
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN JUDEȚELE SATU MARE 

SI BISTRITA-NÂSĂUD
I portulPROLETARI OIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI VAI

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
s-a aflat, vineri dimineața, în 
mijlocul oamenilor muncii de 
pe cuprinsul altui județ transil
vănean — Satu Mare.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului au venit to- 

Verdeț și Nicolaevarășii Ilie 
Giosan.

A fost o 
Tovarășul 
s-a intilnit 
Comitetului „ .
tului municipal de partid, 
cadre de conducere din econo
mie și alți specialiști, cu co
lectivele întreprinderilor „Mon
diala” și „Unio", examinînd cu 
acest prilej sarcinile complexe, 
calitativ superioare, ce revin ju
dețului în actualul cincinal, pre
cum și căile de acțiune pentru 
îndeplinirea lor cu succes. Și 
de această dată, paralel cu sta
bilirea unor măsuri privind în
florirea continuă a județului, 
s-au reliefat, în timpul dialo
gului, concluzii de valoare ge
nerală, cu sferă de aplicabilitate 
la scara întregii economii na
ționale. Ele se referă la crește
rea producției industriale și a- 
gricole, în condițiile unei efi- 
ciențe economice sporite, la va
lorificarea mai intensă a tutu
ror resurselor materiale și u- 
mane, la sporirea producției de 
bunuri de consum, și, pe aceas
tă bază, ridicarea neintreruptă 
a nivelului de trai al populației.

Județul Satu Mare, pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu il 
vizitează din nou. a resimțit din 
plin urmările binefăcătoare ale 
înfăptuirii politicii partidului de 
dezvoltare economică a tuturor 
zonelor țării, de repartizare te
ritorială judicioasă a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul pa
triei. Construirea unor puterni
ce obiective industriale. ridi
carea la puteri superioare a ce
lor vechi au făcut ca industria 
sătmărcană să înscrie cote 
reu mai inalte pe graficul 
nomiei naționale.

Acest însuflețitor tablou 
realizări reprezintă pentru 
cuitorii județului Satu Mare — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — realitatea în 
mijlocul căreia trăiesc și mun-

laborioasă.
Ceaușescu 

reprezentanții

vizită
Nicolae

cu 
județean și Comite- 

cu

cesc în deplină frăție, repre
zintă roadele muncii lor comune 
călăuzită de partid.

Iată temeiurile pentru care 
vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu s-a desfășurat sub 
semnul dragostei și recunoștin
ței fierbinți ce le nutresc oa
menii muncii din județ față de 
partid și secretarul său general, 
al unității lor strînse în jurul 
partidului, al hotărîrii ferme de 
a nu precupeți nici un efort 
pentru înfăptuirea exemplară a 
prevederilor cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, a pro
gramului de edificare socialistă 
și comunistă a patriei, adoptat 
de Congresul ai XI-lea ai P.C.R.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în județul Satu Mare 
a prilejuit o însuflețită adunare 
populară, la care — în prezența 
a zeci de mii de oameni ai 
muncii — secretarul general al 
partidului a rostit o cuvîntare, 
urmărită cu deosebită 
cu larg interes și cu 
satisfacție, fiind subliniată, 
repetate rînduri. cu vii aplauze.

După încheierea adunării 
populare, secretarul general ai 
partidului a examinat, pe baza 
unor machete expuse la sediul 
Comitetului județean de partid, 

sistematizare 
Satu
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Etapa a X-a a Diviziei A la fotbal

PROGRAMUL DE MÎINE
București

București

Tg. Mureș

me- 
cco-

atenție, 
deplină 

în

SPORTUL STUDENȚESC — JIUL 
(Stadionul Republicii, ora 11) 

STEAUA — F. C. BIHOR
(Stadionul Steaua, ora 15)

A.S.A, — DINAMO
(Se disputa de la ora 13, meci televizat) 
SPORT CLUB ......... ..........
POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
U. T. A.
F. C. ARGEȘ
F. C. CORVINUL

Bacău
Timișoara 
lași 
Arad
Pitești
Hunedoara
Cu excepția intilnirilor amintite, celelalte

— UNIV. CRAIOVA
— RAPID
— F. C. CONSTANTA
— F. C. M. REȘIȚA
— PROGRESUL
— F. C. M. GALAȚI 
partide vor începe la ora 15.

a doua a 
Diviziei A 

partide e- 
din Capi-

Acțiune individuală a lui 
Eric Menkin (jucător cu 
tehnică impresionantă) 
prin întreaga echipă Di
namo, din care doar Dan 
Georgescu încearcă să-l 

stopeze
Foto : Ion MIHAICĂ

schițele de 
ale municipiului 
ale celorlalte orașe din 
precum și ale celor două co
mune propuse să devină în 
cursul acestui an centre urbane.

Mare, 
județ.

Intrat in partea 
turului, campionatul 
programează mîine 
chilibrate. Meciurile 
tală. Sportul studențesc — Jiul 
și Steaua — F. C. Bihor, lasă 
să se întrevadă victorii lejere 
ale gazdelor. Dar, să nu omi
tem faptul că studenții prezintă 
handicapul absenței unora din
tre titulari ca și pe acela al 
șocului psihologic produs de 
înfrîngerea de miercuri. Jiul

două 
în

puncte obținute pînă 
deplasare) 

tonificată
4—0 obținut

(cu 
acum 
București 
acel
A.S.A.-ci- Steaua, după înfrân
gerile „în lanț” din ultimele 
trei etape, are totuși o sarcină 
mai puțin dificilă în fata unui 
adversar, F. C. Bihor, care nu 
se poate lăuda decît cu un sin
gur punct adus din deplasare.

Pe celelalte 7 stadioane din

vine Ia 
moral de 

asupra

țară, meciul de la Tg. Mureș, 
A.S.A.
tilnire 
liderul 
strind, 
apere 
pitalei, 
acumulate în jocurile deja Ga
lați și Hunedoara. S, 
cău 
iată un alt meci la 
jucător la Pronosport ar indica 
fără ezitare 1X2. Specialistă a 
jocului pe contraatac. „U“ Cra
iova (5 puncte aduse din de
plasare) se arată periculoasă 
pentru orice gazdă. Nici Pro
gresul (tot cu cinci puncte la 
activ aduse de afară) nu pleacă 
dinainte învinsă la Pitești, deși, 
argeșenii s-au arătat imbatabili 
pină acum pe terenul lor. La 
Timișoara, Iași, Arad și Hu
nedoara gazdele dețin prima 
șansă, gîndindu-ne că în afară 
de F.C.M. Reșița (un singur 
punct în deplasare). Rapid, 
F. C. Constanța și F.C.M. Ga
lați nu au realizat nici un punct 
în deplasare.

— Dinamo, anunță o în- 
extrem de disputată, 
clasamentului demon- 

pînă acum, că știe să-și 
șansa și în afara Ca- 
dovadă cele patru puncte

c. Ba-
Universitatea Craiova, 

care un

In după-amiaza zilei de vi
neri. tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a sosit într-o vizită de lucru 
în județul Bistrița-Năsăud. Au 
fost vizitate in orașul Bistrița : 
platforma industrială a orașu
lui, întreprinderea de textile 
nețesute Nelex, Combinatul de 
prelucrare a lemnului.

Vizita de lucru întreprinsă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
timp de două zile. în județele 
Alba, Sălaj, Satu Mare și Bis- 
trița-Năsăud, se înscrie, prin re
zultatele sale, prin concluziile 
desprinse, ca unul din eveni
mentele de importanță deose
bită ale acestei perioade.

CLASAMENTUL
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3
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1. DINAMO
2. Sportul stud.
3. Univ. Craiova
4. F.C. Argeș
5. A.S.A. Tg. M.

6—8. Stoaua

9
8
9
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9
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9
9
9
9
9
9
9
9
8
9
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Jiul
9. Progresul

10. U.T.A
11. Raoid
12. S.C. Bacău
13. F.C. Bihor
14. „Roii" lași
15. F.C. Corvinul
16. F.C.M. Reșița
17. F.C. Constanta
18. F.C.M. Galați
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29— 8 
14— 3 
17—10 
11—10
9— 8 

13—13 
11—11 
11—11
10— 15 
10—18
11— 11 
11—12
10— 14
9— 9
9—11

11— 15
8—13
8—20

15 
13 
11
11
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
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Mîine, in Capitală

„CUPA SPORTUL",
competiție deschisă posesorilor de motociclete

AAAI AAULTĂ ÎNCREDERE
JUCĂTORILOR TINERI!

formației oas-
— Maccabi 

Aviv — în 
au evoluat un 

profesio-

Menționăm de la 
început că în apre
cierea asupra com
portării echipei Di
namo în meciul 
susținut joi seară, 
în cadrul C.C.E. la 
baschet masculin 
(scor final : 83— 
89), ținem seama 
de valoarea ridica
tă a 
pete 
Tel 
care
jucător 
nist nord-american 
— Alsie Perry 
(2,10 m), angajat
special pentru în- 
tilnirile din cupele 
europene și alți 

cîțiva baschetbaliști originari din 
S.U.A., în frunte cu Tal Brody, 
conducătorul de joc al repre
zentativei americane la Cam
pionatul mondial din 1970 (Lju
bljana). Aceștia, ca și ceilalți 
componenți ai campioanei Israe
lului (Eric Menkin, Lou Silver, 
Bob Griffin, Jim Boatright etc) 
au manifestat virtuozitate teh-

• •
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nică, precizie în aruncările la 
coș (50% la cele din acțiune, 
92% la „libere"), capacitate ri
dicată de recuperare în lupta 
sub panouri, toate calitățile 
amintite fiind completate de o 
vastă experiență competițională, 
acumulată în numeroasele tur
nee efectuate de-a lungul anilor 
în Europa și peste Ocean.

Dinamoviștii au luptat cu 
energie, au ținut scorul echili
brat mai mult de jumătate din 
prima repriză și au avut în re
priza secundă forța de a reface 
13 din cele 19 puncte pierdute 
pînă în min. 24. Revenirea din
tre min. 24 și min. 40 se dato
rează aproape în exclusivitate 
elementelor tinere (Dan Nicu- 
lescu, Ion Uglai, Mihai Caraion, 
Marian Braboveanu și Lucian 
Ivascenco, ultimul adueîndu-și 
aportul numai în defensivă), 
fapt care obligă conducerea teh
nică a echipei să acorde pe 
viitor mai multă încredere aces
tor jucători, folosindu-i din vre
me și nu numai... cind totul 
pare pierdut. Se impun însă

Amînată din cauza timpului 
nefavorabil, etapa preliminară a 
„Cupei Sportul” la motociclism 
se va desfășura mîine pe pista 
cartodromului de lingă spitalul 
Fundeni (tramvaiele 1, 4, 21, 
autobuzele 53, 109 și 109 barat). 
Concursul fiind deschis începă
torilor, la întreceri pot participa 
posesorii următoarelor motoci
clete : pînă la 175 cmc. peste 
175 cmc și motorete „Mobra”, 
înscrierile putîndu-se efectua și 
duminică dimineață, cu o oră 
înainte de start.

Participantii vor trebui să poar
te obligatoriu casca de protecție. 
Ei vor efectua un slalom, asemă
nător celui de la examenul de 
conducere auto, precum și două 
opriri in casetele indicate de 
arbitri. Cei mai buni alergă
tori vor participa apoi la un 
nou test de îndeminare, după 
aceleași reguli, pentru desem
narea învingătorilor la clasele 
respective. Se alcătuiesc clasa
mente individuale și pe echipe 
de sector sau întreprinderi. 
Pină la locul 10 se vor acorda 
premii și diplome. Primul start 
se va da la ora 9.

Concursurile rezervate poseso
rilor 'de motorete „Mobra" cîș- 
tigă tot mai mulți adepți. In 
fotografie, un grup de alergă
tori așteptind startul intr-o 
cursă de regularitate și rezis

tență

SUCCESE ALE SPORTIVILOR ROMANI
PESTE HOTARE

D. STĂNCULESCU

Duminică dimineafa, la Craiova

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CROS
Mîine dimineață pe hipodro

mul din Craiova se vor desfă
șura finalele campionatelor re
publicane de cros. Se vor de
cerna nu mai puțin de 18 tit
luri de campioni (individual și 
pe echipe) în cele 9 probe care 
figurează în program. Incepînd 
cu juniorii de categoria a IlI-a 
și terminînd cu seniorii, cam
pionatele de cros vor aduce în

cei mai buni aler- 
Și

întrecere pe 
gători pe distanțe medii 
lungi din țară. Desigur, atrac
ția majoră o prezintă cursele 
seniorilor și senioarelor, de la 
startul cărora nu vor lipsi Ilie 
Floroiu, Gheorghe 
tre Lupan, Natalia 
Maricica Puică etc. 
bă este programată

Ghipu, Pe- 
Mărășescu, 

Prima pro- 
la ora 9,30,

(Continuare in pag. a S-a)

# Virginia 
Barcelona

Ruzici în finala turneului de tenis de la 
9 Nițâ Robu învingâtor la Rotterdam

$

I

Vineri la Barcelona, în semi
finalele turneului internațional 
de tenis, jucătoarea româncă 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
7—5, 6—2 pe cehoslovaca Regi
na Marsikova. în urma acestui 
succes, Ruzici s-a calificat în 
finala competiției, urmînd s-o 
întîlnească pe Renata Tomanova 
(Cehoslovacia),

A început „Turneul lalelelor", 
competiție internațională de box 
organizată de federația olande
ză de specialitate. în prima 
gală, care a avut loc în orașul 
Rotterdam, pugilistul român de 
categoria „muscă” Niță Robu 
l-a învins la puncte pe fran
cezul Dominique Piedeleu.

In ziarul de azi

SPORT, EDUCAȚIE, SĂNĂTATE, RECREARE
Amplă trecere în revistă a realizărilor și 

inițiativelor, precum și a unor neajunsuri 
ce se manifestă în activitatea sportivă de 
masă, din întreprinderi, școli și universități.

PROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICA 
verigă importantă în sistemul performanței

Exemple vrednice de laudă, profesori pasio
nați de munca lor, dornici să dea țării spor
tivi de valoare.
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UNDE MONEA N A IZBUTIT
...Ultima dată a urcat în ring 

acum cinci ani, la o gală ținută 
la New York cu lotul național, 
a cîștigat la puncte, dar avea 
31 de ani și a hotărît să se 
retragă în plină glorie, să ră- 
mînă în memoria suporterilor 
ca un adevărat campion. Pleca 
din ring cu un palmares im
presionant, căci participase la 
trei Olimpiade, la două cuce
rind „bronzul" și ..argintul", bo
xase și la trei ediții . ale cam
pionatelor europene, și la toate 
urcase pe podium, pe treapta a 
treia la Roma, și de două ori 
fusese atit de aproape de ma
rele vis, la Moscova și la Bucu
rești trebuind să se mulțu
mească cu „argintul". Ion Monea, 
maestru emerit al sportului, pă
răsise însă ringul cu un record 
greu de egalat : de 11 ori cam
pion al țării, toate titlurile cîști- 
gate sub culorile clubului Di
namo București, acolo unde în
cepuse boxul în 1956, acolo unde 
este astăzi antrenor.

...O dimineață oarecare, săp- 
tămîna aceasta, sub tribuna de 
la bazinul din parcul sportiv 
Dinamo. In sala de box. Gru
pa de juniori a lui Ion Monea 
e în finalul antrenamentului. 
Glasul antrenorului răsună 
calm : „Brațele sus ! Cei cu 
brațele jos nu rezistă prea mult 
in ring !“ în ringul din fundul 
sălii, doi puști „la mănuși". 
Unul are zece ani și jumătate, 
îl cheamă Victor Gherasim și 
vrea să ajungă, nici mai mult 
nici mai puțin. Mircea Simon. 
E al doilea an de cînd vine 
la box. Adversarul său, Mircea 
Răileanu, are nouă ani și cîte- 
va luni, și vrea să ajungă „pu
ternic ca Simion Cuțov !" Ion 
Monea intuiește una din între
bările noastre și precizează : 
„Nu vor urca in ring cu ade
vărat, adică in meciuri, decit 
la 15 ani. Pină atunci, însă, 
pregătire fizică serioasă. îmbi
nată cu cîteva minute la mă
nuși, țelul fiecărui copilandru 
care vine prima dată la sală. 
Sint mici, dar dacă iubesc bo
xul e suficient, asta îmi și tre
buie, copii care să iubească spor
tul acesta. Știți, aici e marca 
problemă ! în ultimul timp e 
tot mai greu să găsești tineri 
care să vină la box, cu toată 
dragostea. De ce ? ! ...Mulți se 
tem de greu, și boxul nu-i un 
sport ușor, deși e teribil de 
frumos". Fostul campion corec
tează cîteva mișcări ale unui bă
iat aflat la studiu în fața oglinzii. 
„E foarte bun la sală, dar nu 
poți ști ce va ieși din el cind 
va urca in ring. Aici e dificul
tatea in box. Lucrezi cu junio
rul un an sau doi, și abia după 
ce urcă in ring iți dai seama de 
adevăratele lui calități. în 3 
ani de cind sint antrenor am 
avut la sală cam 500 de copii 
și juniori, și au rămas cam... 
18 ! Cifra e mică, dar eu sint

GABRIEL MATEESCU și |SAR PO
SER, COMUNA ȘOIMARI. Cîștigind 
toate cele 8 meciuri susținute pină 
acum și realizînd, deci, 16 puncte din 
16 posibile, Petrolul înscrie o perfor
manța remarcabilă. Dar n-are sens 
să căutăm în ,,istoria fotbalului r»os-

tru" pentiu a vedea dacă a mai 
existat o echipă care se poate lăuda 
cu o asemenea performanță. In ge
neral, interesează performanța unei 
echipe la finalul unui campionat, și nu 
la începutul sau la mijlocul lui. 
Parcă și Rapidul s-a aflat în urmă cu 
10 ani într-o situație asemănătoare, 
avînd și 6 puncte avans în RETUR, 
în final, gi'uleștenii aveau să rămînă 
cu 5 puncte în urma Petrolului I Evi
dent, aveți toate motivele să fiți 
mulțumiți de comportarea actuală a 
Petrolului, dar să nu credem prea 
mult in statornicia... fotbalului și, mai 
ales, a echipelor.

ANDREI MIRCEA, COMUNA DABU- 
LENI. Acel 13—0 al lui Dinamo in 
fața lui Crusaders n-a însemnat o 
performanță .,de aur" pentru dinamo- 
viști, ținînd seama de valoarea scă
zută o adversarului. O asemenea per
formanță ar fi fost în urmă cu cîteva 
saptămîni, eliminarea lui A.C. Milan, 
de care echipa dv. favorită a fost 
— totuși — foarte aproape, în con

dițiile în care tabela de marcaj ar 
fi arătat la un moment dat 2—0 pen
tru Dinamo, golul lui Roznai fiind

mulțumit cit de cit. Pentru că 
cei rămași sint băieți serioși, și, 
foarte important, curajoși". Ne 
povestește o întîmplare. Au ve
nit acum vreo doi ani vreo 20 
de băieți din Tei. Aceeași școa
lă, aceleași străzi. A lucrat cu 
ei cîteva luni, la sală, și a de
cis sâ-i urce în ring. în ziua 
meciului n-a mai venit însă 
nici unul. „S-au speriat, erau 
fricoși, și de atunci am hotărit 
să nu primesc la sală băieți 
fără curaj".

Primul criteriu al selecției fă
cută cu atîta migală prin șco
lile Bucureștiului se numește, 
deci, Curajul. „Nu-i vorba, in
să, numai de curaj, intervine 
Ion Monea. Acum un an aveam 
un băiat bine făcut fizic. A ve
nit de cîteva ori la sală, părea 
că ii place. într-o zi, după ce

REPORTAJUL NOSTRU

l-am pus să boxeze în fața 
oglinzii, scapă un pumn in 
oglindă. A trecut alături, dar și 
acolo il văd că dă cu mănușa 
in oglindă. Mă duc la el. Băuse 
înainte de a veni la sală. A 
fost ultimul lui antrenament, 
chiar dacă a insistat să-l re
primesc. Nu se putea ! Alcoolul 
și țigara sint cei mai periculoși 
adversari ai unui boxer. Cei 
care le rezistă au o constituție 
de excepție, dar cedează și ei, 
mai devreme decit ar trebui. în 
box efortul e fantastic, și dacă 
nu-ți ordonezi viața înainte de 
meciuri, adio talent, adio mun
că. Eu n-am fost un băiat prea 
cuminte. Dar, înainte de meci, 
deveneam cel mai calculat om. 
Totuși, n-am reușit să renunț 
la țigară. Și cit rău mi-a fă
cut !... Dacă n-aș fi fumat, sint 
convins că aș fi reușit pină la 
urmă o medalie de aur la Olim
piade sau la „europene"... Așa 
cred eu !“... Prin geamul sălii 
se văd în fața intrării cinci ado
lescenți. Patru dintre ei fumea
ză. „Și au venit la box ! zice 
Ion Monea. Nici o speranță ! 
Nu-i primesc la sală. De fapt, 
nimeni nu recunoaște că fu
mează. îi pun insă să-mi în
toarcă buzunarele de la haină 
sau pantaloni. Și unde găsesc 
urme de tutun, e clar. Boxul e 
în primul rind o problemă de 
voință. Iar dacă nu poți renun
ța conștient la lucruri care îm
piedică performanța, atunci va 
fi și mai greu să te mobilizezi 
să învingi nu adversar foarte 
tare". Vine in sală Mircea Si
mon. E cu antrenorul Constan
tin Nour. Copilandrii lui Mo
nea tresar. Prezența celor mari 
ii stimulează enorm. Fiecare are 
idolul său. Simon, Cuțov, Do- 
brescu... „Mi-aș dori să-mi vină

perfect valabil și ddpă opinia presei 
italiene, care a taxat decizia arbitru
lui (anulare pentru ofsaid) drept 
„invenție".

ALEXANDRU POP, ARAD. Nici în 
campionatul de fotbal al Italiei, nici 
în alte campionate nu s-a înregistrat 
vreodată un asemenea scor : 18—18 ! 
Este vorba, probabil, de alt sport, de 
handbal sau de rugby. Fotbalul n-a 
ajuns la o asemenea eficacitate, pe 
nici un meridian al ciobului.

MIRCEA DUMITRESCU, BUCUREȘTI. 
Vreți să deveniți planorist ? Vi se cere 
să aveți 18 ani, să posedați bacalau
reatul (sau să fi absolvit o școa-lă teh
nică similară), și, fiind vorba de un 
sport al celor curajoși, să dispuneți 
de resursele psihice necesare. Presu
pun că le aveți I Adresați-vă, deci, 
Aeroclubului ,,Aurel Vlaicu" din Ca
pitală (telefon 11.79.70, interior 128).

BORA FLORIN, BUCUREȘTI. Boxe
rului de categorie grea Ion Cernat îi

puteți scrie pe adresa : clubul spor
tiv Unirea Focșani. Cred că vă va 
răspunde.

DAN CRETAN, TIMIȘOARA. Fotba
listul Octavian lonescu (Sportul stu
dențesc) a jucat la C.F.R. Cluj-Napo- 
ca. A fost unul din jucătorii de bază 
ai acestei formații.

EMANUEL PESCARU, ZlMNICEA. 
,,Steaua" lui Stan Smith s-a stins mult 
mai repede decît ar fi putut bănui 
cineva, în timp ce llie Năstase conti
nuă să se numere printre cei mai 
buni jucători oi lumii. Și Stan Smith 
nu este mai mare ca vîrstă decît 
Năstase, cum cred unii, ci mai mic : 
cu jumătate de an. fn decembrie, el 
va împlini 30 de ani, llie Năstase i-a 
împlinit la 19 iulie.

Ilustrații : N. CLAUDIU

SĂ AJUNGĂ...
la sală numai băieți ca Mircea 
Simon. Cuminte, serios, îndră
gostit de sportul acesta. Cre
deți că Simon ajungea acolo 
sus fără sacrificii și calități 
morale excelente ? ! Nici vor
bă 1 Cel mai dur lucru ,din box 
e... psihicul. Trebuie să ai o 
tărie morală ieșită din comun. 
De cite ori nu cîștigi la puncte, 
dar măninci zile la rind numai 
biscuiți cu lapte, in urma lo
viturilor primite în maxilar ?..." 
Fostul campion se depărtează 
în sală, să corecteze mișcările 
unui nou venit. îi solicităm an
trenorului emerit Constantin 
Nour părerea despre cel care 
i-a fost elev, antrenorul Ion 
Monea care pregătește și lotul 
național de juniori : „Lucrează 
excelent ca antrenor. E foarte 
delicat cu tinerii, un bun pe
dagog, care — sint sigur — va 
reuși multe performanțe și ca 
antrenor".

...Antrenamentul juniorilor 
s-a terminat. Cei 17 băieți plea
că Ia vestiar. „Cel foarte bun 
la sală", Constantin Ghiculescu, 
venit tocmai de lingă gara Pro
gresul, mărturisește că vrea să 
ajungă un boxer ca... Ion Mo
nea. Fostul campion îl aude și 
il bate prietenește pe umăr : 
„Mai mare decit Monea să 
ajungi, Costică, asta imi do
resc ! Visez ca unul din elevii 
mei să mă întreacă și să ciștige 
o medalie de aur la Olimpiadă 
și la „europene". Poate tu, poa
te Titi Cercel, poate Stan Flo
rin din lotul național de juniori, 
poate Gheorghe Petrică, poate 
llie Moise, nu știu exact care, 
dar unul trebuie să urce pină 
acolo unde Monea n-a izbutit 
să ajungă".

ACEST STRĂINII! SECOL
Al SPORTULUI

Mircea M. IONESCU

ANI DE DRIJMEȚIF

: • <
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ACEST STRANIU 
SECOL

AL SPORTULUI... j

sportului 
pretutin- 
trecutu- 

apropiat,

Ziarist sportiv de pe băn
cile liceului, de aproape 40 
de ani, Victor Bănciulescu, 
redactor al ziarului „Spor
tul", realizează cu această a 
14-a carte semnată din lu
mea sportului, recordul per
sonal de gindire și inter
pretare a fenomenului sportiv 
in cel de-al XX-lea secol. Pa
sionat după istoria 
românesc și de 
deni, cunoscător al 
lui îndepărtat și 
martor al impetuoasei dez
voltări contemporane spor
tive, V. Bănciulescu a cău
tat o calc originală de sin- 

. teză dintr-o experiență și 
o cultură făurite în biblio
teci. stadioane, lingă spor
tivi, în multiple contacte in
ternaționale. Pornind de Ia 
originala denumire de către 
Franțois Mauriac a seco
lului al XX-lea drept „...a- 
cest straniu secol al sportu
lui", devenită titlul cărții, 
autorul folosește un șir de 
eseuri pentru a înmănun- 
chia idei, istorie, literatură, 
artă, filozofie, performan
țe, eroi, pasiuni, moravuri, 
anticipație, toate de sursă 
sportivă veche și nouă, in 
patru capitole : 1. Estetica
sportului („Shakespeare și 
sensul performanței sporti
ve", „Diirer in arenă” etc.), 
2. La braț cu Homo ludens 
(Tenisul, Salatiera și Wim- 
bledonul etc.), 3. Cum se 
joacă alții (Baseball Ia New 
York etc.), 4. Sportul miine, 
în anul 2 000 (Sportul cos- 
monauților etc.).

în numai 166 de pagini,I
k\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

CLAUDIU, INTRE „CEI MAI BUNI 100“
Anchetele internaționale și clasamentele 

nu numai în domeniul sportului. Iată că 
satiră și umor din Gabrovo (Bulgaria) a ___  _ ________
inițiativă pentru a stabili cei mai buni 100 de caricaturiști 
ai lumii. Au răspuns la chestionarul lansat peste 800 de cu- 
noscuți caricaturiști, uniuni de creație, redacții de reviste 
umoristice și critici de specialitate din 78 de țări. Printre cei 
100 s-a numărat și artistul român, vechi colaborator al re
dacției noastre, N. CLAUDIU.

Din lucrările acestor 100 de mînuitori ai creionului satiric 
se va alcătui o expoziție sub genericul „Prin intermediul 
bunei dispoziții și al rîsului la apropierea dintre popoare". 
Expoziția, în care figurează mai multe cartoane semnate de 
Claudiu, va vizita, în circuit, numeroase țări. Scopul ei, cum 
arată organizatorii, este de a prezenta frumusețea morală a 
omului, de a milita pentru prietenie și înțelegere, pentru 
echitate și dreptate socială. De altfel, valori pe care sportul 
are darul și misiunea nobilă de a le cultiva. (V. CH.)

sint la 
recent, 
luat o

UN GEST FRUMOS
Al ARBITRULUI HAINEA

Meciul de duminica trecută, 
dintre divizionarele C gălățene, 
Ancora și Metalosport, a început 
cu un singur arbitru de linie. 
Cel de-al doilea nu venise ! In 
această situație, arbitrul de cen
tru alerga pe o tușă, iar pe cea
laltă semnaliza singurul tușier 
care îl ajuta. Sarcină dificilă, 
fără îndoială.

Un „spectator" din tribune s-a 
oferit să-l ajute pe arbitrul de 
centru, preluînd rolul celui de-al 
doilea tușier. Cîteva clipe, con
ducătorul partidei a fost descum
pănit. și nu-i de mirare. Specta
torul care se oferea să „țină o 
tușă", nu era altul decît arbitrul 
F.LF.A. Nicolae Rainea care, 
după-amiază, trebuia să conducă 
meciul din prima divizie F.C.M. 
Galați — Politehnica lași.

Bineînțeles că arbitrul de centru 
a fost îneîntat de acest ajutor 
neprevăzut, iar spectatorii, la 
rîndul lor, plăcut impresionați de 
gestul lui N. Rainea, l-au aplau
dat la terminarea meciului.

noi

V. Bănciulescu reușește să 
împartă cu dărnicie cititori
lor din zestrea lui de dece
nii, determinîndu-ne să ne 
gindim și să interpretăm 
sportul pe deasupra sim
plelor jocuri, victoriilor și 
eșecurilor, îndemnîndu-ne 
cu patos să-I gustăm prin 
sensurile lui majore, pline 
de simboluri și de 
perspective, în ideea că este 
atit de necesar ca sportul 
să facă parte, intr-un fel 
sau altul, din ființa fiecă
ruia dintre noi. Autorul 
reușește tocmai o asemenea 
performanță, de invidiat-

Aurel NEAGU

Turist poate fi oricine — 
copilul, omul matur și bă- 
trînul de șaptezeci de ani", 
mărturisește profesorul și 
biologul Ăurelian Pițu, unul 
dintre „eroii" cărții „Ani de 
drumeție", aparținînd lui 
Valentin Borda și Nicolae 
Simion, de curînd apărută 
în Editura sport-turism, o 
carte de „interviuri” cu oa
meni pentru care „mersul 
pe jos nu-și va pierde nici
odată farmecul", cum spune 
la rîndul său ing. Emilian 
Iliescu, director al Bibliote
cii turistice. Așadar, o ple
doarie pentru turism, reali
zată printr-o metodă speci
fic gazetărească : interviul, 
cartea fiind „rodul unor în
delungate și repetate convor
biri cu pionieri ai turismului 
din România”, printre care 

univ. Alexandru Ba- 
acad. Alexandru 

prof. univ. 1 
ing. dr. doc.
Beldie, prof. dr. 

Emilian Crislea, 

prof. 
Iaci, 
setti, 
Țițeica, 
lexandru 
Caius Lepa, 
oameni ale căror preocupări 
sau pasiuni au multe puncte 
comune cu 
dintre ei contribuind efectiv 
la așezarea acestuia pe baze

Ro- 
Radu 

A-

turismul, unii

modă. Si 
Casa i.e 
asemenea

UN HOCHEIST 
SE RETRAGE

La 33 de ani, hocheistul Iu
lian (Ică) Florescu pune defi
nitiv crosa în rastel. Despărți
rea de sportul preferat, căruia 
Florescu i-a închinat cea mai 
frumoasă parte a vieții, are loc 
după o activitate prodigioasă : 
peste 150 de jocuri în echipa 
națională, participant la șapte 
ediții ale C.M. și două ediții ale 
J.O., de patru ori campion al 
țării în echipa Dinamo, maestru 
al sportului. Iulian Florescu are 
în plus meritul de a fi știut să 
împletească în mod armonios 
activitatea sportivă cu instruc
țiunea și pregătirea pentru via
ță. Licențiat al Facultății de 
drept, el este acum avocat ple
dant în Colegiul București. Să-i 
urăm, deci, cit mai multe suc
cese la... bară (V. Ch.)

u

trainice la noi în țară. Dia
logul este viu, se derulează 
intr-un ritm alert, introdu- 
cîndu-1 pe cititor imediat în 
miezul problemei și dezvă- 
luindu-i fără ocolișuri o 
lume plină de farmec, fără 
însă a-1 scuti de o bogăție 
de date și „sfaturi" (fără a 
fi didacticiste) despre turis
mul românesc și despre ceea 
ce. este drumeția. De altfel, 
parcurgind paginile cărții 
străbați totodată și istoria 
turismului, cu urcușurile și 
coborîșurile sale, „vezi” locuri 

de un neasemuit pitoresc.

re-

• Semn că Anul Nou nu 
este departe, consemnăm a- 
pariția „Almanahului sate
lor — 1977”, în cuprinsul că
ruia cititorii pot găsi o bo
gată rubrică sportivă
portaje, note, informații re
feritoare la participarea 
sportivilor români la Olim
piada de la Montreal, Ia di
verse competiții rezervate ti
nerilor din mediul rural. De 
reținut, de asemenea, și sui
ta de articole pe teme turis
tice.

• O carte recent apărută 
în librăriile italiene și intitu
lată sugestiv „Fotbal-adevăr" 
suscită vii polemici. Auto
rul, medicul sportiv Manlio 
Cipolla, a făcut parte din 
comisia sanitară a echipei 
Internazzionale in epoca de 
mare glorie a clubului mila
nez. Pe lingă o serie de alte 
amănunte, medicul destăi- 
nuiește modul în care antre
norul Helenio Herrera 
curgea la 
lente, din 
cu scopul 
jucătorii, 
faptul că 
„Magul", care locuiește 
tualmente la Veneția, nu au 
formulat nici o dezmințire 
împotriva celor publicate de 
dr. Cipolla...

Emanuel FÂNTÂNEANU

re- 
o scrie de stimu- 
domeniul chimiei, 
de a-și „fortifica” 

Interesant este 
atit clubul, cit și

ac-

X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W\\\\\\\\\\\\\\^^^^



INTR-ADEVAR 99NU PRINDE
COMPLEXUL „SPORT Șl SANATATE"?

Nu mai este, de multă vre
me. cazul să subliniem impor
tanta complexului ..Sport și să
nătate". acțiune cu caracter’ poli
sportiv. organizată de C.N.E.F.S., 
împreună cu organizațiile de 
stat și obștești cu atribuții în 
acest domeniu. în baza Hotărî- 
rii Plenarei C.C. al P.C.R. din 
1973. Mai mult, ar fi de dorit 
ca. după atîta timp (care a in
clus perioade de experiment, de 
îmbunătățiri ale regulamentu
lui. de valorificare a experien
ței pozitive etc.), să putem, ori- 
cind. înfățișa un bilanț fruc
tuos. care să confirme popu
laritatea si eficienta acestui 
complex, contribuția lui tot mai 
intensă la dezvoltarea activită
ții sportive a maselor.

Constatăm, însă, că nu pes
te tot se acționează în mod co
respunzător pentru ca. intr-a
devăr. complexul „Sport și să
nătate" să constituie, prin an
samblul rezultatelor sale, un 
important mijloc de apreciere a 
gradului de pregătire fizică a 
populației și de cuprindere a 
oamenilor muncii, a întregului 
tineret. în practicarea organiza
tă a sportului. Cu prilejul unor 
recente 
pentru 
activul secției de resort din ca
drul C.N.E.F.S. a analizat și 
modul în care se desfășoară 
concret, 
trecerea probelor și 
complexului 
te“. numeroase 
rind. din păcate 
serioasp rămîneri

A rezultat, 
te iudete se 
— îndeosebi 
gandistică și 
se facă de la. 
de-aici să vină

nătate“. socotit, pare-sc sarci
nă... facultativă, ori chiar „cor- 
voadă“ pentru activiștii ocu
pați cu nu se știe ce altceva ! 
Iată doar cîteva exemple : la 
asociația 
bozia — 
diplomă : 
na Hida. 
cunoaște... regulamentul ; 
ceul agro-industrial din

sportivă „Azotul“ Slo- 
nici un purtător de 
la Liceul din 

jud. Sălaj încă

deplasări în județe, 
îndrumare si control.

C.N.E.F.S. 
î care 
în unitățile de bază, 

normelor
..Sport si sănăta- 

exemple ofe- 
concluzia unei 

în urmă.
astfel, că în mul- 
așteaptă ca totul 
activitatea propa- 
de agitație — să 

centru și tot 
indicații (! ?). 

Se întreprind prea puține ac
țiuni practice pentru impulsio
narea muncii in acest domeniu, 
nu sint analizate cu exigență 
rezultatele și nu 
rile cuvenite. în 
se merge în mod 
sit. pe linia cea 
a stabilirii unor 
nimale. cu mult sub cerințe si 
posibilități (Argeș. Bistrița-Nă- 
săud. Caras Severin. Covasna, 
Satu Mare). De aceea, desigur, 
nu 
la 
de 
din 
tul 
probelor si 
xului este intre 3 si 12 la su
tă !). Firește cu atît mai de 
neînțeles sînt situațiile întîl- 
nite în alte asociații sportive, 
unde nu se face aproape nimic 
pentru complexul „Sport și

se

se iau măsu- 
unele județe 
cu totul gre- 
mai comodă, 
obiective mi-

întîmplător 
fel si intr-un 
asociații sportive
Luduș si Reghin 
do angrenare în 

normelor

se procedează 
mare număr 

(în cele 
procen- 
trecerea 
complc-

să-

comu- 
nu se 
la Li-
Șim-

© Așteptare..., în loc de 
organizare și acțiune prac
tică © Obiective minima
le, sub cerințe și posibili
tăți © Mii de tineri, nici 
un concurs pentru trecerea 
normelor I © Numeroase 
exemple de activitate bo
gată, cu rezultate remarca
bile © O invitație pe a- 
dresa amatorilor de „ex

plicații"...
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leul Silvaniei nu se știe numă
rul celor care și-au trecut 
mele : la „Metalotehnica' 
Tg. Mureș nici una 
peste 700 de angajate 
trecut toate normele : 
Blaj, mii de angajați 
purtător de diplomă.
fel de evidentă ; la Șantierele 
Navale Oltenița, ea si 
munele vasluiene 
Dumești. activitate 
xistentă.

Auzim adesea, ca 
tie" că acest complex ..nu prin
de" că el ..nu a cîstigat audien
ta tineretului" etc. Că lucrurile 
nu stau cîtuși de puțin așa 
ne-o dovedesc si recentele con
statări cu prilejul acțiunilor de 
îndrumare si control de care 
aminteam la început.

Cum „nu prinde" complexul

nor- 
din 

cele 
și-a

din
nu

la C.I.L. 
nici un 
nici un

în co- 
Zorlcni și 

ca și ine-

o „cxplica-

„Sport și sănătate" cînd, de 
exemplu, peste 700 de elevi de 
la Școala generală nr. 1 din 
Șimleul Silvaniei au primit di
plomele. iar 70 la sută din 
vii Școlii generale nr. 1 
Zalău și-au trecut toate 
mele ? Nu sînt cazuri de 
cepție. Asociația U.M. Timișoa
ra. cele de la Faianța Sighi
șoara. Chimica Tîrnăveni. „Me
talurgistul" din Cugir. Liceul 
pedagogic din Rm. Vîlcea, Școa
la generală nr. 1 și Liceul de 
construcții din Tirgoviste s-au 
evidențiat, de asemenea, prin 
rezultate remarcabile. Aprecieri 
din cele mai frumoase pot fi 
făcute si cu privire la activi
tatea unor centre de 
și trecere a' normelor, 
cele de la Grivița 
Voința din București, 
pari susținute si. în 
resc. realizări deosebite au fost 
constatate. însă. în multe alte 
asociații sportive : Chimica-Bu- 
zău. Oltul-Rm. Vîlcea. Fabrica 
de conserve Rîureni-Rm. Vîl
cea. Școala generală din comu
na Crîng-jud. Teleorman, Li
ceul industrial-Turnu Măgure
le. Confecția Vaslui și Bîrlad, 
Fabrica de ciorapi din Huși etc.

Da. dar aici — ca si în alte 
asociații sportive — nu se cau
tă toată ziua ..explicații", se 
muncește serios, cu răspundere 
și pasiune, se folosesc intens 
toate acțiunile care asigură un 
larg cadru organizatoric pen
tru trecerea normelor — cam
pionatele asociațiilor, crosurile. 
..duminicile cultural-sportive", 
participările la competițiile ofi
ciale. Ia etapele de masă ale 
„Cupei tineretului", la „Amicii 
drumeției", concursurile specia
le pentru obținerea probelor și 
normelor complexului ..Sport și 
sănătate".

Ceea ce se poate si trebuie 
să se facă in toate asociațiile 
sportive, in toate județele.

F r u m o a se

COMPETIȚII
TRADIȚIONALE

Universitatea din Cluj-Napoca 
numără aproape 6.008 de studenți 
și studente, dintre care 2600 sînt 
în anii I și ii. Catedra de specia
litate (care numără 30 de cadre di
dactice), sub conducerea lectorului 
univ. Ion Uțiu, se străduiește. în 
permanență, să asigure o activi
tate susținută pentru marea ma
joritate a ..universitarilor" clujeni.

Asistentul univ. Zoltan Dobran- 
schi — responsabil cu sportul de 
masă în cadrul catedrei — ne-a 
vorbit despre succesul de care se 
bucură „Triunghiularul facultăți
lor de drept", care se dispută cu 
regularitate și cunoaște o largă 
audiență, precum și de întîlnirile 
sportive ale filologilor, chimiștilor, 
matematicienilor, economiștilor, 
fizicienilor, sau de competiția do
tată eu „Cupa Universității", care 
se dispută la mai multe ramuri 
sportive și ajunge pînă la finala 
pe centru universitar.

Constatări îmbucurătoare și la 
I.M.F. Lectorul univ. Adriana Ca- 
roiu — de la catedra de educație 
fizică și sport — ne-a relatat că 
din cei aproximativ 40'00 de medi- 
ciniști. 1900 din anii I și li fac 
educație fizică cu regularitate, iar 
împreună cu cei din anii mai mari 
sîr.t angrenați in competiții tradi
ționale. Dintre acestea „Cupa dr. 
Iuliu Hațieganu" se organizează 
pentru studenții I.M.F. din întrea
ga țară și a ajuns la a IlI-a edi
ție. care anul acesta a fost orga
nizată de bucureșteni.

Am enumerat doar 
întrecerile sportive 
ale studenților din 
Ide la Universitate și 
în afara lor mai sint 
competiții de masă care ar.grc 
nează un număr din ce în ce mai 
mare de studenți și studente în 
activitatea sportivă, la practicarea 
exercițiului fizic și a mișcării.

Paul IOVAN

dincîteva 
tradiționale 

Cluj-Napoca 
I.M.F.), dar 

numeroase 
angre-

Autografe „Gheorghe Gruia" la Liceul „Dimitrie Bolintineanu 
Capitală... Foto : Ion MIHAICA

pregătire 
cum sînt 
Roșie și 
Preocu- 

mod fi-

Dan GÂRLEȘTEANU

inițiative

MARI PERFORMERI ÎN
MIJLOCUL MICILOR SPORTIVI

Alegerea comandamentului unității de pionieri a Liceului ..Dimitrie Bo
lintineanu" din Capitală a fost urmată de un moment festiv, inedit, prilejuit 
de prezența printre ,,cravatele roșii cu tricolor" a unor sportivi fruntași, ma
eștrii emeriți ai sportului Cristian Gațu, Gheorghe Gruia și Dan Irimicîuc. 
Doi handbal iști și un scrimer care au adus mișcării noastre sportive, de-a 
lungul anilo-r, numeroase satisfacții, succese de prestigiu.

Gațu, Gruia (care a fost elev al liceului) și Irimiciuc au evocat multe din 
momentele de seamă ale activității lor sportive, au răspuns la întrebările 
pionierilor.

In cuvîntul său, eleva Cristina Postelnicu, comandanta unității de pio
nieri a mulțumit oaspeților pentru reușita acestei întîlniri. Ea a propus înfiin
țarea unui cerc olimpic al elevilor și pionierilor, destinat să contribuie la o 
mai bună cunoaștere a evoluției sportivilor români la cea mai importantâ 
competiție internațională, a preparativelor lor pentru viitoarea ediție a J.O. 
de la Moscova. în acest context, la ..Bolintineanu" va fi pregătit vernisajul 
unei expoziții de fotografii, timbre și afișe olimpice, întîlniri cu sportivi care 
aspiră la promovarea in loturile olimpice, cu antrenori.

Conducerea liceului (prin prof. Ion Voinea) s-a arătat- receptivă la această 
propunere, angajîndu-se să o sprijine, să o materializeze chiar în acest tri
mestru de școală, (t. st.)

PREZENJ! LA STRINSUL RECOLTE!
PLOIEȘTI. Toți activiștii Consi

liului județean pentru educație 
fizică și sport Prahova, sportivi 
și antrenori de la clubul Petrolul, 
de la alte asociații sportive din 
județ au plecat, de două zile, la 
strîngerea recoltei. Mare parte 
din ci se află la cules de stru
guri în viile întreprinderii agrico
le de stat de la Păulești.

sibienc

ÎN FIECARE SCOALĂ, ALERGĂRI DE CROS

BRAII.A. Elevi sau muncitori, 
numeroși sportivi din municipiul 
Brăila pot fi văzuți în aceste zile 
pe ogoare. în livezi sau vii : fot
baliști juniori de la Fotbal Club, 
antrenorii lor Octav Ulman și 
Vasile Coteț lucrează la I.L.F. 
Brăila pentru a sorta legume, bo
xerii fruntași Gheorghe Marinei, 
Eugen Stoica, ion Buzatu. Nicolae 
Șchiopu si Gheorghe Trică de la 
Box Club culeg porumb de pe 
suprafețele C.A.P. Tichilești, lup
tătorii de la Progresul participă 
la culesul legumelor si fructelor 
întreprinderii agricole 
Dunărea.

de stat

N. COSTiN-coresp.

Preferințele elevilor sibieni 
pentru jocurile sportive se îm
pletesc, tot mai convingător, in 
ultimii ani și cu cele pentru 
atletism. Există in această pri
vință, îndeosebi în școlile ge
nerale, multe inițiative frumoa
se, unele materializate, altele 
pe cale de împlinire.

Divizia de cros este una din
tre ele. Competiția debutează la

nivelul claselor V-Vlîl, cu par
ticiparea tuturor elevilor. Apoi, 
o nouă etapă, pe școală, stabi
lește primii doi atleți (băieți și 
jete) : echipa reprezentativă a 
școlii respective. Cifric, aceasta 
înseamnă mai 
elevi și eleve 
(pe clase) și 
concurenți și 
își reprezintă

bine de 3 000 do 
în etapa de masă 

aproape 400 de 
concurente care 
școala la divizie,

Secvență din proba de cros a „zonei" sibiene a junioarelor I în care 
participantele au fost în proporție de 80 la sută eleve...

Foto. V. ClRDEI—Sibiu

însemnări din (impulung Moldovenesc LA
La sfîrșitul anului trecut, în 

zona muntoasă a Cîmpulungului 
Moldovenesc pionierii localnici au 
marcat peste 200 de km de trasee 
turistice, astfel că potecile din 
masivul Rarău pot fi acum lesne 
străbătute de orice iubitor al 
drumeției. Tineretul de la între
prinderea de exploatări geologice, 
cei de la Filatură au transfor
mat cabanele ,,Ștrand" si Deia 
nu numai in locuri agreabile de 
popas, dar și de practicare a 
sportului, amenajind aici baze 
simple ; în curțile școlilor gene
rale 1, 2 și 3 au apărut terenuri 
de handbal, baschet, tenis si vo- 
lei, iar la liceul „Dragos Vodă“ 
cele două săli cu sectoare de at
letism, precum și terenurile de

handbal, baschet și tenis, existen
te în curte, sint urmarea muncii 
elevilor și cadrelor didactice. O- 
prindu-ne aici cu înșiruirea e- 
xemplelor privind dezvoltarea, a- 
proape spectaculoasă, a bazei ma
teriale a sportului din Cîmpulung 
Moldovenesc, o facem nu pentru 
că nu am mal putea oferi șl 
alte date, ci dorind să facem loc 
cîtorva însemnări despre activi
tățile ce se desfășoară zilnic în 
acest oraș. Obișnuiți cu tempera
turile scăzute, copiii șl tinerii pot 
fi văzuți, chiar șl în aceste zile, 
neobișnuit de friguroase, fie prac- 

.ticînd afară gimnastica de înviora
re, fie participînd la întîlniri de 
handbal și volei între clase șl în
tre școli. La rîndul lor, profesorii

pe parcursul a patru etape : 
două programate toamna, alte 
două primăvara. Probele, 800 m 
și 1 000 m pentru băieți, 400 m 
și 600 m pentru fete.

în școli, preparativele pentru 
promovarea celor mai buni at- 
leți in divizie angajează deopo
trivă pe elevi și pe profesorii 
de specialitate.

Divizia de cros este urmată, 
tot in toamnă, in a doua jumă
tate a lunii octombrie, de aler
gări pe teren variat. Aici, par
ticiparea este mult mai largă ; 
pe lingă elevii din clasele 
V-VIII sint prezenți și cei din 
școli profesionale și licee, din 
întreprinderi (primii 10 din fie
care unitate școală sau de pro
ducție). Probele — de la 400 m 
la 3 000 m.

în fine, și o a treia compe
tiție de cros, cea care se des
fășoară in organizarea A.S.A. 
Sibiu, pentru elevi, juniori, dar 
și pentru seniori, concurenți din 
municipiul și județul Sibiu, 
precum și invitați din zonele 
geografice învecinate. Prin tra
diție, acest cros (acum la a 
IÎI-a ediție), care încheie acti
vitatea atletică a fiecărui an, 
este programat în prima dumi
nică a lunii decembrie.

T. BRĂDEȚEANU

Iii județul Alba
40 000 de opțiuni

pentru atletism
de elevi și pionieri

Alba au luat
Aproape 40 000 

din școlile județului 
parte, de la începutul acestui an de 
învățămînt, la o serie de întreceri 
atletice. Este o acțiune amplă care 
se înscrie, prin tradiție, în agenda 
C.J.E.F.S. Alba, a Inspectoratului șco
lar și a Consiliului județean al orga
nizației pionierilor. Anul acesta, însă, 
acțiunea a avut un caracter special, 
fiind coroborată cu inițiativa Federa
ției române de atletism, de a realiza 
o selecție de anvergură a celor mai 
dotați elevi și pionieri care, ulterior, 
să realizeze primii pași către perfor
manță.

Județul Alba s-a situat printre zo
nele geografice care au răspuns cu 
promptitudine inițiativei forului atletic 
central. în localități ca Blaj, Zlatna, 
Cugir, Abrud. Aiud, Cîmpeni, Ocna 
Mureș, Sebeș, în municipiul Alba lulia 
și chiar în așezări rurale din munții 
Apuseni (Albac, Arieșenî etc.) acțiu
nea s-a bucurat de o largă partici
pare profesorii de specialitate, direc
torii de școli. consiliile populare 
chiar, adueîndu-și contribuția la reușita 
ei. Cei mai buni 40 din cei 40000 de 
elevi ai județului vor pleca la Timi
șoara la etapa următoare a acțiunii 
de selecție.

ACEEAȘI TEMPERATURA
de educație fizică, 
Gh. Bratu, Aurel 
Bucurescu, Valeriu
Pața — dar ei nu sînt singurii — 
își țin, fără excepție. în aer liber 
orele de educație fizică. ~ ’ * 
vicepreședintele C.O.E.F.S., 
piliu Buzduga, ne spunea 
tivitatca sportivă în asociațiile 
din orașul nostru nu ar fi posibi
lă fără sprijinul activiștilor obș
tești, al conducerilor unităților c- 
conomice și 
lung. în 
preocuparea __
in aceste zile este debutul ediției 
de iarnă a „Cupei tineretului". In 
această direcție, vor avea loc 
întreceri la nivelul claselor, școli
lor generale si liceelor, al grupe-

printre care 
Cristea, Gh. 
Nuțescu, Iuliu

Prim- 
Pom- 
„Ac-

școlare din Cîmpu- 
domeniul sportului, 
noastră principală

• ••

lor sindicale, secțiilor și sectoare
lor. Toiul este pregătit pentru a- 
menajarea unui număr de 6 pati
noare artificiale. „Festivalul spor
turilor de iarnă", competiție de 
masă ajunsă la a Vl-a ediție, va 
fi inclus, în acest an, în manifes
tările din cadrul „Cupei tineretu
lui". In noul sezon vom avea încă 
o pîrtie de schi, una de săniuțe 
și alta de biatlon cu poligon de

Ion GAVRILESCU



înaintea etapei a 10-a
DIVIZIA A

VEȘTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
• A.S.A. TG. MUREȘ 

conștientă de dificultatea 
dei de miine, dar, 
timp, nutrește 
a se reabilita ....... 
de la Petroșani. în această idee, 
antrenorul Tiberiu Bone a su
pus echipa unei pregătiri foar
te atente, accentul căzind pe la
tura tactică. Nu se anunță in
disponibilități. Varodi este apt 
de joc și, posibil, iși va relua 
locul în echipă, ca și Ilajnal, 
căruia i-a expirat suspendarea 
pentru cartonașele galbene • 
DINAMO, în afara antrenamen
telor obișnuite, a susținut un 
joc cu formația Sirena. Lucescu 
acuză o contuzie la umăr ; in 
rest, nici o altă problemă 
formație. Bucureștenii vor 
ca astăzi spre Tg. Mureș.

ARBITRUL PARTIDEI :
Cursaru (Ploiești).

• SPORT CLUB BACAU se 
află, din nou, în fața unei par
tide dificile, pentru care s-a 
pregătit cu multă grijă, efec- 
tuînd și cite două antrenamente 
pe zi. Joi, băcăuanii au susținut 
un joc-școală cu propria forma
ție de juniori. O singură indis
ponibilitate în lot : Muntcanu, 
care este accidentat- ® 
VERSITATEA CRAIOVA 
pregătit in cursul acestei 
tămînii la Piatra Neamț, undea 
efectuat zilnic antrenamente. 
După cum ne-a transmis cores
pondentul nostru din acest oraș, 
R. Toma, craiovenii au susținut 
joi un meci amical cu divizio
nara B Relonul Săvinești 
(scor : 3—3, toate cele trei go
luri ale studenților fiind înscri
se de Oblemenco). Pentru par
tida de miine, antrenorul C. 
Teașcă intenționează să folo
sească același „unsprezece" care 
a cîștigat duminica trecută la 
Constanța.

ARBITRUL PARTIDEI :
Dinulescu (București).

• STEAUA. Jucătorii militari 
s-au antrenat zilnic. De la pre
gătire a lipsit FI. Marin, 
se află, încă, cu piciorul 
ghips, după accidentul de 
Bacău • F. C. BIHOR. Forma
ția orădeană a sosit de vineri 
în Capitală, unde și-a continuat 
ciclul de antrenamente, în care, 
în această săptămînă a fost pre
văzut și un joc-școală cu e- 
chipa de juniori. Toți membrii 
lotului sînt apți de joc, astfel 
că formația va intra pe teren 
în alcătuirea de la meciul din 
etapa precedentă, cu Corvinul 
Hunedoara.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh.
Jucan (Mediaș).

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a efectuat, marți și joi, cite 
două antrenamente. Miercuri, 
antrenorii C. și P. Râdulescu au 
condus un joc-școală cu echipa 
de juniori. Pentru meciul de 
miine, ei preconizează formația 
care a jucat la Reșița. Un sin
gur indisponibil în lotul Poli
tehnicii — Anghcl • RAPID a 
jucat miercuri cu formația de 
juniori, iar joi a susținut o 
partidă de verificare cu divizio
nara C, Autobuzul, cîștigînd cu 
4—0, prin golurile marcate 
Manea, Șutru, Teleșpan și 
Stelian. Sînt accidentați Neagu 
și Rontea, iar Grigoraș nu este 
încă restabilit. Feroviarii au 
plecat aseară, cu trenul, spre 
Timișoara, unde speră să reedi
teze jocul bun din partida cu

IN CIFRE...
este 

parti- 
în același 

speranțe de 
după eșecul

de 
ple-

N.

UNI- 
s-a 

săp-

c.

care 
in 
la

de 
M.

Aspect clin partida Progresul 
la București

a-

C.

e-

Steaua. în centrul liniei do 
tac va evolua David.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Ghiță (Brașov).

• POLITEHNICA IAȘI a
.fectuat opt ședințe de pregătire, 
incluzînd și cele două meciuri 
de verificare : marți, cu propria 
echipă de juniori, iar joi cu 
Viitorul Vaslui, pe care a în
vins-o cu 7—1. Au fost recu
perați Solian și Dânilă, care vor 
reapărea in formație • F. ~ 
CONSTANȚA. Antrenorul 
Comăniță a axat 
tele pe următoarea 
nizarea jocului în 
faze ale sale (atac ,
Marți și joi, antrenamente du
ble. Jocul de verificare a fost 
susținut in compania diviziona
rei B, Portul, din 1 
(scor : 3—0). Echipa a 
•eri la prînz cu

C. 
P. 

antrenamen- 
temă : orga- 
cele două 
și apărare).

localitate 
i plecat 
autocarul, 

înnoptind îa Tecuci. Ultima șe
dință de pregătire : astăzi după- 
amiază, la Iași.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Popescu (București).

• SPORTUL STUDENȚESC a 
folosit ziua de joi pentru recu
perarea jucătorilor. După antre
namentul de ieri, a avut loc a- 
naliza meciului cu Schalke 04. 
Pentru astăzi este prevăzută o 
altă ședință de instruire. Este 
posibilă reintrarea lui Radules
cu și Ciugarin care, în urma 
aplicării tratamentului, s-au re
făcut. Este însă problematică 
folosirea lui O. Ionescu • JIUL 
a urmat ciclul normal de pre
gătire în această săptămînă. Joi, 
fotbaliștii din Petroșani s-au 
deplasat Ia Cugir, pentru jocul 
amical cu divizionara B, Meta
lurgistul. Scor : 4—2 (au marcat: 
Dumitrache, Mulțescu, Varodin 
și Augustin). Toți jucătorii sînt 
valizi. Jiul a plecat ieri după- 
amiază, cu autocarul, spre Ca
pitală.

ARBITRUL PARTIDEI : loan 
Rus (Tg. Mureș).

• U.T.A. Arădenii au efec
tuat programul de pregătire cu 
obișnuitele caracteristici pentru 
o partidă pe teren propriu. Joi, 
a avut loc un meci de verifi
care în compania echipei de 
juniori. Se preconizează utiliza
rea aceleiași formații din întîl- 
nirea cu Progresul, cu o singură 
excepție : Cura, care este răcit, 
va ceda locul nrobabil lui Sima. 
• F.C.M. REȘIȚA s-a antrenat 
zilnic, fără a susține partida de 
verificare de la mijlocul săp-

U.T.A,, disputată in etapa trecută 
Foto : I. MIHÂICÂ

C.

T.

tămînii. Nici o indisponibilitate 
in lot. Nu se anunță modificări 
in formația utilizată in etapa 
trecută.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Manușaride (București).

• F. C. ARGEȘ a susținut în 
cursul acestei săptămîni un ioc- 
școală cu Dacia Pitești, rulind 
aproape întreg lotul. Radu II 
este ușor accidentat după me
ciul internațional de miercuri, 
de la Ploiești, dar se speră în 
recuperarea sa pînă la ora par
tidei cu Progresul. Antrenorii 
FI. Halagian și T. Dima con
tează pe aceeași formație din 
etapa precedentă. • PROGRE
SUL a jucat joi cu T.U.G., 
partida avînd un caracter de 
joc-școală. Apostol este în tra
tament medical, utilizarea sa 
fiind sub semnul întrebării. 
Bucureștenii vor face deplasarea 
la Pitești in cursul acestei după- 
amieze, cu autocarul.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Andrei (Sibiu).

• CDRVINUL — revenită cu 
un punct prețios și cu moralul 
fortificat din deplasarea la Ora
dea — a efectuat antrenamente 
intense în tot cursul săptămînii. 
Miercuri s-a desfășurat un joc- 
școală în compania formației di
vizionare C, Laminorul Teliuc. 
Nu există indisponibilități in 
lot ; in consecință, va fi aliniat 
„U“-le care a ..remizat cu F.C. 
Bihor e F.C.M. GALAȚI a 
jucat, joi, în drum spre Hune
doara, la Brad, cu Aurul, ter- 
minînd învingătoare cu 2—0 
(1—0) prin punctele marcate de 
Vochin și Țolea. Vineri, gălă- 
țenii au efectuat un antrena
ment la Brad. Antrenorul V. 
Tilmaciu anunță, pentru dumi
nică, formația utilizată în par
tida din etapa trecută.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Petrea (București).

C.

ci Tn cele 9 meciuri ale eta
pei a 9-a a Diviziei A s-au în
scris 23 de goluri, total ud lor 
ajungînd la 212 : 153 
59 oaspeții.

gazdele,

a Golul cu nr. 200 
marcat de Mar cu, in 
F.C. Constanța — Universitare a 
Craiova.

a fost 
meciul

a Oaspeții au obținut în a- 
ceastă etapă doar 4 puncte : 
o victorie (Universitatea Cra
iova) și 2 rezultate egale 
(U.T.A. și Corviniul). După 9 
etape, sco-rul disputei . gazde- 
oaspeți este de 124—36.

a în etapa a 9-a s-au dictat 
3 lovituri de la 11 m (2 în fa
voarea gazdelor, una pentru 
oaspeți), toate fiind transfor
mate : Antonescu, Rișniță și 
Oblemcnco.

• Un aspect notabil al run
dei a 9-a : s-au arătat numai 
6 cartonașe galbene, ceea ce 
constituie recordul pozitiv al 
campionatului.

• Constăn.țeanul Antonescu, 
care a atins cifra celor 300 de 
prezențe în prima divizie, a 
fost singurul jucător care a 
reușit să înscrie 2 goluri in 
etapa a 9-a.

a-A Cele mai m.ari note în 
ceastă etapă au fost obținute 
de jucătorii echipei Jiul : 85 p, 
în timp ce adversarii lor — 
fotbaliștii formației A.S.A. — 
au acumulat doar 61 p.

• Cei 9 a-rbitri care au con
dus partidele etapei a 9-a au 
primit, din partea cronicarilor 
ziarului nostru. 35 de stele : de 
8 ori cite patru și o dată trei.

• La întâlnirile etapei a 9-a 
au asistat 35 000 spectatori. Cei 
mai mulți — 10 000 — au urmă
rit partida F.C.M. Reșița — 
Politehnica Timișoara, iar cei 
mai puțini — 1 000 — s-aiu
aflat în tribunele stadionului 
.,1 Mai" din Pitești, la meciul 
F.C. Argeș — s-C. Bacău.

« Clasamentul orașelor, al
cătuit pe baza mediei de spec
tatori, după 9 etape, se prezin
tă astfel : 1. CRAIOVA 23 000 ; 
2. Timișoara 22 000 ; 3. Bucu
rești 19 400 ; 4. Hunedoara
18 200 : 5. Galați 15 800 ; 6. Ba
cău 13 500 ; 7. Reșița 11 100 : 8. 
Arad 10 0>00 ; 9. Oradea 9 800 ; 
10. Tg. Mureș 9 000 ; 11. Iași 
8 200 : 12. Pitești 7 800 ; 13.
Constanța 7 100 ; 14. Petroșani 
5 300.

a Situația în „Trofeul Pet- 
schovschi", după 9 etape, este 
următoarea : 1. BUCUREȘTI 
9,04 ; 2. Arad 9.00 : 3. Constan
ța 8,80 ; 4—7. Craiova. Hune
doara. Bacău și Tg. Mureș 
8.75 : 8—9. Pitești și Galați 8.40 : 
10. Reșița 8,33 ; 11—13. Timi
șoara, Petroșani și Oradea 
8,20 ; 14. Iași 8,00.

FOTB
u

JUCĂTORII CONVOCAJI LA
DIN SĂPTĂMÎNĂ VIIT

La trialul care va avea loc marți 
pe stadionul Progresul din Capi
tală au fost convociați jucători din 
Divizia B care nu au fost verifi
cați anterior și nu fac parte din 
echipe care susțin miercuri parti
de în etapa „Cupei României". 
Iată echipele care vor evolua 
marți :

Lotul format din jucători născuți 
in anii 1953 și 1954 (antrenor : V. 
Blujdea) : Focșeneanu (Prahova 
Ploiești), Florea (Ș.N. Oltenița) — 
portari, Ștefănescu (Flacăra Mo
roni), Gavrilescu (Minerul Gura 
Humorului), Pop (U. M. Timișoa
ra), Bechir (Portul Constanța) — 
fundași, Voicilă (Unirea Alexan
dria), Decu (Voința București), 
Luca (F.C. Brăila) — mijlocași, 
Szakacs (Tractorul Brașov), Bela
nov (U.M.T.), Constantin (Cea
hlăul P. Neamț), Buracu (Unirea 
Alexandria), Coloji (ind. sîrmei) ;

Lotul 1955—1956 (antrenor : N.
Tătaru): Caraivan (U.M.T.), loan 
(Ind. sîrmei) — Ispas (Oltul Sf. 
Gheorghe), Ludușan 
Zalău), Radu (Oltul),

(Armătura 
Pantelimon

Suceava!(C.S.M.
luloza Călărași),] 
Brad), Sabău (I 
Dirman (Minerul 
lui) — Qrigore I 
Muia și Nano$ I 
Chirie (Nitramoj 
jocaru (F.C.M. I 
(Mureșul Deva) ]

Lotul 1957—191 
Gavrilă) : Mated 
tere Craiova) —I 
loza), Ponceea J 
gurele), Burubufl 
zăr (Prahova), J 
București), Ghei 
nia), Stredie (d 
Aron (U.P.A. 
(Portul), Făgăraj 
Capră (Unirea ] 
Palea (Electropu 
și Fetcu (ICS1M 
(Chimica Tîrnă^ 
(Chimia Tr. Mă 
tin (Metalul 1| 
(Tractorul Brașd 
Brad), ion Durii 
Emandi (Metal d 
(Sticla), Popa (

ÎN D

PETROLUL Șl OLIMPIA
STEAGUL ROȘU SI C.S. TÎRGOV

Și după etapa a IX-a a divi
ziei secunde, o singură echipă 
a rămas neînvinsă, mărindu-și 
mereu diferența de puncte față 
de urmăritoare — Petrolul Plo
iești. Acum, formația petrolistă 
așteaptă partida derby, cu F. C. 
Brăila, care va avea loc miine, 
pe stadionul Petrolul. Cu sigu
ranță că tribunele vor fi din 
nou pline, iar cele două for
mații au datoria să ofere un 
joc pe măsura așteptărilor și al 
pretențiilor justificate față de 
locurile ocupate in clasamentul 
seriei I.

O altă echipă se află pe dru
mul revenirii în prima divizie 
(rezultatele de pînă acum cel 
puțin prevestesc acest lucru) — 
Olimpia Satu Marc, învingă
toare duminica trecută^ la Arad, 
în meciul cu 
condiții, deși 
se află la o 
bilă față de 
miine, de la

Rapid. In aceste 
F.C. Baia Mare 
distanță aprecia- 
lider, partida de 
Satu Mare, se a-

Dii: problemele selecționat ci de tinerel (21 de ani)

0 ECHIPA ALCATH1TA ANEVOIOS,
DINTR-UN „REZERVOR SARAC IN VAEORI

• Din cei 67 de jucători sub 21 de ani din loturile divizionarelor A, doar 11 sînt titulari in echipele lor de club
Selecționata de tineret (21 de 

ani) a țării noastre a susținut, 
în această toamnă, trei parti
de internaționale. Au fost — 
în ciuda caracterului lor ami
cal — trei examene dificile, cei 
doi adversari întîlniți, Ceho
slovacia (0—1 și 1—1) și Polo
nia (2—1) reprezentind soccere 
foarte bine cotate pe plan 
mondial, Cehoslovacia fiind 
campioana Europei, iar Polo
nia medaliată la ultima ediție 
a Campionatului mondial. Vor 
urma, tot în această toamnă, 
alte două meciuri, unul cu Un
garia (10 noiembrie), iar celă
lalt cu Bulgaria (28 noiem
brie), ambele in deplasare. Ul
timul meci, cel cu Bulgaria, va 
fi o partidă oficială din ca
drul „Cupei Balcanice". Sînt 
două „etape" în activitatea c- 
chipei noastre de tineret. Pri
ma s-a încheiat «dată eu dis
putarea meciului de miercuri, 
de Ia Ploiești. Rezultatele ob
ținute nu sînt de natură să ne 
satisfacă decît într-o mică mă
sură. întrebarea care se pune 
este, insă, dacă echipa ar fi 
putut realiza mai mult. Răs
punsul nu poate fi decît afir
mativ, pentru că în toate cele 
trei partide evoluția echipei 
noastre a avut un numitor co
mun: ratările. A ratat Radu II, 
a ratat Vrinceanu, a ratat Iri- 
mescu, a ratat Pisau și așa mai 
departe. Cauza tuturor acestor 
nereușite — cu repercusiuni a- 
supra moralului echipei — nu 
poate fi decit PREGĂTIREA 
NECORESPUNZATOARE a a- 
tacanților și, din păcate, nu nu

mai a lor. S-a observat (de 
altfel nu-i nici o noutate) că 
ratările survin îndeosebi pe 
fondul scăderii potențialului 
fizic, ca urmare a unei rezis
tențe insuficiente. Foarte pu
țini sînt jucătorii noștri care 
reușesc să mențină un ritm ac
ceptabil pe durata unui meci și 
este extrem de, supărător că 
jucători de numai 19—20 de 
ani (Augustin, Șosu, Șt. Petcu, 
Agiu, Radu II, Zahiu etc.) se... 
sting surprinzător de repede, 
uneori chiar și după 30—40 de 
minute.

La selecționata de tineret au 
fost chemați insă și jucători 
care, efectiv, nu joacă la echi
pele lor. Cum argumentează 
acest lucru antrenorul Octa
vian Popescu ? „Este foarte a- 
devărat, n-ar trebui selecțio
nați jucători care nu evoluea
ză în echipele lor de club. Dar 
cc poți face cind numărul ju
cătorilor din care trebuie să 
alcătuiești lotul este limitat ? 
La ora actuală sint cuprinși in 
loturile divizionarelor A G7 dc 
jucători sub 21 de ani : 9 por
tari, 13 fundași, 18 mijlocași, 
16 atacanți, plus alți 11 rulați, 
din cind î' cind, pe mai multe 
posturi. Dintre aceștia sînt ti
tulari Ia echipele lor : un sin
gur portar (Cristian), trei fun
dași (Tilihoi, Pîrvu și Bărbu- 
lescu), patru mijlocași (Șoșu, 
Augustin, Irimescu și G. Pet
cu) și trei atacanți (Radu II, 
Grosu, Șurenghin). Ceilalți, ba 
joacă, ba nu joacă. Sint mai 
mult rezerve. Dintre cei care 
joacă ceva mai des, 11 iși sa

tisfac în acest an stagiul mi
litar și nu se poate conta si
gur pc aportul lor. In plus, pa
tru dintre jucătorii pe care ne 
bazam mai mult, ani fost o- 
bligați să-i scoatem din lot 
pentru abateri de la viața spor
tivă. Este vorba de Chitaru, 
G. Petcu, Florea (Steaua) și 
Grosu. Din aceste motive, am 
fost nevoiți să apelăm la ju
niorul Irimescu și la alți cîți- 
va care nu joacă la cluburile 
lor, cum sint Stancu și Zahiu. 
Așa stind lucrurile, va trebui — 
pentru a prezenta, in continua
re și îndeosebi pentru Campio
natul Europei, un „11“ de ti
neret puternic și omogen — să 
mărim aria selecției, organi- 
zind citeva trialuri pentru a 
tesla și posibilitățile unor ju
cători tineri din Divizia B. 
Tot așa cum considerăm ab
solut necesar ca echipa să sus
țină un număr mai mare de 
meciuri de verificare cu ca
racter international".

Orice efort făcut, in acest 
sens, va fi inutil, însă, atita 
timp cit la lot se vor prezen
ta jucători insuficient pregă
tiți, cum a fost și cazul 
celor mai mulți dintre cei 
care au evoluat miercuri, cu 
Polonia. „A fost cel mai slab 
joc al echipei" — sublinia an
trenorul ei. Și, intr-adevăr, la 
Ploiești, „tineretul" nostru a 
jucat... bătrinește în cea mai 
mare parte din timp, dezamă
gind pe puținii spectatori din 
tribunele stadionului Petrolul.

Laurențiu DUMITRESCU

nunță interesan 
un examen des 
pentru localnici.

Deocamdată, h 
șefia clasament 
Il-a este cea rru

PRO
SERIA I î 

(Baia Mare) J 
(București) • 1 
(Oltenița) « Aj 
(Craiova) — sa 
Ceahlăul P. Nj 
Gloria Buzău : 
Ploiești : N. sd 
O. Andertfo (Si 
Humorului : Al

SERIA A I 
Ghigea (Bacătu 
I. Igna (Arad) 
giu : C. 
Vîlcea : 
Craiova : Al.*dj 
namo Slatina :] 
Tehnometal Bil 
rești — Nitrand 
Voința Bucure.]

SERIA A U 
Stîncan (B-ucun 
(București) « ] 
(București) * I 
gescu (B ucu refl 
sescu (Drobetal 
R. Șerban (Cra 
Gh. Vasilescu I 
I. Banciu (Sibia 
tezan (Bucure»

Bărbi 
N. Ba

mai atractivă. II 
IX-a, pe primul! 
vat, datorită n| 
mare de victorii! 
che cunoștință -I 
Brașov, urmată I 
altă pretendentă! 
C.S. Tirgoviște, I 
gătoare in fața ] 
Voințar chiar lai 
mine să aștept! 
comportări' și rel 
trecerea rămîne I 
tantă, ținînd serj 
că in această _s<! 
sînt eșalonate 1 
doar patru punq

Cit privește sil 
tea inferioară al 
este prematur săi 
ciere deoarece q 
puncte sînt destul 
Tehnometal Buci 
pia Km. Sărat al 
greu contactul cu 
dă și aceasta di] 
lor modeste. Ant| 
ricaș (Olimpia) j 
că se găsește | 
foarte grea, că d| 
disponibilități, la 
fost nevoit să t] 
de arbitrai, ca r<| 
tari 1

In general, la 
te echipe se fa] 
sa de jucători da 
dorite accidentat] 
frîng asupra ca|

SELEC
VA
v

Așa cum am] 
selecționata de 
noastre, care se 
tru preliminar» 
U.E.F.A., va s<u| 
iembrie, o pa>tti| 
echipa UngariqJI



3 L Un prim răspuns la o problemă acută
y â

TRIALUL
ARE

— Catană (Ce- 
Stingă (Aurul 

F.C. Baia Mare), 
1 Gura Humorii- 
(Flacăra Moreni), 
(Victoria Călan), 
îia Făgăraș), Co- 
Tiurgiu), Văetuș

8 (antrenor : P. 
seu (Electropu- 

Cernohuz (Celu- 
(Chimia Tr. Mă- 

(Armătura), La- 
Gane 

rghe 
.S.M.

(Voința 
(Nitramo- 
Suceava), 

Sibiu), Toader 
și (Dacia Orăștie), 
►Alexandria) — 
itere), Pricopciuc 

București), Vig 
•eni) — Dragomir 
gurele), Constan- 
>lopeni),> Sfrijan 
v), Topor (Aurul 
litru (Celuloza). 
rgistul), Tașnadi 
Ij.P.A. Sibiu).

TZIA B

PREGĂTIREA FIZICA TEMEINICA, 
SĂPTĂMÎNALPIVOTUL ÎNTREGULUI CICLU

• Indicații obligatorii
„Din nou cădere după pauză", 

este titlul cronicii la 
disputat zilele trecute pe sta
dionul Republicii între Sportul 
studențesc și Schalke 04. Este 
vorba, desigur, după cum reiese 
și din lectura, în continuare, a 
articolului, de o cădere pe plan 
FIZIC și această insuficiență, 
alături de celelalte (între care 
și imposibilitatea de a alinia 
cel mai reprezentativ „11“ al 
„alb-negrilor”), a avut ca re
zultat pierderea de către for
mația noastră a primei manșe 
din turul 2 al „Cupei U.E.F.A.44.

Aceeași eternă cauză — O 
PREGĂTIRE FIZICA SLABA 
— conduce la aceleași efecte 
(jocuri necorespunzătoare atît în 
campionat cit și în competi
țiile internaționale, încheiate cu 
rezultate negative) 
zionat și

date de F.R. Fotbal

XI

meciu)

a condu- 
Colegiu] centra] al 

antrenorilor, care a trecut, de 
curînd. la măsuri concretizate 
în PROGRAMUL UNUI CICLU 
DIN PERIOADA COMPETI- 
ȚIONALA, „document44 oficial

OMUEEAZA PUNCTE,
ȘIE INTR UN INTERESANT DUEL
ită, constituind 
tul de dificil

itrecerea pentru 
ului seriei a 
ai echilibrată și

practicat, penuriei de jucători 
dotați, ca să nu mai vorbim, 
din nou, de figurația pe care o 
fac în teren mulți dintre ju
niorii folosiți.

Cît privește disciplina, la me-

3RAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR
C.S.M. Suceava — C.S.M. Borzești : C. Szilaghi 
i C.S.U. Galați — Unirea Focșani : S. Stăncescu 
Oltul Sf. Gheorghe — Portul Constanța : E. Voicu 
etailul Plopeni — Victoria Tecuci : V. Grigorescu 
dispută azi, de la ora 15. • Olimpia Rm. Sărat — 

?amț : V. Roșu (București) a Celuloza Călărași — 
I. Urdea (București) • C.F.R. Pașcani — Prahova 

iciu (București) • Petrolul Ploiești — F.C. Brăila : 
atu Mare) • Rolo nul Săvinești — Minerul Gura 
. Szilaghi (Tg. Mureș).
I-A : • C.S. Tîrgoviște — Tractorul 
) • Steagul roșu Brașov — Unirea
• Flacăra Automecanica Moroni —

>escu (București) • Ș.N. Oltenița — 
Kea (Bîrlad) • Chimica Tîrnăveni —

vernaru (Bocșa) • Chimia Tr. Măgurele — Di- 
Gh. Ispas (Constanța) * Metalurgistul Cugir — 

icurești : I. Chilibar (Pitești) • Metalul Bucu- 
•onia Făgăraș : I. Braun (Buzău) • Șoimii Sibiu — 
>ti : M. Moraru (Ploiești).
II-A : Olimpia Satu Mare — F.C. Baia 
ești) • Aurul Brad — Sticla Turda : 
Mureșul Deva — Gloria Bistrița : N. 
Ind. sîrmei C. Turzii — Minerul Cavnic 
?ti) • C.F.R. Timișoara — Victoria Călan : T. Moi-
Tr. Severin) • Armătura Zailău — C.I.L. Sighet : 

liova) • C.F.R. Cluj-Napoca — U.M. Timișoara : 
I (București) • Dacia Orăștie — Rapid Arad : 
u) • Minerul Lupcni — „U44 Cluj-Napoca : Gh. Re- 
ți).

Bnașov : Al. 
Alexandria : 
F.C.M. Giur- 
Chimia Hm. 
Electroputere

F.C. Ma-re : R. 
F. Coloși 

Petriceanu 
: N. Geor-

BRLONULUIR£LL!
După suita de jocuri din preliminariile C M.

>upâ etapa a 
loc a promo- 

umărului mai 
(!), o mai ve- 

- Steagul roșu 
îndeaproape de 

la promovare, 
luminică învin- 
fostului lider, 

' Bucureșt i Rfl
am viitoarele 
zultate, dar in
ia fel de palpi- 
mă de faptul 
ri£ 12 formalii 

distanța a

tuația din par- 
clasamentelor, 
facem o apre- 

liferențele de 
1 de mici. Doar 
irești și Olim- 
rată că suportă 
1 divizia secun- 
n cauza loturi- 
renorul Al. Ca
ne mărturisea 

intr-o situație 
atorită unor in- 
i un meci a 
reacă pe foaia 
jzervc^doi por-

destul de mul- 
ce simțită lip- 
torită unor ne- 
i care se răs- 
lității jocului

ȚIONATA
EVOLUA

mai anunțat, 
juniori a țării 
pregătește pen
ile Turneului 
ține, la 3 no- 
dă amicală cu 
►.Meciul va a-

aceasta 
corespunză-

ciurile etapei a IX-a 
fost, în general, 
toare. N-au existat cazuri deo- 
sebite, eliminarea
(Șoimii Sibiu) datorîndu-se unor 
faulturi repetate. Am răsfoit 
foile de arbitraj în care, totuși, 
conducătorii de joc menționează 
prea desele vociferări în teren, 
protestele la decizii, care s-au 
soldat, firește, cu cuvenitele car
tonașe galbene. Este cazul unor 
jucători de la S. N. Oltenița, 
F.C.M. Giurgiu, Olimpia Satu 
Mare, llapid Arad, ca să dăm 
doar citeva exemple de echipe, 
unde antrenorii trebuie să-și în
drepte
recție. Ne-a surprins prezența 
printre
Axente „ ...
care, în lunga perioadă petre
cută în Divizia A, la U.T.A., a 
fost un exemplu de sportivitate, 
într-una din foi am găsit și o 
contestație, în care Tractorul 
Brașov pune sub semnul între
bării dreptul de joc al lui 
Armean (Steagul roșu Brașov), 
datorită lipsei de pe carnet a 
unei ștampile a F.R. Fotbal. Se 
pare că e vorba de un viciu de 
organizare a 
roșu, 
viză, 
drept 
belul 
mări
văzut, de F.R.F. (AL. V.).

lui Răduță

atenția și în această di-

cei avertizați a lui 
(Rapid Arad), jucătorul

clubului Steagul 
care n-a adus carnetul la 
deoarece Arincan are 
de joc, el figurînd pe ta- 
depus la serviciul legiti- 
și vizat, în termenul pre-

DE JUNIORI
IN UNGARIA

loc la Torokszentmiklos. 
lot fac parte, printre alții : 

Lazăr, Mihalache,

vea
Din
Mîndrilă,
Hirmler, Cîrîc, Oracă, Gh. Io-
ncscu, Solomon, Șt- Popa, An- 
cuța, Goia, Ignat.

pentru toate echipele 
nare A, OBLIGATE — 
dată — să-1 transpună 
tică din momentul primirii lui.

Ce noutate cuprinde progra
mul (unul pentru ciclul săptă- 
mînal cu un singur joc, cel de 
duminică ; altul pentru ciclul 
cu două meciuri, miercuri-du- 
minică), comparativ cu 
lalte elaborate pînă 
Faptul că el pi 
aparte PREGĂTIRII 
devenită pivot al întregului ci
clu, cu volum și intensitate 
precise, în zile și ore deter
minate rațional, după cum ur
mează :

divizio- 
de astă- 
în prac-

cele- 
acum ? 

•revede un loc 
FIZICE,

a. ÎN CAZUL JOCURILOR 
DUMINICA-DUMINICA.

Marți : 3 X 1 600 m în 
de 6 minute, cu pauză 
minute între alergări ; 15 
cări dinamice în 2 jucători, 
șezați la 5 m distanță și folo
sind mingi medicinale de 3—4 
kg. După o pauză de un mi
nut : 15 sărituri pe două 
cioare peste o ștachetă de 60 
cm. După o pauză de un mi
nut și jumătate : 15 flotări (în
tre serii pauză de 3 minute). 
Toate aceste exerciții se repetă 
de trei ori. Lecția de pregă
tire fizică generală (rezistență + 
forță) fiind de intensitate mare, 
are pentru încheiere 30 minute 
refacere.

Joi : 3 X 300 m + 400 m + 
200 m 4- 100 m, în ritmuri de
2 40"—2'45" (pauză 3 minute) ; 
1'20"—1'25" (pauză 3 minute) ; 
28"—30" (pauză 3 minute) ; 13"— 
14' (pauză 5 mipute) ; 4 re
prize a 5 minute cu pauză de
3 minute — joc 5—5 cu por
tari, pe latul terenului, cu mar
caj om la om. Lecția de pre
gătire fizică generală și speci
fică (rezistență în regim de vi
teză), avînd de asemenea in
tensitate mare, are pentru în
cheiere 30 de minute refacere.

ritm 
de 3 
arun- 

a-

Pi-

b. ÎN CAZUL JOCURILOR 
MIERCURI-DUMINTCA.

Marți : alergare în pădure, 
sub formă de cros, timp de 60 
de minute. Lecția de pregătire 
fizică generală (suplețe și mo-

bilîtate) este de intensitate me
die — mare și are, ca final, 
30 minute refacere.

Vineri : 3 X 1 600 m în ritm 
de 6 minute, cu pauză între 
alergări de 3 minute ; 15 arun
cări dinamice în 2 jucători, a- 
flați la distanță de 5 m, folo
sind mingi medicinale de 3—4 
kg. După o pauză de un mi
nut : 15 sărituri pe două pi
cioare peste a ștachetă de 60 
cm. După o pauză de un mi
nut și jumătate : 15 flotări (în
tre serii, pauză de 3 minute). 
Toate aceste exerciții se repetă 
de trei ori. Lecția de pregă
tire fizică generală (rezistență + 
forță) fiind de intensitate mare, 
are pentru încheiere 60 minute 
rezervate refacerii.

Se înțelege, firește, că pro
gramul expus aici. în detaliu, 
cuprinde doar elementul de 
bază al pregătirii fizice, efec
tuată într-un ciclu săptămînal. 
Completările, zilnice, sînt cu
prinse în lucrul asiduu la cei
lalți factori ai jocului 
nica, tactica 
rează, de asemenea, 
de efort) încadrat în perioade 
precise de timp, 
lecțiile teoretice, 
de introducere în 
afectate refacerii, 
minai însumează 
Exceptînd „rețetaru! 
asigurării unei temeinice pre
gătiri fizice, rămîn destule ac
tivitățile cuprinse în program 
în care antrenorul poate să-și 
manifeste personalitatea, în așa 
fel îneît, în final. în timpul 
partidei. ECHIPA SA FIE E- 
MANAȚIA SA, CREAȚIA SA. 
Căci efortul, odată acumulat, 
nu trebuie risipit, ci consumat 
rațional, distribuit pe întregul 
„11“. Altfel spus, ca să dăm 
un singur exemplu, un fundaș 
ofensiv va sfîrși epuizat îna
inte de termen, după 3—4 
curse, dacă un coechipier nu-i 
va suplini, de fiecare dată, 
incursiunea spre careul advers. 
Performanța în fotbal se clă
dește pînă la un punct cu ma
rele preț al efortului și tocmai 
acest lucru și-a propus să asi
gure — prin obligativitate — 
divizionarelor A recentul pro
gram elaborat de F. R. Fotbal, 
prin colegiul său de specialitate.

G. N.

teh-
(care încorpo- 

cantități

în total, cu 
cu exercițiile 
efort, cu cele 
ciclu săptă- 
20 de ore.

44 necesar

Rezultate din etapa a 5-a

a campionatului republican
SERIA I î Unirea Focșani — 

Liceul ,.A. i. Cuza44 Focșani 2—0, 
Ceahlăul P. Neamț — Rulmentul 
Bîrlad 1—0, Viitorul Vaslui — 
C.F.R. Pașcani 2—2, C.S. Boto
șani — șc. sp. Gh. Gheorghiu- 
Dej 3—1, Liceul de fotbal Bacău — 
S.C. Bacău 1—1, Politehnica lași — 
Liceul nr. 2 iași 0—3 ; SERIA A 
II-A : Flacăra roșie București — 
Șc. sp. Călărași 1—0, Celuloza Că
lărași — F.C.M. Galați 1—1, S.C. 
Tulcea — F.C. Constanța 4—2, 
C.S.U. Galați — Metalul Bucu
rești 1—3, F.C. Brăila — Sportul 
studențesc 6—1 ; seria a iii-a î 
Chimia Găești — F.C.M. Giurgiu 
3—1, Liceul „Dumitru Petrescu" 
București — Progresul București 
1—0, Poiana Cîmpina — Petrolul 
Ploiești 1—0, Gloria Buzău — T.M. 
București 2—0 ; SERIA a IV-A : 
Minerul Motru — Șc. sp. Curtea 
de Argeș 5—2, Univ. Craiova 
Chimia Rm. Vîlcea 3—3, F.C. 
geș — știința Petroșani o—1, 
sp. Drăgășani — Pandurii Tg. 
1—1, Liceul nr. 1 Caracal 
namo Slatina 1—0. Minerul 
peni — C.S.M. Drobeta Tr. 
rin 0—0 : SERIA A V-A : 
Timișoara — Rapid Arad

Ar- 
Șc. 
Jiu 
Di-
Lu- 

Seve- 
„Poli* 

1—0,

SÎMBĂTĂ
ATLETISM. Stadionul 

(complexul „23 August"), 
ora 16 : „Cupa Viitorul".

BOX. Sala Ciulești, de 
18 : „Cupa Voința".

HALTERE. Sala Steaua 
Plevnei), de la ora 17 : Steaua — 
Honved, reuniune amicală.

JUDO. Sala Dinamo, de la ora 
15 : meciuri în cadrul Diviziei A.

POPICE. Arena Giulești, de la 
ora 14 : Rapid — Cetatea Giur
giu ; arena Laromet, de la ora 
15 : Laromet — Voința Galați ; 

■ arena întreprinderii Republica, de 
la ora 15 : Gloria — Petrolul 
Băicoi, meciuri în cadrul Campio
natului național feminin.

RUGBY. Complexul sportiv Tei, 
ora 15 : Sportul studențesc — 
Grivița Roșie ; stadionul Giulești, 
ora 15 : Rapid — Dinamo ; sta
dionul Steaua, ora 15 : Steaua — 
Gloria, meciuri in cadrul 
3-a a „Cupei F.R.R.".

VOLEI. Sa'a Floreasca, 
Dinamo — Rapid (f. A)

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul 

(„23 August"), de Io 
„Cupa Viitorul".

etapei o

ora 17 i

Viitorul 
oro

ECHIPELE MICI“ PUSE PE FAPTE MARI
Grupele europene ale • prelimina

riilor C.M. ou avut o perioadă 
vîrf, aproape în toate seriile de 
continentul nostru disputîndu-se 
ciuri în zilele care au trecut. Urmează 
o perioadă mai liniștită, cu puține 
jocuri și acelea fără deosebite efecte 
pentru clasamentele f inia le. Trebuie să 
punem acest moment de r 
seama cupelor europene, 
disputa, în aceste zile, turul 
Și cum formațiile de club 
dau majoritatea titularilor 
reprezentative, e normal ca . ~
rea preliminariilor sâ fi ținut seama 
și de datele rezervate de U.E.F.A. 
pentru competițiile continentale. E 
un prilej spre a prezenta doua obser
vații asupra partidelor care au atras 
atenția iubitorilor fotbalului în sâp- 
tâmîna care a trecut.

Comentatorii consideră câ două sînt 
meciurile care au oferit cele mai 
multe teme de discuție : egalul obți
nut de reprezentativa 
Nord la Rotterdam, 
pioanei lumii, echipa

de 
pe 

me-

răgaz pe 
care își 

I al doilea, 
fruntașe 

echipelor 
programa-

Irlandei de 
în fața vicecam- 

Olandei, și 
acel 1—2 al fotbaliștilor finlandezi pe 
Wembley. Despre drawul de la Rot
terdam, iată opinia lui Cruyff : „Am 
observat de mai multa vreme câ echi
pele considerate simple prezențe în 
grupele preliminare își abandonează 
acest rol. Sînt convins câ autsaiderele 
vor avea misiuni determinante în sta-

bilirea multor învingătoare de grupe. 
Cum se explică acest fenomen, dacă 
putem să-l numim așa ? Părerea mea 
este că aceste selecționate, conside
rate simple partenere de joc, au a- 
juns la o vizibilă fortificare a pregăti
rii fizice, care le ajută să elimine sau 
să micșoreze diferența de capacitate 
tehnică-tactică și să pună în dificul
tate adversari superiori în ansamblul 
capacității de joc. Cel puțin în par
tida noastră cu Irlanda de Nord, a- 
ceste elemente, ale combativității, 
rezistenței și vigoarei, au determinat 
o egalitate care face ca meciurile 
decisive ale grupei să devină acum 
Irlanda de Nord — Olanda și Irlanda 
de Nord — Belgia. Trebuie să fim 
insă pregătiți să vedem și alte aut- 
saidere atacind viguros în planul de 
desfășurare al luptei din serii, așa 
cum a făcut-o echipa Irlandei de 
Nord". Cuvintele lui Cruyff sînt com
pletate de cele ale selecționerului 
englez, Don Revie : „Reprezentativa 
Finlandei a obținut pe Wembley un 
rezultat la care n-a visat numai și 
numai fiindcă a avut resursele fizice 
de a lupta cu îndărătnicie pentru fie
care balon. La 1—1 mi-atn spus că 
se va produce rezultatul cel mai sen
zațional al preliminariilor. Noroc că 
am reușit să înscriem un gol și sâ 
evităm dezastrul. Echipele așa-zise 
mici ale grupelo-r vor mai face și alte 
surprize..."

Corespondență din Italia

IARAȘI 0 ETAPA
E închis, pentru moment, ca

pitolul echipa națională ; după 
meciul destul de modest din fața 
selecționatei Luxemburgului și 
după „cazul Antognoni" (atacantul 
Fiorentinei o fost exclus din lot, 
decizia selecționerilor fiind sever 
criticată), „squadra azzurra“ lasă 
în prim-planul actualității fotba
listice campionatul, și etapa a 3-a 
(etapa de mîine) poate fi carac
terizată drept una a gazdelor. Se 
pare că acel computer, care a 
alcătuit programul campionatului, 
a... vrut să lase pentru a doua 
parte a turului toate meciurile- 
cheie, toate derbyurile. Singurul 
joc care pare să iasă în eviden
ță este Milan — Fiorentina. Cele
lalte întîlniri pot fi numite „an
trenamente cu public44. în întil- 
nirile Catanzaro — Sampdoria, 
Cesena — Perugia, Torino — 
Roma și chiar Lazio — Bologna• • - * hjr_

gaz- 
va 

sur-

Catanzaro —
— Perugia, 

Lazio 
conform „calculelor

de juniori
F.C.M. Reșița 
1—1, Strungul 
mișoara 2—1, 
șoara — Șc. sp. Caransebeș 6—0, 
U.M. Timișoara — U.T.A. 2—1, 
Gloria Arad — Viitorul Timișoara 
1—0 ; SERIA A VI-A : F.C. Baia 
Mare — șc. sp. Baia Mare 5—1, 
Sticla Turda — Armătura Zalău
1— 6, Șc. sp. Victoria Cărei — 
Olimpia Satu Mare 1—2, C.I.L. 
Sighet — Gloria Bistrița 2—1, „U“ 
Cluj-Napoca — C.F.R. Cluj-Napo- 
ca 0—0 ; SERIA A VII-A 
Șoimii Sibiu — C.F.R.
8—0, Metalul Aiud — 
Deva 4—0, Unirea Alba 
Metalurgistul Cugir 2—1, 
tan Medias — F.C. Ț
2— 2, Liceul nr. 2 Deva - 
nul Hunedoara 4—0, șc. 
nedoara — Metalul 
4—1 ; ! 
Toplița — șc. sp. 
Șc. sp. Odorhei — 
Mureș 2—0, Șc. sp. 
Chimica Tîrnăveni 
nia Făgăraș — Șc. 
cuiesc 2—0, Șc. sp. 
Tractorul Brașov 1—0, 
Gheorghe — Șp sc. M. Ciuc 2—0.

— gc. sp. Lugoj 
Arad — C.F.R. Ti- 
Lice.ul nr. 4 Timi-

: șc. sp. 
Slmeria 
Mureșul 
Iulia — 

Gaz me- 
Șoimii Sibiu

• Corvi- 
sp. Hu- 

Sighișoara 
SERIA A VIII-A : ȘC. sp. 

Brașovia 3—1, 
A.S.A. Tg. 

Tg. Mureș — 
1—2, Nitramo- 
sp. Tg.

Cristur
Oltul

Se

St.

Viitorul 
de Io

Ic oro

(calea

FOTBAL. Stadionul Republicii, 
ora 9,15 : Sportul studențesc — 
Jiul (juniori), ora 11 : Sportul stu
dențesc — Jiul (Div. A) ; stadio
nul Steaua, ora 13,15 : Steaua — 
F.C. Bihor (juniori), ora 15: Steaua 
— F.C. Bihor (Div. A) ; teren Me
talul, ora 11 : Metalul — Nitramo- 
nia <Div. B) ; teren Sirena, ora 
11 : Sirena _  Vi'itorul Chirnogl
(Div. C) ; teren |CSIM, ora 11 : 
ICSIM — Șoimii TAROM (Div. C) ; 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B. — 
Triumf Automatica (Div. C) : 
teren Triumf, ora 11 : Abatorul —• 
Autobuzul (Div. C) ; teren Braga- 
diru, ora 11 : Unirea Tricolor — 
FI roșie (Div. C) ; teren Electro
nica, ora 11 : Electronica — Auto
matica (Div. C).

HALTERE. Sala Steaua (caleo 
Plevnei), de la ora 10 : Steaua - 
Honved. reuniune amicală.

HANDBAL, teren Steaua, ora 
10,45 : Confecția — Mureșul (f.A),

A GAZDELOR?

trebuie,
tiei44, să înregistrăm victoria 
delor. Bineînțeles dacă nu 
interveni vreuna dintre acele 
prize care fac parte din... carac
teristicile fotbalului.

Echilibrul îl găsim în alte par
tide. Foggia — Juventus, de e-

xemplu, reprezintă un greu exa
men pentru „alb-negri“, mai cu 
seamă pentru că ei vin după un 
joc foarte solicitant, cu Manches
ter United, în deplasare, și e 
foarte probabil ca eforturile din 
partida de miercuri să ” 
țite și în cea de 
Foggia. Nici Napoli nu 
siune ușoară la Genoa, 
Internazionale va fi puternic so
licitată de întîlnirea de la Verona. 
Dacă pentru Juventus va conta 
efortul depus la Manchester, a- 
celași lucru este valabil și pen
tru Torino, învinsă pe teren pro
priu de Borussia Monchenglad- 
bach, după un joc de mare ten
siune. In plus, formația campioa
nă l-a pierdut șl pe Claudio Sala, 
accidentat în acest meci ; după 
Pecci, absent mai dinainte, To
rino se vede lipsită și de al doi
lea conducător de joc în teren. 
De aceea, poate tocmai în meciul 
cu Roma se va ivi surpriza de 
care vorbeam. Deși și Roma se 
prezintă fără cel mai bun jucă
tor, Rocca — accidentat.

fie resim- 
mîine, cu 
are o mi- 
după cum

CESARE TRENTINI

DE PRETUTINDENI
DUPĂ cum s-a mai anunțat, meciurile-retur din etapa a doua a cupelor 

europene se vor desfășura la 3 noiembrie. Doar două întîlniri sînt programate 
cu o zi mai tîrziu (4 noiembrie) : Hajduk Split — Atletico Madrid (în tur : 
0—1) în Cupa cupelor și S.C. Lockeren — C.F. Barcelona (în tur : 0—2) în 
Cupa U.E.F.A. Tragerea la sorți a meciurilor din etapa a treia va avea loc ta 
5 noiembrie, la Ziirich.

COMISIA de organizare a turneului final al C.M. (1978) este, în prezent, 
angajată cu toate forțele pentru a răspunde exigențelor F.I.F.A., a declarat 
la Rio de Janeiro Carlos Alberto Lacoste, vicepreședinte al Organismului de 
sprijin al Federației argentiniene de fotbal. Cu acest prilej s-a arătat că 
selecționata Uniunii Sovietice va juca la 28 noiembrie la Buenos Aires o 
partidă amicală. Selecționatele Angliei, R.F. Germania, Ungariei, Scoției, Po
loniei și Cehoslovaciei vor susține, anul viitor, partide amicale în Argentina.

RENUMITUL Internațional italian Gigî Riva, acum în vîrstă de 32 
își pregătește din nou reintrarea la Cagliari (echipă din Divizia B),iși pregătește din nou reintrarea la Cagliari (echipă din 
accidentul suferit la începutul anului (ruptură de mușchi).

vor juca în 
New York.

FOȘTII INTERNAȚIONALI brazilieni Clodoaldo și, Edu 
apropiat in cunoscuta formație americană „Cosmos", din

LA QUITO, selecționatele Ecuadorului șî Uruguayului 
litote (2—2), după ce oaspeții au condus cu 1—0 la pauză.

IN CAMPIONATUL englez s-au disputat două meciuri restanță : 
Villa — Arsenal 5—1 și Tottenham — Birmingham !•—0.

au terminat

de a-ni, 
după

la ega-

Aston

ora 11,55 : Steaua — Mînaur (m.
A) : teren Universitatea, ora 10,10: 
„U“ București — Constructorul Ti
mișoara (f. A) ; sala Floreasca, 
ora 10 : Rapid — „U" Timișoara 
(f. A) ; sala Floreasca, ora 9 : 
IEFS — „U" Cluj-Napoca (f. A).

JUDO. Sala Dinamo, de la oro 
9 : meciuri în cadrul Diviziei A.

MOTOCICLISM. KartodromuJ 
Fundeni, de la oro .9 : cupa zia
rului „SPORTUL", concurs de in- 
demînare pentru începători.

POPICE. Arena întreprinderii Re
publica, ora 8 : Gloria — Tehno
uți la j Odorheiu Secuiesc (m.A).

TENIS DE MASA. Sala Progre- 
sul, ora 9 : Progresul — C.S.M. 
Cluj-Napoca (f. A).

VOLEI. Sala Giulești, de la ora 
8,30 : IEFS — SARO Tîrgoviște (m.
B) , Rapid — Delta Tulcea Im. A); 
sala C.F.R., ora 
C.S. Rm. Vîlcea 
limpia, ora 10 : 
ci lina II lași (f. 
strucția, ora 9 : 
Tg. Mureș (f. B) ; sala 
roșie, ora 10 : Spartac — Corvi- 
nul Deva (f. B) ; sala Progresul, 
de la. ora 41 : Proaresul — Fores- 
ta Arad (m. B), IEFS — C.S.U. 
Galați (f. A), Progresul — Steauo 
(juniori mase.).

Loto-Pronosport Informează

multe 
cîș-

9,30 : C.F.R. — 
(m. B) ; sala O- 
Olimpia — Peni- 
B) ; sala Con- 
Voința — C.S.U.

Flacăra

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA LOTO 2 
DE MIINE

Participînd cu cît mal
bilele aveți mari șanse de a 
tiga autoturisme și bani.

Reamintim că se cîștigă cu 
numere din 4 si cu 3 numere 
toate cele 12 extrase.

Tragerea are loc mîine, 
București, în sala Clubului 
nanțe-Bănci din strada Doamnei 
nr. 2, cu începere de la ora 17,45. 
în continuarea tragerii va avea 
loc concertul de muzică ușoară al 
formației „Liric44 a Clubului Fi- 
nanțe-Bănci. intrarea gratuită.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 22 OCTOMBRIE :
Fond general de cîștiguri : 729.754 

lei din care : 58.654 lei report. Ex
tragerea I : 12 6 17 61 66 9 77 60 15. 
Extragerea a I l-a : 7 46 42 69 33 88 62 

76 52
CIȘTIGURILE CONCURSULUI 

INTERMEDIAR PRONOSPORT DIN 
20 OCTOMBRIE

Categoria 1 : (12 rezultate) — 4 va
riante 10% a 7.609 lei. Categoria a 
2-a : (11 rezultate) — 12,30 variante 
a 2.969 lei. Categoria a 3-a ('10 re
zultate) — 137,25 variante a 399 lei

2 
din

la
Fi-



---- PROFESORUL DE EDUCAȚIE FIZICA 
verigă importantă in sistemul performantei ,

ȘCOALA, PRINCIPALUL IZVOR
AL SPORTULUI DE PERFORMANȚA

Interviu cu prof. univ. Ion Șiclovan, rectorul I.E.F.S.
Am solicitat tovarășului prof, 

univ. Ion Șiclovan, rectorul 
I.E.F.S., un interviu legat 
tema paginii noastre.

de

atribuțiile 
acest sens ?

— Ce profil imprimă I.E.F.S. 
profesorului de educație fi
zică ?

— Ar fi două aspecte : cel 
dinții, legat de capacitatea ab
solventului de a organiza, de a 
preda și de a cerceta problema
tica educației fizice școlare. Cel 
de-al doilea se referă la 
cializarea profesorului în 
puțin o ramură de sport, 
îi completează — potrivit 
țiunii, dar și aptitudinilor sale — 
calitatea de antrenor.

spe
ed 

care 
op-

— Ce volum de ore este 
afectat specializării studen
ților ?

168 de ore, la care se a- 
daugă și practica de antrenor. 

—• Nu credeți că este prea 
puțin ?

— In mod categoric orele sînt 
insuficiente față de cerințele 
mereu mai mari care stau _ în 
fața antrenorului de astăzi. 
Cred că cifra rezonabilă ar fi 
în jur de 350—400 de ore, in- 
cluzînd nu numai instruirea 
personală, ci și cercetarea ști
ințifică, metodologia, psihologia 
și fiziologia sportului de per
formanță.

— Credeți că specializa
rea obținută de absolvenți 
într-o disciplină sau alta se 
reflectă îndeajuns de bine 
în activitatea desfășurată în 
școală ?

— Rezultatele sînt departe de 
a merita un calificativ bun. Dar, 
cred eu, acest lucru trebuie pus 
în primul rind pe seama faptu
lui că inspectoratele școlare și 
consiliile noastre județene nu 
acționează în direcția creșterii 
profesorilor, a calității muncii 
lor, în raport cu specializarea 
pe care au dobindit-o în facul
tate. Și, vă rog să mă credeți, 
exigența pusă în fața studenți
lor impune eforturi deosebit de 
mari din partea lor la specia
lizare ; dar, iată că, o dată a- 
junși la posturi, ei nu mai sînt 
trași la răspundere de nimeni în 
această direcție. Mă gîndesc că 
numai în atletism avem aproape 
1 000 de absolvenți specializați, 
dar ei se mulțumesc să 
doar... profesori, producția 
pe planul performanței 
foarte departe 
acestui sport.

i

fie 
lor, 

fiind 
de necesitățile

orele obligatorii 
sportiv...

— Există 
do colectiv

— Insuficiente pentru a pu
tea obține rezultate palpabile ! 
Trebuie să fie schimbată, însă, 
optica referitoare la lecția pro- 
priu-zisă. Trebuie să se realize
ze simbioza dintre așa-zisa e- 
ducație fizică și așa-zisul sport, 
iar lecția nu mai poate fi pri
vită în afara sportului de per
formanță, pentru practicarea că
ruia trebuie să fie o premisă 
de plecare. Fără a face vreun 
rabat de Ia sarcinile funda
mentale ale educației fizice șco
lare, trebuie să se țină cont în 
permanență de faptul că școala 
reprezintă principalul izvor 
elemente pentru sportul de 
formanță, iar profesorul de « 
cație fizică trebuie să se 
in mijlocul activității de 
formanță și nicidecum în 
fara ei.

de 
per- 
edu- 
afle 

per- 
i a-

DINTR-UN CENTRU
Cu două decenii în urmă, o 

pleiadă de jucători valoroși a- 
duseseră baschetului din Tg. 
Mureș o celebritate binemeri
tată. Tg. Mureș devenise (și la 
băieți și la fete) o pepinieră a 
reprezentativelor țării, iar echi
pele de club se aflau cu regu
laritate printre fruntașele cla
samentelor Diviziei A. Apoi, 
treptat, numărul baschetbaliști- 
lor reputați a scăzut, potenția
lul formațiilor mureșene a co- 
borît pînă la un nivel care le 
menține de mulți ani în Divi
zia B, prezenta lor în „A” fiind 
efemeră. Față de trecut, numă
rul celor selecționați acum în 
echipele naționale este foarte

Sportul

— Care ar fi 
profesorului, în

— Multe, toate la fel de im
portante. Nu uitați că prin mina 
profesorilor de educație fizică 
trece tot tineretul țării, că o- 
chiul exersat și meseriașul bun, 
pasionat, trebuie nu numai să 
depisteze elementul talentat, dar 
să-l și inițieze în tainele spor
tului pentru care vădește apti
tudini și să-1 călăuzească apoi 
spre școlile sportive sau spre 
secțiile de juniori. Profesorul de 
educație fizică trebuie să înțe
leagă că este un activist spor
tiv, că are obligații mari în a- 
cest sens, chiar și dincolo de 
norma didactică. La școlile spor
tive trebuie să ajungă copii 
gata inițiați în sport, cu cunoș
tințe suficiente pentru 
cu succes pregătirea 
formanță.

— Ce credeți că 
să se facă pentru 
întregului potențial al pro
cesorului de educație fizică ?

fi

a aborda 
de per-

ar trebui 
folosirea

— Bine spus întregul poten
țial, pentru că, într-adevăr, ne- 
fructificarea specializării duce 
la diminuarea cu aproape jumă
tate a resurselor, cunoștințelor 
și posibilităților de care dispune 
profesorul. Soluția cea mai la 
indemină mi se pare a fi „in
ventarierea" de către inspecto
rate a cadrelor didactice pe 
specializări și mărirea răspun
derii lor în două direcții : 1. in 
funcție de sporturile prioritare 
ale județului și 2. în funcție de 
specializările pe care le au pro
fesorii. Apoi, să se procedeze 
la diversificarea programelor în 
funcție de specificul școlilor. 
Reciclările să țină cont de pre
gătirea și de locul de muncă al 
profesorilor și să îmbrace două 
forme : dezbateri — rezolvări 
de cazuri și metodologia cerce
tării științifice.

Interviu realizat de
Horia ALEXANDRESCU

EXIGENȚA Șl
Considerat de toată lumea drept 

unul dintre cei mai exigenți prac
ticieni ai voleiului, apreciat pen
tru pasiunea cu care se dedică 
muncii de profesor și antrenor, 
pentru sinceritatea față de pro
fesie, față de sine și de cei din 
jur, Mircea Dumitrescu se nu
mără printre cei cîțiva spriji
nitori constanți ai voleiului de 
mare performanță. Cu cîțiva 
ani în urmă, ca antrenor al lo
tului național de tineret, obți
nea cele mai valoroase rezul
tate realizate vreodată la acest 
nivel. Apoi s-a reîntors la 
echipele sale din Ploiești, lu- 
crînd în paralel la Liceul „Mihai 
Viteazul" și la 
atît cu echipe 
cu echipe de băieți. De cîtva 
timp, la liceu * '
clase speciale de volei și prof. 
Mircea Dumitrescu lucrează cu 
sîrg pentru formarea de jucă
tori și jucătoare de certă pers
pectivă. Roadele muncii sale, 
serioase și calificate, s-au vă
zut curînd : cu echipa de ju
nioare II a cîștigat titlurile re
publicane în 1974, 1975 și 1976, 
iar cu cea de băieți a ocupat 
locurile III, III și I în aceeași 
perioadă. Dar poate că mai 
puțin importante sînt titlurile

PASIUNE

Școala sportivă, 
de fete, cit și

s-au înființat

(în 13 ani de activitate la ju
niori, el are în palmares 14 
victorii în competițiile republi
cane), ci elementele pe care le-a 
dat loturilor țării, elemente de 
valoare formate în „pepiniera” 
sa. De la acest scop principal,' 
căruia antrenorii de juniori ar 
trebui să-i subordoneze întrea
ga activitate, am pornit recent 
discuția cu profesorul ploieș
tean.

„înființarea claselor speciale 
de volei pe lingă Liceul „Mihai 
Viteazul" — 
mitrescu — 
sprijin real 
voleibalistică 
aceste clase

A
n toate documentele de partid sau de 
stat privind mișcarea sportivă, in toate 
rezoluțiile și hotărîrile conferințelor și 

plenarelor C.N.E.F.S., profesorii de educație 
fizică au un loc permanent, bine definit, in 
rîndul slujitorilor activității sportive de masă 
și de performanță. Prin numărul și califi
carea lor, prin marea lor răspundere într-un 
domeniu de importanță socială, profesorii 
de educație fizică pot și au datoria să-și 
aducă un aport tot mai mare la formarea 
și educarea multilaterală a copiilor și tine
rilor în cadrul procesului de învățămînt.

Ne propunem să abordăm astăzi cîteva as
pecte privind una din sarcinile principale ale 
profesorilor de educație fizică și anume în
drumarea primilor pași ai școlarilor și ele
vilor în deprinderea unei discipline spor
tive și apoi selecția și formarea 
dotate, viitorii sportivi de mare 
ai patriei.

Importanța acestei sarcini a 
de educație fizică derivă și din 
trăiesc și muncesc în școli și 
cuprind pe absolut toți < 

\ rea majoritate a tinerilor,

elementelor 
performanță

profe-sorilor 
faptul 
licee, 

copiii și 
, avînd

că ei 
care 
ma- 

deci.

primii, contactul cel mai direct și per- \ 
manent, dintre toți cei ce alcătuiesc lanțul 
maeștrilor făurari de campioni europeni, 
mondiali și olimpici. Importanța acestei 
sarcini a crescut enorm în ultima vreme, 
cînd vîrsta marilor campioni și performeri a 
scăzut mult în numeroase probe și ramuri 
sportive, dovadă că pregătirea începe foarte 
timpuriu, adesea înaintea virstei școlare.

Pagina de față prezintă cu precădere e- 
xemple vrednice de laudă, profesori pasio
nați de munca lor, dornici să dea țării spor
tivi cu care să se poată mîndri. Munca lor 
nu ține seama de ore și zile, nu se oprește 
în limitele programei de învățămînt sau ore
lor de colectiv sportiv. Ei fac mult mai mult 
și — să recunoaștem — nu o dată rămîn 
în anonimat. Dar există destui asemenea 
oameni care uită de nobila lor misiune, de 
faptul că au fost ei înșiși formați ca 
sportivi, beneficiarii pasiunii și muncii 
preget ai unor dascăli vrednici.

Mai ales acestora am dori să 
juim un moment de reflecție, la începutul 
unei etape calitativ noi în care a intrai 
sportul românesc de mare performanță.

buni 
fără

le prile-

PRODUCȚIA":0 ÎNTREAGĂ ECHIPĂ DE RUGBY!"L-------------------------5 - -
Modul cum își desfășoară activi

tatea prof. Ion Stanciu, în secția 
de rugby la Școala sportivă Șoimii 
din Sibiu, reprezintă, într-un fel, 
un caz de excepție. Fiindcă pu
țini sînt tehnicienii care să fi 
promovat de la copii și juniori o 
întreagă echipă în Divizia A, în 
speță la C.S.M. Sibiu. Lupaș, Jia- 
nu,' Burdușel, Panu, Ungureanu, 
Tămaș, Henteș, Sărac, Lupu, 
Schiau, Ursu, Mărgineanu, Suciu, 
Lămpădarie, Becheș, Grosu și 
Sanda, precum și tineri „care 
vin" (Ivanciuc, Nagy, Negru, Roș
ea, Cocîrcă și Arion), iată o pro
ducție pe care n-o au prea mulți 
tehnicieni. Să mai . . .
că tot la „școala" 
s-au format mulți 
transferați ulterior 
echipe divizionare . . .
la Farul Constanța, Hătărîngă la 
Agronomia Cluj-Napoca, Vilt la 
Minerul Gura Humorului, Vlad și 
Angheloiu la Gloria Buzău) 
sau la formații din eșalonul se
cund Să reținem totodată că 
loniță, pe cînd activa ca junior la 
Sibiu, a făcut parte, în 1972, din 
echipa României — campioană eu
ropeană la Borna, Tămaș a trăit 
și el, la București, în 1973. satls-

notăm faptul 
prof. Stanciu 
alți rugbyști, 
la o serie de 
A (FI. loniță

facția de a fi fost titular în XV-Ie 
care cucerea din nou titlul conti
nental la „speranțe", iar Jianu, 
în 1974, s-a aflat în componența 
formației țării noastre, vicecam- 
pioană a Europei, la Heidelberg. 
Să nu neglijăm și un alt amă
nunt : anual rugbyștii de la „Șoi
mii" se califică în turneul final 
al juniorilor, sînt întotdeauna 
printre fruntași în competițiile 
școlilor sportive.

Este o „carte de vizită" cuprin
zătoare (și convingătoare) care 
sintetizează munca unui cadru 
didactic care a cunoscut, în ulti
mii 10 ani îndeosebi, bucuria de a 
se dărui sportului îndrăgit și 
practicat în anii de adolescență 
la C.S.M. Sibiu și la Universitatea 
Timișoara, urmată acum de o altă 
satisfacție, poate și mai mare, a- 
ceea de a căuta și crește f 
capabili să continue efortul 
neobosit, dedicat afirmării ; 
tului cu balonul oval.

Munca plină de dăruire a 
Stanciu a pornit din școală, 
că aceasta s-a numit I.P.A. (între
prinderea de piese auto) sau 
C.F.R., unități care au grupuri 
profesionale de învățămînt sau, 
mai recent, Școala generală nr. 15

și Grupul școlar de construcții. 
Sînt unitățile de învățămînt, din 
care antrenorul și-a recrutat a- 
liați fideli pentru rugby. Avînd 
sprijinul școlilor menționate, al 
colegilor de breaslă (Tr. Barna,
C. Vasiu, Gh. Rășinaru, C. Gagiu,
I. Moga, V. ■"
Podvarcu și, în primul rînd,
prof. Felicia 
antrenorul sibian a putut face o 
selecție riguroasă, prin mîna sa 
trecând aproape 4 Q00 de copii și 
tineri. El a triat cu severitate an 
de an ; a uitat de orar și nu știe 
să fi pierdut măcar o zi fără să 
fi fost pe gazonul stadionului. Poa
te tocmai aici se află „secretul" 
roadelor muncii sale...

Nemeș, Alexandra 
‘.al 

Stanciu, soția sa)

Tiberiu STAMA

ne-a spus M. Du
ri reprezentat un 
pentru activitatea 
ploieșteană. De la 
am scos 13 jucă

toare și jucători care 
selecționați in loturile 
niori și tineret și la 
federației. Dintre cei 
în loturi, menționez mai întii 
pe ridicătorii : Maria Mititelu 
(componentă de bază a echipei 
campioane balcanice ; născută 
în 1960, înaltă de 1,77 m), Ca
melia Tomeci (1961 ; 1,74 m)ț 
Aurelia Ciobanu (1960 ; 1,69 m), 
Cezar Pantea (1960 ; 1,80 m),
precum și pe trăgătorii Adrian 
Vasile (1960 ; 1,88 m) și Lucian 
Kochesch (1961 ; 1,90 ni). După 
cum se vede, toți sînt foarte 
tineri (pînă în 16 ani), cu pers
pective de a mai crește și in 
înălțime și in ceea ce privește 
valoarea voleiului practicat de 
ei. De altfel, echipele noastre 
participante la Divizia națională 
a juniorilor și școlarilor sînt 
cele mai tinere (cu toate aces
tea, pînă în prezent n-am pier
dut nici un meci !). Aș mai putea 
numi alți sportivi care anunță 
un viitor frumos in volei : Bea
trice Nicolae (1961 ; 1,77 
Ileana Ștefanache (1961 ; i.<u 
m), Cătălin Popescu (1961 ; 1.94 
m) și ridicătorul, de real talent 
Cristinel Grigoraș (1960 ; 1,81 
m). Un ajutor prețios îl pri
mesc din partea tov. director 
Traian Comaniciu, care asigură 
condiții bune de pregătire șco
lară și sportivă elevilor cuprinși 
în clasele speciale, precum și’ 
din partea unor cadre de alte 
specialități, ca Madelena Popa 
(limba română), Mihai Răileanu 
(matematică), Mihai Taga (fi
zică) și Silvia Manolescu (en
gleză), care se străduiesc 
plimentar să pună la punct 
cu învățătura pe acei elevi care 
efectuează deplasări cu echipele 
din divizia școlară".

La întrebarea noastră referi
toare la producția sa, prof. Mir
cea Dumitrescu are, după cum 
am văzut, ce să ne răspundă. 
Și am mai adăuga că nu se 
poate făli numai cu tinerii vo
leibaliști pe care-i oferă lotu
rilor naționale (la care figu
rează ca antrenor și el), ci și 
cu faptul că este dirigintele 
unei clase speciale de volei 
(anul II A) care se numără 
printre cele mai bune, fiind de
semnată să reprezinte liceul în 
concursul pe țară inițiat de 
„Scînteia tineretului" (concurs 
care are în vedere situația la 
învățătură, participarea la ac
țiunile de muncă patriotică, re
zultatele la pregătirea pentru 
apărarea patriei etc). Este și 
aceasta încă o dovadă a pa
siunii și exigenței pe care o 
manifestă M. Dumitrescu în în
treaga sa activitate. (A. B.). /

au fost 
de ju- 

taberele 
chemați

m),
1.76

su-

tineri 
său 

spor-

prof, 
fie

BLITZ URI BUCUREȘTENE
din Drumul Taberei este una dintre 
bună productivitate în privința spor-

• Școala generală nr. 193 
unitățile școlare cu cea mai 
tulul de performanță, mărturie elocventă fiind cei peste 200 de 
elevi legitimați in diferite secții ale cluburilor bucureștene. Profe
sorul Dan Stănescu, sufletul activității sportive din școală, s-a 
trezit pus în fața unui fapt împlinit, care produce greutăți atît in 
desfășurarea orelor, cit și a altor activități sportive. Este vorba de 
„dezafectarea" unuia dintre cele două terenuri de baschet existente 
în curtea școlii. Panourile, smulse de pe pereți, au fost aruncate

a

AU RAMAS DOAR AMINTIRILE
mic. Mai precis, doar Suzana 
Pîrșu, Ana Aszalos, Zoltan Gel
lert și Carol Tacacj fac parte 
din loturile republicane, dar ei 
nu joacă într-o echipă din Tg. 
Mureș, deoarece au plecat în 
alte orașe. Frumoasa tradiție a 
baschetului mureșan devine o 
amintire tot mai ștearsă și nu
mai profesorii de educație fi
zică Gheorghe Fiillop și Attila 
Madaras (ei înșiși foști perfor
meri în formațiile locale) mai 
fac să strălucească, din cînd 
în cînd, o „stea“, rod al mun
cii lor cu elementele tinere.

Puțin, foarte puțin, dacă ne 
gîndim la ce a reprezentat a- 
cest centru în baschetul româ
nesc, puțin dacă ținem seama

că din cei peste 30 de profe
sori de educație fizică existenți 
în Tg. Mureș, aproape toți foști 
jucători în divizionare Ă și 
chiar în reprezentativele țării, 
doar doi încearcă să mențină 
aprinsă flacăra pasiunii pentru 
acest joc sportiv. Să-i lase ne
păsători, oare, pe .ceilalți me
diocritatea jucătorilor și jucă
toarelor din Tg. Mureș, care 
nici măcar la campionatele ju
niorilor și junioarelor nu se văd 
printre fruntași ? Nu este de 
crezut și dorim ca profesorii vi
zați să demonstreze capacitatea 
și pasiunea lor pentru sportul 
pe care l-au practicat cîndva și 
pentru care au cea mai înaltă 
pregătire. (D. St.)

la gunoi ! ? Noroc că profesorul
• Școala generală nr. 70, cu 

clase de fotbal, a trecut la... 
selecție. Printre ultimele sale 
„achiziții” se numără și 9 elevi 
ai școlii 199. Partea interesantă 
este că nici unul dintre cei 9

o Liceul „D. Bolintineanu" a 
darea in folosință a bazinului acoperit construit in vecinătatea 
școlii. Atunci, la festivitatea de 
Acum nu mai e ! Poate la vară...

• Liceul 2 (fost 24) a cîțtigat 
în faza de sector a Festivalu
lui sportiv școlar peste 20 de 
locuri I. O nouă dovadă a ac
tivității susținute și pasionate 
desfășurate de profesorii de

• Școala generală nr. 199 din 
mai bună din Sectorul 4 în privința activității sportive. Direc
torul adjunct, profesorul de educație fizică Marin Marin, ne spu-; 
nea însă că de la începutul anului școlar și pînă în prezent uni 
singur antrenor (de atletism) a trecut pe acolo pentru selecție.' 
Numai unul...

venit la timp să le recupereze... 
„selecționați" nu fusese cooptat 
in echipa $c. gen. 199, ciștîgă- 
toare a locului I pe Sector, tn 
această situație, ne intrebăm pe 
baza cărei valori a fost efec
tuată selecția ? Sau e vorba 
doar de o selecție... cifrică ? 
anunțat de mai multă vreme

inaugurare, era apă în piscină.

educație fizică de aici (șef de 
catedră — prof. Gh. Predescu). 
Ne întrebăm, insă, cum s-au 
împăcat celelalte aproape 30 de 
școli ale Sectorului 1 cu numai 
5—6 locuri fruntașe rămase... 
vacante ?

Balta Albă s-a dovedit a fi cea

AL HORIA
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NOI PARTIDE 
ÎN DIVIZIA A LA 

BASCHET FEMININ
Etapa a 5-a a campionatului re

publican de baschet feminin pro
gramează, azi și mîine, următoa
rele meciuri duble : Sănătatea
Ploiești — Rapid, Universitatea 
Cluj-Napoca — crișul, C.S.U. Ga
lați — I.E.F.S., Mobila Satu Mare 
— Olimpia București, Voința Bra
șov — Politehnica București. Uni
versitatea Timișoara — Voința 
București. înaintea acestor jocuri 
clasamentul se prezintă astfel :

1. Politehnica 8 7 1 695—560 15
2. I.E.F.S. 6 6 0 542—340 12
3. Rapid 6 6 0 422—326 12
4. Univ. Timiș. 8 4 4 508—533 12
5. Mobila S. Mare 8 4 4 611—640 12
6. Olimpia Buc. 6 5 1 458—381 11
7. Voința Buc. 8 3 5 489—589 11
8. C.S.U. Galați 8 2 6 537—577 10
9. Crișul 8 2 6 504—568 10

10. ,,U“ Cj.-Napoca 6 3 3 419—450 9
11. Voința Brașov 8 1 7 518—545 9
12. Sănătatea PI. 8 1 7 498—692 9

ÎNTÎLNIRI DECISIVE 
IN „CUPA F. R. BOX"

Sîmbătă și duminică, la 
Cluj-Napoca și la Mangalia, 
sint programate două întîl- 
niri decisive, pentru desem
narea formațiilor care vor 
participa la turneul final al 
„Cupei F. R. Box". Sîmbătă 
seara, la Cluj-Napoca, forma
ția locală A. S. Armata dispu
tă meciul revanșă cu dețină
toarea trofeului, Farul Constan
ța. în prima partidă, la Con
stanța, Farul a obținut victo
ria cu scorul de 26—18, dar 
deși substanțială, această dife
rență nu-i scutește totuși de e- 
moțli pe constănțeni.

Duminică dimineața, la 
Mangalia, echipa locală I.H.R. 
Litoral va avea ca adversară 
formația Metalul Bocșa. în 
prima întilnire au cîștigat pu- 
giliștii din Bocșa cu scorul de 
24—20. In cazul unei victorii 
(la o diferență mai mare) a e- 
chipei din Mangalia, aceasta ar 
realiza o performanță (califi
carea în turneul final) demnă 
de toată lauda pentru o mică 
asociație sportivă. Dar, să aș
teptăm desfășurarea celor 
două întîlniri care vor desem
na ultimele două participante 
la actul final al celei mai mari 
competiții pe echipe a țării. 
Celelalte două finaliste sint 
B. C. Galați și B. C. Brăila.

ÎN CAMPIONATELE DE 
CANOTAJ—FOND 

STEAUA A CUCERIT 
PATRU TITLURI LA SENIORI

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). întrecerile finalelor cam
pionatelor republicane de cano
taj-fond au continuat, pe apa 
canalului Bcga, cu cursele se
niorilor și ale junioarelor.

La seniori, pe distanța de 
8 000 m, întrecerile au fost do
minate de schifiștii de la Steaua, 
care au cucerit patru dintre 
cele opt titluri puse în joc. Este 
de notat, de asemenea, succe
sul realizat de reprezentanții 
Marinei Mangalia, care au ciș- 
tigat titlul de campioni în pro
ba de 2+1. Iată primii trei cla
sați :

Schif simplu : 1. Toma Con
stantin (Steaua) 39:22, 2. Sever 
Șucan (Dinamo) 39:31, 3. Mircea 
Roman (CNU) 39:35 ; 2+1 : 1. 
Marina Mangalia (G. Bularda, 
N. Frîncu + M. Popa) 39:48 :
2. Dinamo 41:16, 3. I. M. Con
stanța 43:49 : 2 f.c. : 1. Steaua 
(P. Zagoni — A. Kapornyai) 
37:33, 2. Dinamo 39:16, 3. Ma
rina Mangalia 41:47 : 2 vîsle :
1. Dinamo (Șt. Mihali — Gh. 
Mandiuc) 35:54, 2. Steaua 36:00,

3. Politehnica Timișoara 39:38 ;
4+1 rame : 1. Dinamo (Krepel- 
ka, Chihaia, Simion, Ceapura+ 
Gheorghiu) 34,12, 2. Steaua
35:45, 3. Marina Mangalia 39:04; 
4 rame f.c. : 1. Dinamo (Toma, 
Grumezescu, Purcaru, I. Popa) 
34:03, 2. Steaua 35:08, 3. Poli
tehnica Timișoara 35:52 ; 4 vîsle 
f.c. : 1. Steaua (N. Popa, Jugă- 
naru, Oprișan, V. Nicolae) 32:44,
2. CNU 34:38, 3. Dinamo 34:48; 
8+1 : 1. Steaua 31:24: 2. Dinamo 
33:22.

în cele trei curse rezervate 
junioarelor (3000 m) reprezen

tantele clubului Voința Bucu
rești au reușit să obțină două 
victorii — la 2 f.c. (prin echipajul 
Niculina Mihai — Olimpia Ro- 
mașcu) și la 4+1 vîsle (Paula 
Irimia, Mina Răducanu, Virgi
nia Radu, Lucreția Ghițu + 
Elena Ștefan). La schif simplu, 
titlul republican a revenit ară- 
dencei Voichița Hegyi (UTA).

întrecerile vor lua sfîrșit sîm
bătă. (Vasile TOFAN)

ION PARASCHIV (VOINȚA) 
ÎNVINGĂTOR ÎN PRIMUL 

CICLOCROS 
AL SEZONULUI

Joi după-amiază, pe un timp 
rece, a fost inaugurat, la baza 
sportivă Metalul de pe șoseaua 
Pantelimon, sezonul de toamnă 
a ciclocrosurilor. Competiția, 
organizată în condiții bune de 
către clubul sportiv Voința, a 
ocazionat cîteva dueluri specta
culoase, dintre care ținem să 
menționăm pe acela susținut la 
categoria avansați, de Ion Pa- 
raschiv și Eugen Imbuzan (amîn- 
doi de la Voința București), 
ambii emițînd pretenții justifi
cate pentru victoria finală. A 
condus Paraschiv timp de pa
tru ture cînd Imbuzan, profi- 
tînd de o derapare a colegului 
său de club, a preluat condu
cerea. De aici înainte bătălia 
pentru întîietate se va înteți. 
Cu voință și dîrzenie, Paras
chiv a revenit în fruntea plu
tonului cîștigînd cursa cu un 
avans de aproape 50 sec. în 
această alergare bine s-a com
portat G. Negoescu (Steaua), 
clasat pe locul trei. La juniori 
mari, cursa a fost cîștigată de
tașat de talentatul alergător de 
la Metalul Plopeni, Ion Radu 
(2. N. Stan — Steaua, 3. N. Cio- 
banu — Șc. sp. 1), iar la ju
niori mici de tînărul Paul Bor- 
cea — Voința (2. Gh. Briceag 
— Șc. sp. 1, 3. Tr. Radu — Vo
ința) .

Următorul ciclocros va avea 
loc mîine și se va desfășura pe 
același traseu de la baza spor
tivă Metalul, în organizarea clu
bului sportiv Olimpia. (Ghcor- 
ghe ȘTEFANESCU).

O PARTIDĂ DE MARE 
INTERES LA HANDBAL 

MASCULIN : 
STEAUA - H.C. MINAUR 

BAIA MARE
Duminică sint programate 

partidele penultimei etape a 
turului I din Divizia A de 
handbal.

Etapa masculină este domi
nată de confruntarea dintre 
Steaua și H. C. Minaur Baia 
Mare. Jocul este programat pe 
terenul Steaua, de la ora 
11,55, în deschidere (ora 10,45) 
avînd loc întîlnirea feminină 
Confecția — Mureșul Tg. Mu
reș.

Un alt joc interesant din în
trecerea formațiilor masculine 
se anunță a fi cel dintre Di
namo Brașov și „U“ București. 
Celelalte partide : „U“ Cluj-
Napoca — CSM Borzești, Re- 
lonul — CSU Galați și Gloria 
Arad — Știința Bacău. Parti
da Poli Timișoara — Dinamo 
București a fost amînată.

La feminin, bucureștenii au 
posibilitatea să urmărească pe 
deținătoarea titlului, „U“ Timi
șoara, care va evolua îa sala 
Floreasca (ora 10), în compa
nia Rapidului. I.E.F.S. va în- 
tîlni în aceeași sală (ora 9) 
pe „U“ Cluj-Napoca, iar „U“ 
București va juca pe teren 
propriu (ora 10,10) în compa
nia Constructorului Timișoara. 
In celelalte partide, Textila 
Buhuși primește replica echi
pei Voința Odorhei, iar „U“ 
Iași pe cea a Progresului 
București.

„CUPA ROMÂNIEI" 
LA HOCHEI

Astăzi se reiau, la patinoarul 
„23 August”, jocurile din tur
neul final al „Cupei României" 
Ia hochei, care se încheie mîine. 
Competiția inaugurală a activi
tății oficiale a oferit anul a- 
cesta o puțin obișnuită uver

tură a sezonului, furnizîndu-ne 
o suită de rezultate puțin scon
tate, semn că ierarhiile cu care 
ne-am obișnuit s-ar putea să 
se schimbe în această iarnă.

Iată programul : azi ora 14 : 
S.C. Miercurea Ciuc — Dună
rea Galați ; ora 17 : Steaua — 
Dinamo (reprizele a Il-a și a 
IlI-a vor fi televizate) ; mîine, 
ora 16 : Dinamo — Dunărea 
Galați ; ora 18,30 : Steaua — 
S. C. Miercurea Ciuc.

înaintea acestor partide cla
samentul este următorul :
1. STEAUA
2. S.C.M. Ciuc
3. Dinamo Buc.
4. Dunărea Gl.

4 4 0 0 23— 3 8
4 3 0 1 20—15 6
4 10 3 16—17 2
4 0 0 4 5—29 0

ÎN SALA DINAMO, 
ÎNTRECERI ATRACTIVE 

DE JUDO
Azi și mîine, în sala Dina

mo din Capitală, majoritatea 
echipelor din Divizia A de 
judo susțin partidele etapei a 
IlI-a. Astăzi, de la ora 15, Di
namo București și Dinamo 
Brașov vor lupta, pe rînd, cu 
Constructorul Miercurea Ciuc 
și cu Politehnica Iași. Forma
țiile dinamoviste, neînvinse în 
etapele anterioare, au și de 
astă dată prima șansă. Mîine, 
de la ora 9, va avea loc o reu
niune care se anunță deosebit 
de echilibrată : Universitatea 
București și Universitatea-Cluj 
Napoca vor întîlni pe Nitra- 
monia Făgăraș și pe Olimpia 
București. Aceste partide sint 
deschise oricăror rezultate. 
Celelalte patru formații divi
zionare vor concura, tot mîine, 
în municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej : C.S.M. Bor
zești și I.E.F.S. vor primi re
plica Politehnicii București și 
Rapid Arad. Cu mult interes 
sînt așteptate meciurile 
I.E.F.S. — Politehnica, C.S.M. 
— Rapid și I.E.F.S. — Rapid.

FINALA 
CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN 
DE DIRT—TRACK

De cîteva ori amînată din 
motive tehnice, etapa finală a 
campionatului republican de 
dirt-track a fost reprogramată, 
duminică, la Arad. întrecerile, 
care vor desemna pe noii cam
pioni ai țării, vor avea loc pe 
pista stadionului Rapid, cu în
cepere de la ora 10.

Spre deosebire de anii tre- 
cuți, lupta pentru locurile lau
reate, în cele două grupe va
lorice, se anunță deosebit de 
dîrză, deoarece principalii fa- 
voriți sînt despărțiți, în clasa
mentele generale, de diferențe 
mici. Iată cum arată ierarhia 
înaintea ultimelor dispute : gru
pa A — 1. C. Voiculescu (Me
talul București) 30 p, 2. I. Bo- 
bîlneanu (Voința Sibiu) 27 p,
3. N. Rîureanu (Voința Sibiu) 
24 p, 4. M. Dobrc (Metalul 
București) 22 p, 5. Al. Pîs (Voin
ța Sibiu) 13 p, 6. Șt. Nagy 
(Voința Sibiu) 9 p ; grupa B — 
1. Gh. Dumitru (Metalul Bucu
rești) 15 p, 2. I. Țichindelean 
(Voința Sibiu) 10 p, 3-4. L. Che- 
șeri (Rapid Arad) și Gh. Ni- 
colaescu (Metalul București) 
8 p.

Participă alergători din Bucu
rești, Sibiu, Brăila și Arad.

„CUPA F.R.T.A." 
(ETAPA DE NOAPTE) LA 

ORIENTARE TURISTICĂ
Aseară, pe un traseu care cu

prinde pădurile Pustnicul și 
Cernica, au început întrecerile 
din cadrul etapei de noapte a 
concursului republican de orien
tare turistică, dotat cu „Cupa 
Federației Române de Turism- 
Alpinism". Competiția constitu
ie un examen greu pentru par
ticipants ea solicitînd o pregă
tire complexă pentru a putea 
descoperi — in condițiile nop
ții, pe un traseu deosebit de 
dificil — toate punctele de con
trol, într-un timp cit mai scurt.

întrecerile se desfășoară pe 
echipe, formate din cite patru 
sportivi (2 juniori și 2 seniori). 
Startul s-a dat in grup, din 4 

în 4 minute, dar după plecare 
(care s-a făcut de la tabăra 
pionierească din Brănești) com- 
ponenții echipelor s-au despăr
țit, urmînd trasee separate, du
pă care s-au reîntîlnit .înainte 
de sosire. Prima manșă s-a 
desfășurat pe un traseu de 11 
km, iar cea de-a 2-a se va 
desfășura în această seară, în- 
cepînd de la ora 18,30. Parti
cipă concurenți din majoritatea 
județelor.

IULIU GALOVICI Șl 
„U“ TIMIȘOARA 

CAMPIONI
LA PENTATLON 

MODERN—JUNIORI
La Timișoara s-au încheiat 

întrecerile din cadrul campiona
tului republican de pentatlon 
modern rezervat juniorilor, la 
care au participat sportivi de la 
Universitatea Timișoara, Olim
pia și Școala sportivă nr. 1 din 
București. La individual, titlul 
a revenit pentatlonistului luliu 
Galovici („U“ Timișoara) cu 
5288 p, urmat de T. Halasz 
(„U”) cu 4999 p și S. Crăciu- 
neanu (Olimpia) cu 4826 p. Pe 
echipe s-a impus detașat for
mația Universitatea cu 15106 
p, urmată de Olimpia 13 986 p 
și Șc. sp. 1 cu 10109 p.
• Paralel cu întrecerile din 

cadrul campionatului republican 
pentru juniori a avut loc și în- 
tilnirea internațională amicală 
dintre formațiile „U” Timișoara 
și Csepel Budapesta. Victoria a 
revenit echipei gazdă, care a 
acumulat 14 893 p față de 
14103 p. (Petru ARCAN — 
coresp. județean).

DOAR TREI ECHIPE 
NEÎNVINSE LA POPICE

Se reiau întrecerile campio
natului Diviziei A la popice, 
azi și mîine disputîndu-se e- 
tapa a V-a.

Din această etapă au fost 
devansate două jocuri, și anu
me, cele ale echipelor Voința 
București (f) și Olimpia Bucu
rești (m) care au, în aceste 
zile, cite un reprezentant la 
turneul internațional de la 
Jena (R. D. Germană), la 
„Cupa Werner Seelenbinder", 
pe Elena Goncear — una din
tre cele mai bune jucătoare 
ale actualului sezon și, res
pectiv, pe Grigore Marin. Vo
ința București a jucat la Bra
șov, cu Mctrom pe care a în
trecut-o cu 2 556—2 498 pd, cea 
mai bună jucătoare a reuniunii 
fiind Elena Goncear cu 473 pd 
(ea a mai obținut în acest în
ceput de campionat un rezul
tat și mai valoros, 485 pd, în 
meciul cu Rapid București din 
etapa a IV-a). Olimpia Bucu
rești a dispus de Voința Bucu
rești la un scor foarte strîns, 
5118—5109 pd. Cel mai bun 
jucător de la Olimpia a fost 
Grigore Marin cu 863 pd. Prin
cipalii performeri însă au fost 
doi popicari de la echipa... în
vinsă, P. Purge — 885 și C. 
Voicu — 884 pd.

înaintea etapei a V-a clasa
mentele seriilor se prezintă 
astfel :

FEMININ — SERIA SUD : 
1. Voința București 10 p (4916 pd) 
— din 5 jocuri, 2. Laromet 
București 8 p (7653), 3. Gloria 
București 6 p (7256), 4. Voința 
Galați 6 p (4784), 5. Petrolul 
Băicoi 6 p (4752), 6. Cetatea Giur
giu 4 p (2366), 7. Rapid Bucu
rești 2 p (4682), 8. Metrom 
Brașov 2 p (4682) — din 5
jocuri, 9. Voința Ploiești 0 p 
(4722), 10. Nicolina Iași 0 p 
(4591).

SERIA NORD : 1. Voința Tg. 
Mureș 6 p (5020 pd), 2. Voința 
Craiova 6 p (2361), 3. C.S.M. 
Reșița 4 p (4908), 4. Voința
Cluj-Napoca 4 p (4790), 5. Tex
tila Timișoara 4 p (4767), 6. Vo
ința Oradea 4 p (4720), 7. U. T. 
Arad 4 p (4655), 8. Voința Ti
mișoara 4 p (2426), 9. Electro- 
mureș Tg. Mureș 2 p (7033), 10. 
Hidromecanica Brașov 2 p 
(4562)

MASCULIN — SERIA SUD : 
1. Petrolul Teleajen Ploiești 8 p 
(10181 pd), 2. Olimpia București 

8 p (9973) — din 5 jocuri, 3. 
Constructorul Galați 6 p 
(10293), 4. Voința București 6 p 
(10216) — din 5 jocuri, 5. Glo
ria București 4 p (15310), 6. 
Rulmentul Brașov 4 p (15277), 
7. Dacia Ploiești 4 p (10072), 8. 
Rafinorul Ploiești 2 p (5143), 9. 
Tehnoutilaj Odorhei 0 p (9997), 
10. Flacăra Cîmpina 0 p (9624).

SERIA NORD : 1. Voința
Cluj-Napoca 6 p (10343 pd), 2. 
Electromureș Tg. Mureș 6 p 
(5387), 3. Progresul Oradea 6 p 
(5348), 4. Aurul Baia Mare 6 p 
(5318), 5. Metalul Hunedoara
4 p (15386), 6. Jiul Petrila 4 p 
(9910), 7. Electrica Sibiu 4 p
(9634), 8. Olimpia Reșița 2 p 
(15083), 9. Voința Tg. Mureș 2 p 
(10284), 10. Unio Satu Mare 2 p 
(10050).

După cum se poate observa 
din clasamentele de mai sus, 
dintre cele 40 de divizionare 
doar trei sînt neînvinse, echi
pele feminine bucureștene Vo
ința și Laromet și formația 
masculină Petrolul Teleajen 
Ploiești, (t. r.)

STEAUA - 
CIȘTIGĂTOAREA 

PRIMEI EDIȚII 
A „MEMORIALULUI 

MARIN VIZIRU" 
LA TENIS

In sala Steaua s-a încheiat 
prima ediție a competiției pe 
echipe — „Memorialul Marin 
Viziru" — ce poartă numele 
fostului tenisman al clubului 
militar. La startul întrecerii au 
fost prezente formații de cîte 
doi jucători ale clubului Steaua 
(cu 5 echipe), precum și repre
zentative de la Dinamo (două), 
C.S.U. Construcții (3), Tot îna
inte, Sănătatea, Politehnica, 
T.C.B. și altele. Cupa „Memo
rialul Marin Viziru" a fost cîș
tigată de prima formație a clu
bului Steaua care, în finală, a 
dispus cu 2—0 de Steaua II : 
Hărădău — M. Tăbăraș 6—2, 
6—2 ; Rusu — C. Popovici 
6—2, 6—1.

Alte rezultate : Steaua I — 
T.C.B. I 2—0 (Hărădău - Pa
vel 6—2, 6—2 ; Rusu — Mancaș 
6—0, 6—3) ; C.S.U. Construcții 
— Politehnica 2—0 (Geantă — 
Sigărdău 6—2, 6—2) : Dina
mo I — Steaua III 2—1 (S. Mu- 
reșan — Leonte 6—3. 6—0 ; 
Ristea — Zaharia 6—4, 7—5).

Rezultate din semifinale : 
Steaua — C.S.U- Construcții 
2—0 (Hărădău — Geantă 6—2, 
6—2 ; Rusu — Tomescu 6—2,
6— 4) ; Steaua II — Dinamo I 
2—0 (Tăbăraș — Mureșan 6—4,
7— 5 ; Popovici — Zaharia 6—1, 
6—0). (I. GV.)

MECIUL FEMININ 
DE VOLEI 

DINAMO - RAFID 
DOMINĂ ETAPA A IV-A
Etapa a IV-a a campionatelor 

de volei este dominată de par
tida feminină dintre echipele 
Dinamo și Rapid, un meci al 
tradițiilor. Partida, programată 
în sala Floreasca, sîmbătă, de 
la ora 17, promite un spectacol 
voleibalistic de bună calitate, 
avind în vedere că în ambele 
sextete, pregătite de Doina Ivă- 
nescu și Davila Plocon, vor e- 
volua jucătoare cu o bună ex
periență competițională. în pro
gramul etapei mai figurează : 
I.E.F.S. — C.S.U. Galați (dumi
nică, sala Progresul, de la ora 
12), Farul Constanța — Știința 
Bacău, Maratex B. Mare — 
Universitatea Craiova, Universi
tatea Timișoara — Penicilina 
Iași. Meciul Ceahlăul P. Neamț — 
C.S.M. Sibiu nu se dispută, for
mația gazdă fiind declarată 
învingătoare, datorită faptului 
că C.S.M. este penalizată pen
tru faptul că sportivele sale nu 
au trecut normele de control !

în întrecerea masculină, în 
Capitală este programat un 
meci interesant, Rapid — Delta 
Tulcea (duminică, ora 9,30. sala 
Giulești), iar în țară : Viitorul 
Bacău — Steaua, Petrolul Plo
iești — Constructorul Brăila, 
Universitatea Craiova — Dina
mo, Tractorul Brașov — Explo
rări B. Mare. Politehnica Timi
șoara — C.S.U. Galați.

Miercuri 27 octombrie, ora 18,55 
— Handbal masculin : Steaua 
București — Duina Pallama-no 
(Italia) — meci retur în „Cu-pa 
campionilor europeni'4 — repriza a 
Il-a. (Transmisiune directă de la 
Palatul Sporturilor și Culturii).

Sîmbătă 30 octombrie, ora 16,00 
— Rugby : Franța — Australia 
(Transmisiune directă de la Pa
ris).

SĂPTĂMÎNA VIITOARE, PE MICUL ECRAN
Duminică 31 octombrie, ora 13,00

— Fotbal : Universitatea Craiova
— F. C. Bihor (Divizia A) (Trans
misiune directă de la Craiova). în 
pauză : rezumatul înregistrat al 
meciului de handbal masculin Di
namo — Steaua.
CE
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Astăzi, în Lupii cupelor Ia handbal masculin

RETURUL INTIIAIRII
TURNEUL DE LA CLUJ-NAPOCA POATE FI CONSIDERAT 
0 VERITABILĂ FINALĂ A „CUPEI CUPELOR* LA POLO

I. A. MOSCOVA
22 (prin telex), 

evenimentele sportive 
găzduite la acest sfîr- 
săptămînă de capitala 
Sovietice, se numără și 
de handbal retur din-

MOSCOVA, 
Printre 
majore, 
șit de 
Uniunii 
partida
tre formațiile Institutul Aero
nautic Moscova și Dinamo 
București, contînd pentru pri
mul tur al Cupei cupelor.

După cum se știe, în parti
da de la București, vicecam- 
pioana României — Dinamo — 
a cîștigat cu 25—20 (15—9). Me
ciul retur este programat sîm
bătă la ora 18 (17, ora Româ
niei) in sala Kunțevo. Arbitrii 
meciului sînt Hentzel și Rauch- 
fuss din R. D. Germană.

Echipa noastră a sosit joi la 
Moscova cu avionul. Antreno
rul emerit Oprea Vlase și ele
vii săi sînt hotăriți să fructi
fice avantajul de la București 
și, în acest fel, să se califice 
în turul II al Cupei cupelor.

Antrenorul formației I. A. 
Moscova, Albert Gasiev, ca și 

membri ai clubului, mani- 
i optimism. într-o convor- 

pe care am avut-o, el 
declarat că „această par- 
ar fi trebuit să fie finala

alți i 
festă 
bire 
ne-a 
tidă

competiției și nu un meci din 
primul tur, cum din păcate au 
decis sorții". Gasiev crede că 
echipa sa va reuși calificarea, 
dacă Maximov, Mahorin, Kli
mov, Kravțov și coechipierii lor 
vor juca la nivelul potențialului 
cunoscut. Ei s-au antrenat in
tens în ultimele zile, exersînd 
cu sirguință scheme tactice 
care să le permită depășirea 
sistemului defensiv dinamovist 
și mai ales învingerea unuia 
dintre cei mai buni portari ai 
handbalului mondial, Cornel 
Penu.

Ajunși Ia Moscova cu 48 de 
ore înaintea partidei, handba
liștii români, în frunte cu 
Penu, Lieu, Cosma, Dan Ma
rin, Grabovschi și Ștef, au e- 
fectuat două ședințe de pregă
tire și acomodare cu sala în 
care vor evolua sîmbătă (n.r. 
astăzi).

Ca și ceilalți iubitori ai hand
balului și noi așteptăm cu e- 
moție ora meciului, cu dorința 
de a asista la un joc frumos, cit 
mai aproape de posibilitățile 
maxime ale acestui sport.

Aurelian BREBEANU

W ■ >.iia ■ ■ ■ aaiiiaa.il ia ,,

• V. Rus, Gh. Zamfirescu și A. Nastasiu — cei mai buni 
jucători ai echipei, la Atena ® Mișa Radan (Iugoslavia) 
consideră pe Dinamo ca una din favoritele competiției

Abia reîntorși 
unde au cîștigat 
netă întrecerile 
minare, a „Cupei ___, r_
loiștii de la Dinamo București 
și-au reluat pregătirile la ba
zinul Floreasca, unde fac zilnic 
cite două antrenamente. Ei vor 
susține duminică jocul de cam
pionat cu C.N.U., după care își 
vor concentra toată atenția a- 
supra preparativelor în vede
rea semifinalei de la Cluj-Na
poca.

Solicitat să ne spună cîteva 
impresii din turneul de la Ate
na, antrenorul Anatol Grin
țescu a declarat că este mul
țumit de evoluția celor șase 
„olimpici" din echipa sa, no- 
tînd cu un plus pe Viorel 
Rus, Gheorghe Zamfirescu și 
Adrian Nastasiu. O revelație — 
încadrarea tot mai bună a tî- 
nărului Lorincz în sistemul de 
joc al formației. „La Atena — 
ne spunea antrenorul dinamo
viștilor, ne-am apărat cu e- 
xactilate — remarc forma bună 
a lui Spinu — și am contra
atacat în permanență. Așa se 
și explică numărul mare de 
goluri (49) marcate în cele 5

de la Atena, 
de o manieră 
grupei preli- 
cupclor“, po-

jocuri". în numărul de luni al 
ziarului „Athletiki Iho“, care a- 
pare în capitala Greciei, Mișa 
Rad an (Iugoslavia), delegatul 
Ligii europene de natație la a- 
cest turneu, declara : „Românii 
au jucat excelent, dominîn- 
du-și partenerele de întrecere 
de o manieră care nu a lăsat 
nici un dubiu asupra învingă
toarei. Cred că în acest an, Di
namo este una din principalele 
favorite ale „Cupei cupelor".

întrebat asupra șanselor e- 
chipei bucureștene în faza ur
mătoare, A. Grințescu s-a ară
tat mai circumspect : „In pri
mul rînd aș vrea să mă re
fer Ia tragerea la s„;-ți. Este cu 
totul nedrept ca toaie cele trei 
cîștigătoare de grupe să figu
reze într-o singură semifina
lă 1 Cred că cel puțin una din-

tre acestea ar fi trebuit de
semnată «cap de grupă» la Si- 
benik. în fine, în această ve
ritabilă finală a competiției noi 
vom face tot ce este posibil 
pentru a învinge adversare 
dintre cele mai dificile cum 
sînt M.G.U. Moscova și Canot- 
tieri Napoli".

La Cluj-Napoca, pregătirile 
organizatorice pentru apropia
tul turneu au și început. Tov. 
Nicolae Mureșan, prim-vicepre- 
ședinte al C.J.E.F.S. Cluj ne-a 
informat telefonic : „în pisci
na noastră echipele vor avea 
condiții perfecte de joc. S-au și 
primit primele cereri de bilete 
pentru cele trei zile ale 
tiției". (a. v.)

★
la Haga, au 
preliminare 

cadrul C.C.E.
și Rapid București.'

' i nu

compc'

Aseară, 
întrecerile 
pei B din 
evoluează 
Pînă la închiderea ediției 
ne-au parvenit rezultatele reu
niunii inaugurale.

inccput 
ale g ru
in care

PROGRAMUL PRIMEI GRUPE
A C. M DE HOCHEI

DUPĂ MECIUL DE BASCHET DINAMO MACCABI
(Urmare din pag. 1)

unele explicații asupra căderii 
care a dus la handicapul de 
19 puncte. De fapt, este vorba 
de defecțiuni majore, caracte
ristice baschetului nostru și nu 
doar formației Dinamo, și anu
me : frecvență mică și inefica
citate în aruncările de la semi- 
distanță și distanță, ineficaci
tate exasperantă a jucătorilor 
cu talie înaltă (Georgescu 10, 
Novac 4 și Ivascenco 2 au rea
lizat 16 p, în vreme ce la ad
versari Perry cu 22 p, Boatright 
cu 20 p și Menkin cu 17 p au 
totalizat 59 p), existența unei 
perioade prelungite în care ac-

țiunile de atac au fost pierdute 
prin ratări sau greșeli de teh
nică (așa se explică procenta
jul submediocru din prirția re
priză : 31%, față de 54% în re
priza a doua), momente de 
neatenție în apărare, care și 
așa nu a strălucit (în primul

rînd din cauza insuficientei 
agresivități). Desigur, aceste ca
rențe nu pot fi înlăturate în 
totalitate pînă la viitoarele par
tide ale dinamoviștilor dar, ori
cum, ele trebuie să stea în 
atenția antrenorului Dan Nicu- 
lescu și a elevilor lui.

REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE

Meciul de debut al echipei României cu Suedia
Comisia de organizare a vii

toarei ediții a C.M. de hochei 
(grupa A) a făcut cunoscut 
programul meciurilor ce vor 
avea loc la Viena, la Stadthalle, 
anul viitor în lunile aprilie și 
mai. Iată ordinea jocurilor echi
pei României, participantă pen
tru prima oară la grupa A a 
C.M. : 21 aprilie cu ISUEDIA, 
22 aprilie cu S.U.A., 24 aprilie 
cu CEHOSLOVACIA, 25 aprilie 
cu UNIUNEA SOVIETICĂ, 27 
aprilie cu R.F. GERMANIA, 29 
aprilie cu FINLANDA și 1 mai 
cu CANADA.

In continuare, între 3 și 8 mai 
vor avea loc partidele din ca
drul returului întrecerii, care

se dispută — conform regula
mentului — în două grupe va
lorice : locurile 1—1 și 5—8.

In vederea acestei competiții,' 
cu un grad de dificultate neo
bișnuit pentru hocheiștii români,' 
forul de specialitate a luat mă
suri vizînd accelerarea ritmului 
pregătirilor și programarea unor 
partide de verificare cu adver
sari mai puternici. în acest 
sens, semnalăm faptul că selec
ționata divizionară a României 
va întreprinde un turneu în 
Suedia (luna decembrie), după 
care va evolua în Norvegia și 
Cehoslovacia, în fața celor mai 
puternice echipe din aceste țări.

In etapa a doua a 
baschet masculin au 
gistrate următoarele 
grupa A : Mobilgirgi 
Eczacibasi Istanbul 109—77 (65
—37), Dudelange (Luxemburg)

C.C.E. la 
tost inrc- 
rezultate : 
Varese —

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
AUTO a S-a efectuat primul antre

nament oficial pe circuitul de la 
Fuji, unde ya avea loc ultima probă 
a C.M. formula I. Cel mai bun timp 
a fost realizat de Mario Andretti — 
un tur de circuit (4,359 km) în 1 :13,29. 
Niki Lauda și James Hunt, principa
lii candidați la titlul de campion mon
dial, au obținut 1:13,74 și, respectiv, 
1:13,76.

CICLISM a Printre favarițiî cursei 
de 6 zile, care a început la Frankfurt 
pe Main se numără perechile Peffgen— 
Fritz. Clark—Allan și Savary—Clausen.

HANDBAL a La Hanovra, în parti
da revanșă dintre selecționatele mas
culine ale R.F. Germania și Norve
giei, handbaliștii vest-germani au ter- 
mimat, din nou, învingători cu 18—15 
(7—7). In primul joc, desfășurat 
Bremen, gazdele au 
20—13 a La Madrid, în 
pentru Cupa cupelor : 
Happoel Ramatgan 27—7 (14—4). 
vingători și în primul 
handbaliștii spanioli 
pentru turul următor al competiției.

HOCHEI a în derbyul campionatu
lui R.D. Germane, Dynamo Weisswas- 
ser — Dynamo Berlin 6—3 (0—0, 3—0, 
3-3).

RUGBY a La Padova, întîlnire ami
cală : Italia — Japonia 25—3 (11—3).

ȘAH a După 13 runde, în campio
natul feminin al U.R.S.S., pe primul

Io
cîștigat cu 
meci retur 
Atletico —

In-
joc (26—16) 

s-au calificat

loc al clasamentului a trecut Ana 
Ahșarumova. Ea totalizează 9 p, fiind 
urmată de Ludmila Zaițeva — 8% p 
(1) * Primul turneu internațional de 
dezlegări de probleme șahiste a înce
put la Varna, reunind „problemiști" 
din opt țări. In prima zî, la probleme 
de două și trei mutări, cel mal bun re
zultat l-au obținut reprezentanții Iugo
slaviei. Din partea șahiștilor români 
participă Petre Seimeanu și Eugen 
Rusenescu.

TENIS a Surpriză la Barcelona : tî- 
nărul jucător spaniol Javier Soler l-a 
eliminat cu 6—2, 2—6, 6—3 pe Corra
do Barazzutti. Alte rezultate : Rami
rez — Moore 7—6, 
Taroczi 6—3, 7—5 ; sjrantes — moi- 
tram 7—6, 6—3 ; Franulovici — Fibak 
6—1, 7—5 ; Gottfried — Hutka 6—4, 

Solomon — Higueras 7—5, 6—0; 
— Zlringibl 6—1, 6—3 a Sfer- 
de finală la Palm Springs : 
Evert — Nancy Gunther 6—4, 
Virginia Wade — Betty Stove 

Terry Holladay —

— Leverkussen (R.F.G.) 61—85 
(28—41) ; grupa B : B.C. Luga
no — Sporting Lisabona 147— 
104 (64—45), Crystal Palace Lon
dra — Real Madrid 75—121 
(40—57) ; grupa C : Alvik 
Stockholm — Wisla Cracovia 
94—90 (51—42), Playhonka Hel
sinki — Ț.S.K.A. Moscova 78— 
110 (44—53) ; grupa D : ASPO 
Tours — Racing Malines (81— 
83 (48—53), UBSC Viena — 
Kinzo Amsterdam 102—83 (46— 
36) ; grupa E : Sinudyne — 
logna ' '
—64 (41

In C.C.E. la fete, Union Viena 
a întrecut formația turcă Yuek 
Selis Ankara cu 86—34 (37—18).

ADUNAREA GENERALA A

6—1 ; Kodes — 
Orantes — Mot-

6—1 ; 
Dibbs 
turile 
Chris 
6—1 ; 
6—7, 7—6, 6—1 ; 
Dianne Fromholtz 6—3, 1—6, 6—3.

VOLEI a Turneul masculin din ca
drul Jocurilor sportive panarabe de la 
Damasc s-a încheiat cu victoria echi
pei Marocului care a întrecut în fi
nală echipa Siriei cu 3—2 (—13, —5, 
11, 8, 9). In meciul pentru locul 3, 
Arabia Saudită a învins cu 3—0 Suda
nul.

Bo-
Olympiakos Pireu 87 

■33).

Turneul de șah
de la Halle

BERLIN 22 (Agerpres) — In runda a 
4-a a turneului masculin de șah de la 
Halle s-au înregistrat următoarele re
zultate : Volodea Vaisman (Româ
nia) — Vladimirov (U.R.S.S.) remiză ; 
Spiridonov — Vogt 0—1 ; Koaak — 
Rodriguez 1—0 ; Augustin — Barczay 
remiză ; Maiich — Uhlmann remiză.

Pe primul loc în clasament se află 
Maiich (R.D. Germană), cu 3 puncte, 
urmat de Vaisman (România) 
puncte și o partidă întreruptă.

în competiția feminină, ’ 
româncă Lidia Jicman, care în 
a patra a învins-o pe Winter 
Germană), totalizează 2 puncte 
o partidă întreruptă. Lideră a 
mentului este șahista poloneză 
cinska, cu 3,5 Duncte.

2,5

jucătoarea 
runda 
(R.D. 
avînd 
clasa- 
Szma-

I CAMPIONII DE 
NAUTIC

Schiorii nautici 
competițiile lor, 
cei ai zăpezii, 
cent, la Milano _ .... 
desfășurat campionate
le europene 
nautic, 
minină 
victoria 
sportivei 
Chantal 
în proba 
culină. titlul de 
pion continental a 
cucerit de italianul Ro
bby Zucchi. Lista lau- 
reaților s-a completat 
cu sportiva engleză 
Karen Morse, la sări
turi femei și compa
triotul acesteia, Mike 
Azelwood. la sărituri 
bărbați.

EUROPA 
FOTBALISTICA

După date recent 
blicate de U.E.F.A., 
mărul total al jucători
lor de fotbal legitimați 
din continentul euro
pean este de 14 392 796,

SCHI

îșl au 
ca și

Re-
s-au

de schi 
proba fe- 

slalom, 
revenit 

franceze 
Escot, 

similară 
titlul

In 
de 
a

pu- 
nu-

reprezentînd 68,10 la 
sută din totalul fotba
liștilor din întreaga 
lume. Totodată, 74,6 la 
sută din cluburile șl a- 
sociațille recunoscute de 
F.I.F.A. activează în Eu
ropa. Un record abso
lut îl deține continentul 
nostru și în domeniul 
arbitrilor actlvînd pe 
glob, dintre care 85,27 
la sută sînt europeni.

COLOCVIUL 
MARATONIȘTILOR

Cursa Internațională 
de maraton, programată 
mîine, 24 octombrie, la 
New York (pe străzile 
din zona Parcului Cen
tral) nu are o semnifi
cație strict sportivă. In 
afara faptului că se în
cadrează în suita 
manifestări dedicate bi-

de
iar 

mas- 
cam- 
fost

Aceeași statistică ara
tă că U.R.S.S. deține lo
cul întîi în lume cu cei 
4 315 070 jucători legiti
mați. Mica Olandă se 
poate lăuda cu recordul 
absolut, deoarece nu
mără 880 000 de jucători, 
la o populație de 13 mi
lioane. Urmează. în or
dine : R. F. Germania, 
unde la fiecare sută de 
locuitori 5 joacă fotbal 
intr-un club, Anglia, 
Italia și Franța, cu 2%.

Cu privire la arbitraj, 
R.D.G. deține întîietatea 
cu 15 842 arbitri.

centenarului Statelor U- 
nite, maratonul new- 
yorkez pare sortit să 
aducă o importantă con_ 
tribuție pe tărîmul cer- 
cetării în domeniul 
curselor de mare fond. 
Intr-adevăr, participan- 
ții la întrecere se vor 
regăsi — a doua zi și în 
următoarele trei — în 
jurul unei ,,mese ro
tunde" pentru a discuta, 
cu diferiți specialiști ai 
medicinii sportive, as
pecte legate de desfășu
rarea cursei. Ei vor fi 
supuși, totodată, la o

serie de teste fiziologice, 
menite să elucideze di
ferite probleme legate 
de efortul depus pe cla
sica distanță de aler
gare. Un colocviu, pe 
cit de inedit, pe atît de 
interesant.
SUGARUL SUPORTER

Recordul „microbiști
lor" de fotbal a fost ob
ținut, e adevărat fără 
voia sa, de cetățeanul 
britanic Eddy Hartford, 
care a scos primul stri
găt de bun venit pe lu
me chiar în momentul 
în care stoke City mar
ca golul victorios în 
poarta Arsenalului. In 
semn de omagiu, echipa 
învingătoare l-a dăruit 
micuțului Eddy o minge* 
cu autografele jucători
lor. un cec de 50 de lire 
sterline împreună cu 
dreptul de a însoți for
mația în deplasare în 
calitate de „fin" al lut 
Stoke-City. Bineînțeles, 
atunci cînd va fl apt a 
se număra printre spec
tatorii unui meci de 
fotbal.

ASOCIAȚIEI C. N. 0. E.
care trebuie să-1 joace comitetele 
naționale în viața sportivă, Iar 
președintele Comitetului național 
olimpic al Turciei, Burhan Felek, 
decan de vîrstă al C.I.O., a făcut 
apel la o acțiune mai unită șl 
mai eficientă pentru a promova 
în continuare spiritul olimpic, cu 
tot ceea ce acesta are mal nobil 
și mai generos.

Ministrul turc pentru proble
mele tineretului și sportului. 
Sevl Erek, a apreciat sarcinile și 
responsabilitățile comitetelor o- 
limpice naționale în dezvoltarea 
sportului amator.

ISTANBUL, 22 (Agerpres). — 
Cea de-a 7-a Adunare generală 
a Asociației Comitetelor naționale 
olimpice europene (C.N.O.E.) si-a 
început lucrările în localitate 
reunind delegați din 25 de țări, 
printre care si România. La lu
crări participă Lia Manoliu, vice
președinte al Comitetului Olimpic 
Român, membru al Comitetului 
executiv al Asociației.

Cu prilejul ședinței de deschi
dere, președintele Asociației, Jean 
de Beaumont (Franța) a subli
niat rolul tot mai important pe
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euniunea Comisiei exe- 
cutive a C.I.O., de la 

v* Barcelona, s-a trans
format aproape într-o 

mini-șesiune. In capitala ca
talană au fost prezenți, in 
afara diriguitorilor Comite
tului Internațional Olimpic 
și a membrilor numeroaselor 
comisii ale C.I.O., reprezen
tanții mai tuturor federații
lor internaționale, interesate 
în influențarea unor hotă- 
riri ale forului olimpic. Noi 
discipline sportive se arată 
doritoare să-și facă loc în 
programul olimpic : tenisul, 
rugbyul, baseballul, judo-ul 
feminin — dar candidaturile 
acestea, potrivit normelor, 
nu pot intra în discuție de- 
cit pentru ediția din 1984 a 
Jocurilor Olimpice.

Paralel și in marginea lu
crărilor de la Barcelona s-a 
făcut publicitate unei iniția
tive a federațiilor care con
duc sporturi neolimpice. 
Există aproape 40 de aseme
nea federații, inglobind ra
muri sportive cunoscute 
(badminton, tenis de masă, 
bowling, culturism, golf, 
orientare turistică, schi nau
tic), dar și altele mai puțin 
populare (bandy, softball, 
karate) sau deloc știute (ca 
derivația din karate, tot un 
fel de „sport marțial", nu
mită taekwondo). Aceste fe
derații — declarlnd public 
că nu doresc să boicoteze 
Jocurile Olimpice, ci doar să 
le completeze — au hotărit 
ținerea primelor Jocuri spor
tive mondiale (neolimpice) 
nu în 1977 la Manila (cum 
se proiectase inițial), ci la 
Houston (Texas) in 1978.xj 11UUOKJI» țXCAUJ/ Ut J.JIV' X Zfr/i-O LZ Z IVI, A/...
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Ca o simplă intenție, fără 
prea mult temei și se pare 
nici cu șanse de reușită, s-a 
vinturat la Barcelona ideea 
transformării Jocurilor Olim
pice de iarnă in competiție 
open (deschisă deci și pro
fesioniștilor), după „mode
lul" — care a născut, se 
pare, ideea — turneului de 
hochei pe gheață „Cupa Ca
nada’, la care se adaugă 
tendințele profesioniste ale 
unor vedete din schiul alpin 
și din patinajul artistic.

Dincolo de aceste ipotetice 
plăsmuiri, Comisia executivă 
a C.I.O. s-a ocupat de pre
gătirile concrete ale proxi
mei ediții a Olimpiadei din 
1980. Comitetul de organiza
re a Jocurilor de vară de la 
Moscova a prezentat o re
marcabilă expoziție și un 
raport care a fost considerat 
excelent. In schimb, produce 
îngrijorare lipsa de activitate 
practică a Comitetului de 
organizare de la Lake Pla
cid. In ciuda creditelor de 
stat primite, organizatorii 
Jocurilor de iarnă încă nu 
au convocat nici o comisie 
de lucru și se lovesc de 
viguroasa opoziție a societă
ților de protecție a naturii 
(care ridică probleme ecolo
gice). Ne amintim că din 
motive similare orașul ame
rican Denver a renunțat la 
ținerea Olimpiadei albe din 
1976, cedind organizarea sta
țiunii austriece 
Pe bună dreptate 
ziarul ,,1’Equipe’ 
cumva, in iarna 
vom merge din 
Innsbruck...

Innsbruck, 
se întreba 
dacă nu 

lui 1980, 
nou la
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