tul că', peste tot in lume, 
popoarele consideră 
campionii olimpici, 
sportivii merituoși drept 
un bun al țării, drept fii 
dotați care fac cinste 
patriilor lor. Răsplata 
morală, acordată fiecărui 
atlet se răs fringe favo
rabil asupra întregii miș
cări sportive.

fost 
me- 
aur.

lui

La Varșovia, 
atletă Irena

Magyar 
Ildiko

muncii

eveni- 
sportul

pe 
pe

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

I
 CURSA VETERANILOR

Populara cursă de a- 
lergare pe traseul Ta
rasovka — Moscova a 
fost 
cesta 
luhto (34 ani), care a 
parcurs distanța de 30 
kilometri în timpul de 
11150:0. Au participat 
145 de sportivi din di
ferite orașe ale U.R.S.S. 
S-au disputat și curse 
pentru veterani. La fe
minin, pe 
5' km, a 
vingătoare 
Kuznețova 
cu timpul 

I EXPEDIȚIE ALPINA
PE MÂNASLU

O expediție formată 
din alpiniști iranieni și 
japonezi a reușit esca
ladarea piscului Mana- 
slu din Himalaya (8156 
m) — informează a-

Moscova 
cîștigată anul a- 
de Aleksei Ba-

distanța de 
terminat în- 

Antonina 
(58 de ani) 
de 22:22;0,

Și

genția Associated Press. 
Un comunicat al Mi
nisterului de Externe 
de la Katmandu preci
zează că din echipa 
care a cucerit vîrful a 
făcut parte și un șer- 

apaș nepalez. care 
servit de ghid.

ÎNTILNIRE FATALA
Geoff Douglas, cam

pionul Angliei la ka
rate. a decedat în ur
ma loviturilor primite 
în timpul unei re
uniuni desfășurate la 
Manchester. In vîrstă 
de 19 ani, Douglas era 
campion la categoria 
grea. El s-a prăbușit 
în nesimțire pe saltea, 
cu 30 de secunde îna
inte de sfîrșitul întîl-

nirii pe care o susți
nea cu Frank Linch.

ACCIDENTELE IN SCHI
Pe pîrtiile de schi ale 

Austriei 
80 000 
fiecare 
studiu 
expert. Autorul găseș
te cauza creșterii anu
ale a 
lipsa 
celor 
pîrtii. 
sideră 
supraveghere a 
lor și un echipament 
mai bun ar putea pre
veni această tendință.

CROAZIERĂ ȘAHISTA
O interesantă și ori

ginală „croazieră" se va

se produc 
de accidente in 
an — relevă un 
întocmit de un

accidentelor in 
de experiență a 
care apar pe 
Totodată, el con- 
că o mal bună 

pîrtii-

desfășura între 20 no
iembrie și 3 decembrie 
cu pachebotul francez 
„Azur", care va pleca 
din Toulon într-o cursă 
pe Mediterana. avînd la 
bord un lot de repu- 
tați mari maeștri de 
șah, printre care iugo
slavul Svetozar Gligo- 
rici, belgianul O’Kelly 
și doi mari maeștri 
sovietici.

LOVIT DE TRĂSNET
Cunoscutul rugbyst 

francez Jean-Pierre Phi- 
liponneau și-a pierdut 
viața în condiții cu to
tul neobișnuite : lovit 
de trăsnet în timp ce 
participa la un meci 
amical, disputat la 
Clermont Ferrand. Alți 
doi jucători au suferit 
în aceleași împrejurări, 
comoții puternice.

BASCHET • Echipa masculină Steaua 
București a susținut trei întîloiri in 
Bulgaria. După ce au cîștigat cu 95—83 
(45—45) în fața echipei Lokomotiv So
fia, baschetbaliștiî români au pierdut 
cu 81—101 (41—55) și respectiv 101— 
102 (51—58) jocurile disputate 
mația Ț.S.K.A. Sofia.

CICLISM • Etapa a 6-a a Turului 
Turciei (130 km) a revenit lui Osokin 
(U.R.S.S.) în 3 h 22:36.

FOTBAL • Meciuri amicale : Slask 
Wroclaw — Dynamo Dres da 2—2 
(2—1) ; F. C. Union Berlin — Gyor 
0—1.

HALTERE • La Szalnok (Ungaria) a 
început un ---------- - “:~t j *_'
care participă și sportivi români. __
cat. muscă (52 kg) Ion Balaș s-a cla
sat pe locul 2, cu 192,5 kg (85 
107,5 kg). Victoria a revenit sovieticu
lui Rîjik, cu 195 kg.

HANDBAL • La Debrecen, în pri
mul tur al C.C.E. : Dozsa — Ț.S.K.A. 
Sofia 23—16 (12—8).

HOCHEI • In meci retur, în C.C.E. : 
H. C. Langnau (Elveția) — H. C. Cha
monix 8—2 (2—0, 1—2, 5—0). In tur, 
elvețienii cîștigaseră cu 10—2.

POLO • In Cupa Cupelor, la Atena, 
Dinamo București — Novaky (Ceho-

cu for-

concurs pentru juniori, la 
La

slovacia) 11—3, Prrmarje Rijeka — 
S.L.F. Odense 13—5.

ȘAH • |n turneul de baraj al can
didați lor la titlul mondial, Portisch l-a 
învins pe Tal după 40 de mutări, in 
clasament : Petrosian 2 p, Portisch 
l’/a (ambii din 3 partide) și Tal 11/-» P 
(din 4) • După 13 runde, în turneul 
de la Novi Sad conduce J. Smejkal, 
cu 10 p, urmat de V. Hort — 8V2 (1).

TENIS • în finala de simplu femi
nin de la Hilton Head (S.U.A.), 
Evonne Goolajong a dispus cu 6—3, 
6—4 de Virginia Wade. In finala de 
dublu bărbați : Ashe, Laver — Năs- 
tase, Borg, 3—6, 6—4, 6—4. > Optimi 
de finală la Madrid : Kodes — 
Gerulaitis 6—2, 4—6, 6—1 ; Filial — 
Higueras 4—6, 7—5, 7—5 ; Ramirez 
— Pecci 6—4, 6—1 ; Dibbs — Alexan
der 6—3, 6—3 ; Orantes — Norberg 
6—1, 6—2 ; Fibolc — Mott ram 7—5, 
6—4. Argentineanul G. Vilas, acciden
tat, nu s-a prezentat la partida cu 
B. Taroczi, jucătoru'l maghiar califi- 
cîndu-se pentru ,.sferturi".

TENIS DE MASA • La Liublianc, în 
„Cupa ligii europene" (echipe mixte) : 
Iugoslavia — Anglia 6—1 (Surbek — 
Neale 2—1, Surbek — Jarvis 2—0, 
Neale — Ko sa novici 2—0).

Proiectul organizării unor Jocuri ______ _________ ____ _____ __
limpice (badminton, tenis, schi nautic, bowling etc.) va fi realizat pro
babil în anul 1978 în orașul Houston (Texas), care s-a oferit sâ găzdu
iască aceste întreceri. Președintele Comitetului de organizare, Oscar 
State (Anglia), a declarat că federațiile sporturilor neolimpice nu inten
ționează, în nici un caz, să creeze un bloc disident în ca-drul Adunării 
generale a federațiilor sportive internaționale.

sportive mondiale la discipline neo-
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