
VIZITA DE LUCRU
A TOVARĂȘULUI

NECOLAE CEAUȘESCU 
ÎN CAPITALĂ

Ceaușescu, 
Partidului 

președintele 
România,

Tovarășul Nicolae 
secretarul general al 
Comunist Român, 
Republicii Socialiste 
a făcut, vineri, 29 octombrie, o 
vizită de lucru în întreprinderi 
industriale și ansambluri de lo
cuințe ale Capitalei.

Vizita a fost consacrată ana
lizei concrete, la fața locului, 
cu factorii de răspundere din 
ministere și întreprinderi, cu 
edilii Capitalei, a modului în 
care se materializează măsurile 
stabilite de conducerea partidu
lui și statului pentru dezvol
tarea. în actualul cincinal al 
revoluției tehnico-științifice, a 
potențialului economic al Ca
pitalei, pentru accelerarea rit
mului construcțiilor de locuin
țe. îmbunătățirea aspectului ar
hitectural și confortului noilor 
blocuri, elemente de bază ale 
ridicării permanente a nivelului 
de viață al populației.

Pe parcursul vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de mii de bucureșteni cu 
alese sentimente de dragoste și 
respect, expresie a puternicu
lui atașament al poporului nos
tru față de partid și secretarul 
său general. Ei și-au manifes
tat profunda mulțumire față 
de grija și preocuparea perma
nentă a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru continua dez
voltare și înflorire a economiei 
țării, pentru satisfacerea în mă
sură cit mai largă a nevoilor 
materiale și spirituale ale ce
tățenilor.

In cursul vizitei. secretarul 
general al partidului a exami
nat machetele de sistematizare 
a unor intersecții de mare tra
fic, situate în perimetrul unor 
cartiere principale ale Bucu- 
reștiului — piețele Muncii, 
Pantelimon

Discuția 
Ceaușescu 
cuprins, de 
ale îmbunătățirii finisajului și, 
îndeosebi, ale distribuirii și mo
bilării spațiului apartamentelor, 
pentru a le face eît mai confor
tabile, pe măsura exigențelor și 
necesităților concrete ale locata
rilor.

Preocuparea constantă a con
ducerii partidului și statului 
nostru, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, pentru mo-

piețele 
si Iancului. 
tovarășului Nicolae 
cu edilii Capitalei a 
asemenea, probleme

indus
ei de

dernizarea continuă a 
triei, ridicarea gradului 
eficiență a rezultat și din ana
liza făcută în cadrul vizitei 
la două unități economice im
portante din Capitală — între
prinderea de cabluri și mate
riale electroizolantc și „Elec
tronica". Constatările făcute și 
indicațiile date în cadrul dialo
gului purtat cu ministrul in
dustriei construcțiilor de ma
șini, loan Avram, cu specialiștii 
centralelor industriale de resort, 
cu ai unităților vizitate depă
șesc cadrul local, ele fiind va
labile pentru întreaga noastră 
activitate economică. Conclu
ziile desprinse din această am
plă analiză fundamentează, in 
fapt, într-o nouă viziune, mo
dul și căile de sporire a efi
cienței economice în întreaga 
activitate industrială in sensul 
creșterii generale a producției 
obținute pe aceleași suprafețe, 
prin dotări 
utilaje și o reorganizare 
rațională 
rație. In 
unitățile 
evidență 
reducere 
vestiții prin renunțarea la 
construcții, ca și prin micșora
rea dimensiunilor la cele pre
văzute a fi realizate în conti
nuare. asigurîndu-se, totodată, 
dezvoltarea, diversificarea și 
extinderea producției pe baza 
folosirii mai eficiente a capa
cităților actuale. In acest sens, 
s-a subliniat necesitatea întoc
mirii, în toate unitățile, a u- 
nor studii care să permită o 
folosire intensivă, prin ream- 
plasarea mașinilor și instalarea 
de utilaje noi, a spațiilor con
struite. pentru utilizarea pe 
verticală a suprafețelor exis
tente în hale.

întreaga vizită a relevat și 
de această dată preocuparea 
constantă a secretarului general 
al partidului pentru îmbunătă
țirea continuă a întregii activi
tăți economice, pentru stabilirea 
măsurilor menite să conducă la 
îndeplinirea in condiții cit mai 
bune a importantelor sarcini ce 
revin tuturor colectivelor de 
oameni ai muncii din hotărî- 
rile Congresului al XI-lea al 
partidului, pentru progresul ge
neral al patriei noastre.

suplimentare cu 
mai 

fabri- 
la 
în 
de 

în
noi

a fluxului de 
context, discuțiile 

vizitate au scos 
posibilitățile largi 
a unor importante
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SLĂBICIUNILE DISCIPLINAR-EDUCATIVE
ÎNTÎRZIE CREȘTEREA NIVELULUI»

CAMPIONATULUI DIVIZIONAR
Campionatul primei noastre 

divizii a ajuns la a 11-a etapă. 
Un drum suficient pentru a 
permite unele constatări pri
vind îndeosebi aspectul disci
plinar, educativ, etic al între
cerii, care are mari repercusiuni 
asupra întregii desfășurări a 
competiției. Unele exemple ex
trase din disputarea diverselor 
etape, altele prilejuite de viața 
cluburilor fruntașe, a jucăto
rilor, antrenorilor, conducăto
rilor de cluburi și asociații 
sportive, a arbitrilor, fără a 
uita și elementul stimulator, 
ambiant — publicul — ne de
monstrează că în cea mai im
portantă întrecere internă a fot
balului nostru s-au înregistrat 
— la acest capitol — unele 
progrese încurajatoare, că o 
parte dintre unitățile fruntașe 
ale acestui sport au înțeles să 
se încadreze într-o disciplină 
fermă, să aibă o atitudine 
sportivă, să confere, în final, 
fenomenului sportiv fondul 
cadrul corespunzător. Ar 
astfel, de amintit, jocurile 
namo-Sportul studențesc 
model de fair-play într-o 
pută cu mare miză pentru 
bilirea ierarhiei

și 
fi, 

Di- 
(un 

dis- 
sta- 

de toamnă),

Universitatea Craiova — Steaua, 
Jiul — Progresul.

Din păcate, aspectele pozi
tive, demne de a fi date drept 
pildă, sint încă foarte puține. 
Se înregistrează prea multe ac
te, atitudini, gesturi care nu 
cadrează cu nivelul, cu ținuta 
Unui campionat național, care 
degradează, in ultimă analiză, 
spectacolul sportiv. întîlnim 
asemenea cazuri la toți factorii
— jucători, antrenori, conducă
tori, arbitri, spectatori — ceea 
ce este de natură să atragă a- 
tenția forurilor responsabile — 
și în primul rînd federației — 
asupra necesității de a veghea 
cu mai multă fermitate și exi
gență și asupra întregului pro
ces de desfășurare a campio
natului, înțelegind prin aceasta 
că nu trebuie să-și restringă 
activitatea de control și îndru
mare numai la meciurile pro- 
priu-zise.

Disciplina factorului nr. 1 al 
campionatului — JUCĂTORUL
— n-a înregistrat dorita îm
bunătățire față de trecutul se
zon. Numărul abaterilor din te
ren sau din afara lui, la Divi
zia A, este încă mare. Dovada : 
cele 121 de cartonașe galbene

DE FOTBAL
3 cartonașe roșii acordate 
etapele de pină acum, cele 
etape de suspendare dictate 
comisia de resort in cazuri 
totul speciale de încălcare a 

de 
acte 

nesancțio-

Și 
in 
13 
de 
cu 
sportivității și a regulilor 
conduită, alte numeroase 
și atitudini rămase 
nate din cauza toleranței arbi
trilor, a observatorilor fede
rali și, mai cu seamă, a antre
norilor și conducerilor de club 
respective. Dar ce să ne mai 
mirăm cînd tocmai unele con
duceri de cluburi nu intervin 
în situațiile negative ivite în 
sinul lor, iar altele dau un 
prost exemplu prin interven
țiile pe care le fac pentru 
diminuarea sau anularea unor 
sancțiuni dictate de forul de 
specialitate și, culmea, chiar de 
către ele împotriva unor 
jucători proprii ? Sigur că ju
cători ca Dumitru, Albu, Flores- 
cu, Leac, Jivan etc, care au 
figurat pe tabloul suspendă
rilor exprese ale comisiei de 
disciplină nu pot decît să re
grete. să se gîndească cu toată 
seriozitatea asupra îmbunătă-

(Continuare în pag. 4—5)

IN DIVIZIA A LA FOTBAL

0 ETAPĂ
CU MECIURI

11-a)
INTERESANTE

CLASAMENTUL

Interesantă și această etapă 
(a 11-a) a Diviziei A, cu două 

meciuri programate astăzi, iar 
restul duminică. Prima partidă,

Derbyurile campionatului de handbal

AZI. DINAMO BUCUREȘTI - STEAUA
MÎINE. „U" TIMIȘOARA /. £ F. S.

Astăzi și mîine se 
meciurile de handbal 
pei a 11-a — ultima 
lui I — a campionatelor mas
culin și feminin de handbal Di
vizia A. Programul celor 12 par
tide l-am publicat în numărul 
de ieri al ziarului nostru, ast
fel că astăzi ne vom ocupa de 
cele două derbyuri.

dispută 
ale eta- 
a turu-

DINAMO BUCUREȘTI — 
STEAUA, derby de tradiție al 
handbalului românesc. Meciul 
se dispută astăzi, la ora 15,30, 
pe terenul din Parcul sportiv 
Dinamo. Poziția celor două 
formații în clasament :
1. Steaua
2. Dinamo

Ambele 
neînvinse 
Dinamo

o
1

0 190—137 18 
0 146— 91 17

sînt, deci, 
campionat.

însă un 
(13—13 cu

ca importanță, a rundei se 
dispută la Arad, opunind for
mației locale U.T.A. echipa 
Sportul studențesc. Formația 
tcxtilistă evoluează pe propriul 
teren, dar emoțiile n-o vor o- 
coli, întrucît, așa cum se știe, 
partenera ei de întrecere este 
singura echipă din Divizia A 
neînvinsă pînă în prezent. Tot 
astăzi, însă la București, se 
dispută meciul Progresul -xr 
Politehnica Timișoara. Un meci 
deschis oricărui r2—’*-<■ J— 
bucureștenii vor face 
tru a demonstra că 
pot obține succese.

Iubitorii fotbalului 
tală au 
stadionul din șos. Ștefan cel 

' Mare și Stadionul Republicii.
Pe primul teren, Dinamo pri
mește replica lui Sport Club 
Bacău. Liderul clasamentului 
păstrează, firește, de partea sa 
prima șansă. Pe Stadionul Re
publicii : Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș. Feroviarii bucureșteni, 
după ultima înfrîngere, au in
trat din nou în zona periculoa
să, motiv pentru care își vor 
aduna forțele pentru a reedita

rezultat, dar 
totul pen- 
Și

din
mîine de ales

acasă

Capi- 
între

rczul-

1. DINAMO 10 7 2 1 29— 8 16
2. Sportul stud. 9 5 4 0 14— 3 14
3, Univ. Craiova 10 6 1 3 19—11 13
4. F.C. Argeș 10 5 2 3 14—13 12
5. Politehnica Tim. 10 5 1 4 14—12 11
6. A.S.A. Tg. Mureș 10 5 1 4 9— 8 11
7. Steaua 10 5 1 4 15—14 11
8. U.T.A. 10 4 3 3 11—18 11
9. Jiul 10 4 2 4 11—11 10

10. Progresul 10 3 4 3 13—18 10
11. Politehnica lași 10 4 1 5 12— 9 9
12. F.C. Corvinul 10 3 3 4 10—11 9
13. Rapid 10 4 0 6 12—14 8
14. S.C. Bacâu 10 3 2 5 12—14 8
15. F.C. Bihor 10 3 2 5 11—16 8
16. F.C.M. Reșița 9 3 1 5 11—16 7
17. F.C. Constanța 10 2 2 6 8—16 6
16. F.C.M. Galați 10 1 2 1 8—21 4

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

evoluția (și, bineînțeles, 
tatul) din partida cu Steaua.

Cu viu interes este așteptat 
și meciul de la Galați, unde 
formația locală F.C.M. întîl- 
nește pe Steaua. Atractivă ni 
se pare, dc asemenea, și parti
da de Ia Craiova, dintre Uni
versitatea, revelația primei 
părți a campionatului, și F. C. 
Bihor. Formația craioveană 
pornește favorită în această 
confruntare, ca de altfel și Po
litehnica Iași și F.C.M. Reșița 
în disputele lor cu Jiul și, res
pectiv, F. C. Constanța. In 
sfîrșit, cel de-al 9-lea joc al 
etapei va opune, la Hunedoara, 
echipele Corvinul și F. C. Ar
geș.

9 9 
9 8

formații 
în acest 

a pierdut
punct la Baia Mare 
H. C. Minaur). Și tot amîndouă 
mai au de disputat — în de
plasare — un meci restanță în 
compania aceleiași echipe : 
Poli Timișoara (Dinamo joacă 
joi 4 noiembrie, iar Steaua du
minică 7 noiembrie). Antreno
rii Oprea Vlase și Valentin Sa- 
mungi (Dinamo), Cornel Oțelea 
și Otto Telman (Steaua) au 
pregătit cu minuțiozitate a- 
ceastă „partidă cheie", urmînd 
să prezinte cele mai bune gar
nituri pe care le posedă la ora 
actuali). întîlnirea va fi arbi
trată de cuplul Vladimir Cojo- 
caru (Craiova) — Dorin Purică 
(Ploiești).

Ștefan Birtalan încercînd să străpungă blocajul 
din meciul Dinamo—Steaua disputat in ediția 

pionatului.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — I.E.F.S. Cele mai va
loroase echipe ale campionatu
lui feminin își dispută mîine, 
la Timișoara, de la ora 11,10 pe 
terenul Universității (in cazul 
cînd timpul este nefavorabil, la 
sala Olimpia), meciul derby 
pentru desemnarea „campioanei 
de toamnă". Se întîlnesc, de 
fapt, campioanele ultimilor doi 
ani : I.E.F.S. în 1974/75 și „U” 
Timișoara în 1975/76. Situația lor

dinamovist. Fază 
trecută a cam-

în momentul deîn clasament
față este următoarea :
1. „U“ Timișoara 10 8 1 1 150-106 17
2. I.E.F.S. 10 7 2 1 121- 99 16

Fiecare echipă a pierdut cîte 
un meci: „U“ la 
rești (7—10), 
(10—14). în 
derbyului au 
meci egal, 
reștene au 
două ori nedecis. Arbitrii me
ciului : C. Căpățînă și R. Ia- 
mandi (Buzău). »

„U” Bucu- 
I.E.F-S. la Rapid 
timp ce gazdele 
făcut un singur 

studentele bucu- 
terminat de

PROGRAMUL MECIURILOR

g

]
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a
SIMBĂTĂ
București 1

Arad 1

PROGRESUL — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
(Stadionul Republicii)

— SPORTUL STUDENȚESC 
(ora 15,30)

U.T.A.

DUMINICA
POLITEHNICAlaț! : 

Galați l 
Craiova 1

București 1

Hunedoara: 
Reșița : 
Bucureștii

JIUL
F.C.M. — STEAUA
UNIVERSITATEA — F. C. BIHOR

(ora 14,30, mecî teîevîzat)
RAPID — A.S.A. TG. MUREȘ

(Stadionul Republicii)
CORVINUL 
F.C.M. 
DINAMO

F.C. ARGEȘ 
F. C. CONSTANȚA 
S. C. BACÂU

(stadionul Dinamo)

Cu excepția mențiunilor făcute, toate meciurile din această etapă var 
Începe la ara 15.



—DIM SPORTURILE— PRIN PLOAIA STELE

INVITAȚIE LA 
ÎN... PARCUL

In splendidul decor al parcu
lui „23 August" din Capitală se 
desfășoară zi de zi un specta
col inedit : lansările parașutiș- 
tilor din impresionantul turn 
de beton. Pînă la executarea 
primului salt, candidaților la 
brevetul de parașutist de turn 
li se face o pregătire fizică 
complexă și o instruire temeini
că. „Pe lingă acestea — ne 
spunea maestrul emerit al 
sportului Vasile Sebe, conducă
torul activității de aici — for
măm la tineri conștiința că in 
acest sport, ca in multe altele, 
drumul spre afirmare 
muncă, perseverență, o 
să disciplină".

PARAȘUTISM
23 AUGUST"

pretinde 
riguroa-

aviația

pentru apărarea patriei, orga
nizată de C.C. al U.T.C. (4 se
rii a cîte 100 tineri), precum și 
întrecerile din cadrul probei de 
parașutism din concursul „Drum 
de glorii". La acestea se adaugă 
8 concursuri de lansări coman
date, cu aterizare la punct fix. 
Important ni se pare faptul că 
pentru prima dată de Ia ridi
carea turnului, activitatea nu 
se va întrerupe odată cu „ora 
bilanțului”, ci va continua și 
in lunile reci. Deci, o invita
ție la practicarea, în con
tinuare, a parașutismului de 
turn. După cum sîntem infor
mați, vor fi asigurate cele mai 
bune condiții pentru aceasta. 
Printre obiectivele de viitor ale 
colectivului de aici se află for
marea unui loi de sportivi de 
performanță în salturile din 
turn, care vor fi promovați cu 
prioritate Ia salturile din aero
navă. Poate că și de aici se vor 
ridica marii 
miine.

performeri de

V. T. MUREȘ

Inginerul Iulius Șuii este 
profesor de tehnologie la Li
ceul industrial nr. 8 din Timi
șoara, iar ca sportiv radioama
tor — YO2IS. Care ii sint per
formanțele ? în primul rind o 
stație de construcție proprie, 
cu ajutorul căreia poate intra 
in legătură cu orice sportiv ra
dioamator de pe glob. Frunză
rim cele peste 10 000 de 
QSL-uri (cărți de confirmare a 
legăturilor radio) expediate pe 
adresa tinărului inginer timi
șorean. Din domeniul m.m. 
(maritim mobil) : QSL-ul tri
mis de sportivul radioamator 
UAIZM aflat pe spărgătorul de 
gheață atomic ,,Lenin". Din 
colecția „Expoziții mondiale" : 
cărți de confirmare purtind nu
mele orașelor Montreal, Osaka 
etc.

O altă performanță a ing. 
Iulius Șuii, președinte al Comi
siei județene Timiș de radio
amatorism., este obținerea di
plomei „Satellite DX“. In cu
vinte puține sportivul român a 
reușit să realizeze legături ra
dio bilaterale prin sateliții Os
car 6 și Oscar 7, confirmate de 
radioamatori din 20 de țări. 
Acum lucrează pentru marea 
diplomă „Oscar Sexagesimal 
Award", care cere confir
mări din 60 de state. O va ob
ține in curlnd, deoarece pină 
in prezent are 3 500 de QSL-uri

VOINȚA BUCUREȘTI, CiSTIGĂTOAREA ETAPEI7 7 7 7■> 1

DE NOAPTE A CUPEI F.R.T.A. LA ORIENTARE
vfc 
șW safe»

sportiva numără bobocii”.
Cu ce se prezintă la acest bi
lanț colectivul instructorilor de 
la turnul de parașutism ? Iată 
doar citeva cifre : de la des
chiderea sezonului au fost e- 
fectuate aici peste 9 200 de sal
turi cu parașuta ; 1 570 de ti
neri au urmai această „școală 
a curajului", dintre care peste 
700 fete. Sint elevi de la griipul 
școlar „23 August", I.O.R., Li
ceul industrial de chimie; Li
ceul ,.Mihail Kogălniceanu", 
Școala generală nr. 49 etc. Tur
nul a găzduit și activitatea ta
berei de pregătire a tineretului

de 
ori- 
Cu- 
Tu- 

a

într-un perimetru cuprin- 
zînd pădurile Brănești, Pust
nicul și Cernica s-au desfă
șurat întrecerile etapei 
noapte a concursului de 
entare turistică dotat cu 
pa Federației Române de
rism-Alpinism. Competiția 
fost foarte grea, constituind 
un exigent examen al cunoș
tințelor de specialitate (folo
sirea hărților și busolei pen
tru orientare rapidă în teren 
variat), precum și al rezisten
ței fizice, calități dezvoltate 
în 
lui 
Ea 
patrulă, 
vînd cîte 4 sportivi — doi se-

concursul. 
celei 

întins 
a avut

de a doua 
pe 12 km 
20 de punc- 
de data a-

cadrul pregătirii tineretu- 
penlru apărarea patriei, 
s-a desfășurat în sistem 

fiecare formație a-

In pregătire

EDIȚIA A D-a A BALCANIADEI DE AVIAȚIE
tism se vor ține in cunoscutul 
centru aviatic sportiv de la 
Kazanlik, cele de planorism la 
Șumen, iar cele de aeromodele 
și rachetomodele la Plovdiv.

Sportivii noștri vor partici
pa la toate probele concursu
rilor, în care scop pregătirile 
au și inceput. Ținînd seama că 
la prima ediție (Iugoslavia, 
1975) comportarea lor a fost 
bună, ei cîștigînd primul și al 
doilea loc în probele de acro
bație (prin Mihai Albu și, res
pectiv, Cezar Rusu), prezența 
la cea de-a doua ediție este 
așteptată, de pe acum, cu mult 
interes.

_> - — -
La Sofia a avut loc, de cu

rtail, prima conferință de pre
gătire a Jocurilor balcanice ae
ronautice, ediția a Il-a, Ia care 
au participat delegați ai aero
cluburilor din Iugoslavia, Tur
cia, Bulgaria și România. Aero
clubul central din țara noastră 
a fost reprezentat de lt. col. 
Ilie Turcuman și ing.
Sabău. Cu acest prilej, au fost 
stabilite normele de participa
re la marea competiție, locu
rile de desfășurare a întrece
rilor, regulamentele și alte 
amănunte. De menționat că în
trecerile de zbor cu motor 
(acrobație aeriană) și parașu-

Vasile

niori și doi juniori. Au parti
cipat echipe din majoritatea 
județelor. în prima manșă 
traseul a măsurat 9 km, cu 
12 puncte de control. Disputa 
a fost deosebit de strânsă, în 
special între echipele bucu- 
reștene, care au dominat de 
la început

Traseul 
manșe s-a 
lungime și
te de control. Și 
ceasta bucureștenii s-au deta
șat net. După cumularea tim
pilor în cele două manșe, pe 
primele trei locuri în clasa
ment s-au situat : 1. Voința 
București (Gh. Ivihiș, P. Za- 
harescu, S. Popescu, C. An
gelica) ; i 2.; Dacia București 
(V. Rotaru, Gli. Neagoe, A. 
Ichim, A. Achirn) ; 3. Muni
cipiul București (M. Tudor, A. 
Orend, N. Dumițru, C. Abălu- 
ță). în general, concurenții au 
dat dovadă de o bună pregă
tire. reușita competiției dato- 
rîndu-se și unei foarte bune 
organizări (conducerea tehni
că, Vasile Șiefănescu). Este 
demn de menționat ajutorul 
pe câne organizatorii l-au pri
mit din partea conducerii ta
berei permanente de pionieri 
din pădurea Brănești, unde 
au fost găzduiți participanții 
Ia întreceri.

Oscar din 56 țări (4 continen- 
te). Un amănunt : stabilirea u- 
nei astfel de legături bilaterale 
prin satelit nu este chiar atit 
de simplă. Oscar 7 — satelit 
pentru radioamatori — evolu
ează, de pildă, la 1460 km înăl
țime, pe orbită polară cvasi- 
circulară, cu o perioadă de re
voluție de 114 minute. Se cere, 
așadar, ca stația să aibă o mare 
sensibilitate, un sistem de an
tene care să urmărească c 
precizie drumul micului „astru 
și doar... 2 minute pentru 
stabili o legătură 
ori fonică cu 
amator aflat, 
nada (vezi 
VE3BNO din 
resant ce se 
scurt interval 
limbii de circulație 
ing. Șuii — in cazul nostru — 
trimite mesajul către „Oscar”, 
acesta il retransmite instanta
neu, este înregistrat, confirmat 
apoi imediat de un alt sportiv 
de pe glob care a fost pe re
cepție, deci „rejucat" către sa
telit care, după citeva secunde, 
„apune“...

Ca și la alte sporturi, în ra
dioamatorism performanțele se 
cer îmbunătățite continuu. Ing. 
Iulius Șuii, cu stația lui insta
lată in sufrageria apartamentu
lui din cartierul tipografilor 
din Timișoara, a reușit citeva 
valoroase confirmări radio ce 
poartă notația M.S. (Meteor 
Scatter). Vrem să spunem că, 
studiind nu numai mecanica 
terestră, dar și pe cea cereas
că, a transmis și reprimit me
saje din Perseide. Arietide — 
roiuri de meteoriți — legături 
confirmate de ‘ 
landa), respectiv 
(Suedia) — apre'ciăți 
radioamatori. Și aici 
nunt : legătura prin 
spre exemplu, se obține numai 
intre 10—13 august, adică in 
serile — cum spun indră’gostiții 
— cind plouă cu stele...

Dar, orice record cere alf re
cord. Acum ing. Iulius Șuii are 
in atenție Aurora boreală. Fiind 
ionizată, va lua legătura , prin 
ea cu alfi sportivi de întrecere 
radioamatori, firește pentru a 
nu bate pasul pe loc. Iată, insă, 
adevăratele performanțe, după 
opinia ing. Șuii : YO2DM (a 
doua stație care funcționează 
in sufrageria locuinței sale) și 
YO... LA VO2DM lucrează so
ția (ing. Șuii a inceput pre
darea lecțiilor in urmă cu doi 
ani și acum rezultatele sini 
concretizate prin 5 700 de 
QSL-uri din 70 de țări). Iar la 
YO... vor învăța elevii liceului 
unde inginerul Iulius Șuii este 
profesor.

telegrafică 
un sportiv radio- 
bunăoară, in Ca- 
confirmarea lui 
Ontario). E inte- 
intimplă in acest 
de timp : intr-o 

mondială,
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sportivi 
un amă- 
Perseide,

Vasile TOFAN

I I

I
I

„Ne-am pus în situația a- 
celuia care, străbătind că
rările munților acoperiți de I păduri bogate sau cu pășuni I 
întinse, nesfirșitul cimpiilor, I 
luncile sau bălțile Dunării, • 

I sate mai concentrate sau . 
mai răsfirate din zona fine- I 

I țelor, incintat de frumusețea | 
| peisajului, de imaginile vie

ții noi de azi, se oprește a- I 
deseori emoționat in fața | 
unor mărturii de civilizație * 
și cultură, a căror obîrșie ne 
coboară în adincurile trecu
tului și care ne vorbesc 
despre traiul și cultura stră- . 
bunilor, despre modul speci- I 
fie de viață al neamului I

| nostru de-a lungul veacuri
lor. înțelege și reține el oare I 

I întotdeauna semnificația unor I 
mărturii tradiționale de cul
tură pe lingă care trece ?” ■ 
— iată unul din punctele de I 
plecare, care a dus la reali- • 
zarea, de către Ion Vladuțiu, 
a volumului „Turism cu ma- 

Inualul de etnografic". Numă
rul mare al turiștilor care 
străbat în fiecare an, 

glung și în lat, c_„_____
țării, dorința de permanentă I îmbogățire a cunoștințelor,
face ca această lucrare să I 
devină extrem de utilă, ea | 
fiind un excelent ghid spre 

I aflarea și a unor amănunte |
despre etnografia fiecărui ju- I 
deț, deosebit de interesante • I pentru orice turist. Adău-
gînd și faptul că un bogat I 
material ilustrătiv comnle- I 
tează fericit elementele „teo
retice”, întregim ideea că a- 
cest volum se înscrie ca o 
certă reușită editorială.

| F. EMANUEL |

I

ANUNȚ

I
an, m ■ 

drumurile I 
crmanentă '

bogat I 
mole- I

I

[ Universitatea populară București, în colaborare cu Consi- ;
liul municipal pentru educație fizică și sport București și i 

[ Centrul de cercetări pentru educație fizică și sport al CNEFS, ' 
[ anunță ținerea cursului de reciclare cu tema ..ELEMENTE !

ESENȚIALE ALE PREGĂTIRII semifondiștilor și a- 1
RUNCÂTORILOR DE SULIȚA”. |

i Prelegerea, ținută de prof. Claudia Simionescu și Mihaela 1 
; Peneș, cercetători la C.C.E.F.S.. va avea loc in sala S.R.S.C. 1 
> din str. Biserica Amzei nr. 5—7, luni 1 noiembrie 1976. orele 1 
; 12.30. ;

Va urma un film artistic. '

SE APROPIE

T. VIOREL

T. POP, SAPENȚA. Petrolul define o' 
victorie cu 1—0 o supra Rap id ului, prin-

E

REVELIONUL 1977
TOURING — A.C.R.
București, str. N. Beloiannis 27
Telefon : 13.42.60

ORGANIZEAZĂ

TOURING — A.C.R. 
întreprindere de turism 

internațional automobilistic

EXCURSII CU PETRECEREA RIVHIOM

s-a accidentat. Read sati... simulai, 
cum credeți dv, accidentai trebuia 
confirmat sau infirm at de sora medi
cală respectivă. Dar aceasta plecase I 
Așa stînd lucruri'le, ați pierdut me
ciul, modul cum a procedat arbitrul 
finind perfect regulamentar. Vă doresc 
succese în celelalte partide pe care le 
veți susține în campionatul județean.

UN GRUP DE ELEVI DIN FILI^ȘI. 
Am impresia că-mi puneți întrebări cu 
„cheie" I Căpitanul unei echipe de 
handbal poate cere explicații arbitru
lui, în legătură cu o decizie a aces
tuia', care i se pare nefondată. Bine
înțeles însă că el trebuie să aibă o 
atitudine respectuoasă, altfel, riscînd 
să fie eliminat din joc. în orice con
diții, arbitrul n-are voie să bruscheze 
un jucăttor. Dacă procedează așa, el 
va fi suspendat sau chiar exclus din 
corpul de arbitri. S-a întîmolat un a- 
semenea caz la Fidiași ? Pînă acum, 
cei bruscați au fost arbitrii, nu jucă-

pe următoarele itinerar ii
@ R. S. CEHOSLOVACĂ, Ia Bratislava.
@ R. P. UNGARĂ, la Budapesta.
® U.R.S.S., la Cernăuți, Chișinău, Odesa, Bălți, 

Tiraspol și Kiev.
Locurile sînt limitate. Pentru informații și înscrieri 

adresați-vă din timp la toate 
filialele AUTOMOBIL CLU
BULUI ROMÂN.

PUBLTTIJRISM

tr-un gol înserfo de Dridea II, dkect 
dirrtr-o lovitiu'ră de colț. Meciuri a avut 
Foc la Ploiești.

MIHAI TANASESCU, BUCUREȘTI. 
Mă ral'iez cu plăcere punctului dv. 
de vedere în legătură cu cel de-al 
doilea meci, de mierouri’, dintre Schal
ke 04 și Sportul studențesc : , 
04 ? Drept să spun 
Nu visez un scor șuvoi.
Eu, modest, accept (e bun I) : 
Schalke — Sportul... 0—2 !

EMIL ANTAL. COMUNA TAMÂ- 
ȘENI. îmii pare rău de cele întîmplate, 
împărtășesc necazul inimoasei dv. e- 
chipe „Spicul", care a pierdut acasă 
în asemenea condiițiuni un meci că și 
cîștigat, dar regulamentul e regula
ment : echipa gazdă trebuie să asi
gure asistența medicală din minutul 
1 pînă în minutul 90. Or, chiar dv 
recunoașteți că sora medicală din co
mună a lipsiit de la teren circa 20 de 
minate, timp în care un jucător advers

AND| PREDA, BUCUREȘTI. Dintre 
„greii" care au deținut titlul mondial, 
cel mai... greu a fo-st italianul Primo 
Camera — 122 de kilograme ! La po-

Eu v-am dat râs pan sal cuvenit 
și pentru cea de a doua eventual ita- 
te I Să sperăm însă că ne menținem 
în domeniul teoretic...

opus s-a situat Bob Fitzsimons —. 
75 kg. Atît cîntărea acesta, la 17 mar
tie 1897, cînd a devenit campjon mon
dial la toate categoriile, învingîndu-l 
prin k.o. în repriza a 14-a De James 
Corbett.

AUREL PREDAN, BAILEȘTl. Ați arbi
trat multe meciuri în competițiile ele
vilor și ați dori să faceți un pas îna
inte, devenind arbitru de fotbal la 
județ. Adresați-vă Colegiului de arbi
tri al județului Dolj, care organizează 
din cînd în cînd cursuri de arbitri (un 
asemenea curs s-a încheiat recent). 
Experiența acumulată pînă acum nu 
poate decît să vă ajute la absolvirea 
acestui curs. După aceea, la județ 
și așa mai departe. Succes I

IOAN BONDOR, ARAD (str. Maxi
milian nr. 9). 1. Pe această adresă, 
așteptați scrisori de la simpatizanți a-i 
echipei U.T.A. din to- ă țara, făgădu
ind că nu veți lăsa nici una fără răs
puns. 2. Cristache, fostul apărător al 
echipei Steaua, joacă acum la 
Brăila.

ADRIAN BAAR, TIMIȘOARA. 1. 
diția 1974—75 a campionatului 
ziei A la fotbal, Politehnica Timișoara 
s-a clasat pe locul 11, la distanță 
oarecum egală de ultimele, dar și 
de... primele clasate. 2. Numai 26 de 
țări au reușit să cucerească medalii 
de aur la J.O. do la Montreal, prin
tre acestea numărîndu-se și tara noas
tră, cu 4 medabii de aur.

F.C.

In e- 
Divi-

ilustrații : N. CLAUDIU
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CUPA TINERETULUI" EDIȚIA A IV-a

MÎINE, START ÎN ÎNTRECERILE DE IARNĂ

De mîine, pe agenda sportului de masă 
se inscrie o nouă și importantă întrecere 
care, sperăm, va reuni, în concursuri cît mai 
bine organizate, sute de mii de participanți. 
Este vorba de cea de a IV-a ediție a „Cupei 
tineretului”, competiție care, după cum se 
știe, și-a cîștigati o mare popularitate, contri
buind, de la an la an mai mult, la dezvoltarea 
activității sportive de masă din țara noastră.

Așadar, la 31 octombrie (în asociațiile din 
mediul urban) și la 14 noiembrie (în asocia
țiile de la sate) — un nou start în ediția de 
iarnă a „Cupei tineretului1*.

Reamintim ramurile de sport, pe categorii 
de participanți, așa cum sint stabilite prin 
regulamentul competiției.

• Pionieri și școlari 6—10 ani și 10—14 ani: 
patinaj viteză (b+f) ; sanie (b+f); schi (b+f); 
șah (b+f) ; tenis de masă (b+f).

• Elevi 14—19 ani : sanie (b+f) ; 
(b+f) ; gimnastică ritmică modernă (f) ; 
de masă (b+f).

schi 
tenis

15—• Tineri din întreprinderi și instituții
30 ani : schi (b+f) ; tenis de masă (b+f)

• Tineri din cooperația meșteșugărească
15—30 ani: schi (b+f) ; tenis de masă (b+f).

• Tineri din mediul rural: 15—30 ani : schi 
(b+f) ; tenis de masă (b+f) ;

• Studenți: schi (b+f) ; șah (b+f) ; tenis 
de masă (b+f).

• Militari : schi.
în acest an, ediția de iarnă a „Cupei tine

retului" se va inaugura cu etapa de masă — 
în unitățile de bază — și se va încheia cu 
etapa pe localități.

la Filatura Română (Ic Bumbac din Capitală

ACȚIUNI u
SPORTIVE 

PIONIEREȘTI u
în întreaga țară, activitatea 

sportivă a pionierilor înregis
trează multe reușite. Astfel, 
după ce, în cursul zilei de joi, 
purtătorii „cravatei roșii cu 
tricolor" din Breaza au luat 
parte la o drumeție, sub gene
ricul" „La drum, cu voie bună", 
în împrejurimile localității 
Gura Beliei, iar cei din Giurgiu 
s-au întrecut într-o competiție 
de minifotbal dotată cu „Cupa 
Independenței”, la sfirșitul a- 
cestei săptămîni sint program 
mate alte frumoase acțiuni.

De pildă, astăzi pionierii din 
Municipiul Ploiești vor fi pre- 
zenți la activități cicloturistice 
inițiate de Casa pionierilor din 
localitate. Duminică 31 octom
brie, alte două acțiuni : una la 
Reșița, programată pe Stadionul

tineretului, va aduce într-o ac
tivitate cultural-sportivă sute 
de pionieri, alta la Motru (ju
dețul Gorj) va reuni, în cîntec 
și joc, alte sute de școlari din 
clasele II—VIII. Tot la Motru, 
cu acest prilej, este programa

tă și o alergare de cros, menită 
să marcheze adeziunea copiilor 
la atletismul în aer liber.

FETELOR NU LE
Filatura Română de Bumbac 

din cartierul Pantelimon se 
numără printre cele mai mari 
întreprinderi ale industriei 
ușoare bucureștene, cu specific 
feminin. în halele imense, pu
ternic luminate, în fața moder
nelor mașini, peste 1 000 de fe
mei pe schimb, majoritatea ti
nere fete, fac dovada unei ad
mirabile hărnicii. în orele li
bere multe din ele învață, ci
tesc, merg la teatru, se con
sacră unor activități cultural- 
artistice. Ce loc ocupă, însă, 
sportul în viața acestor tinere ; 
care este volumul activităților 
organizate aici de către facto
rii cu atribuții în domeniul e- 
ducației fizice ; cum se preo
cupă asociația ce poartă nu
mele întreprinderii de tra
ducerea în viață a principale
lor obiective ale sportului de 
masă, așa cum sint ele formu
late în importante documente 
de partid — iată cîteva dintre 
întrebările la care am căutat 
răspunsuri la F.R.B.

încercînd să facă un bilanț al 
activității sportive de masă, de 
la începutul acestui an și pînă 
în prezent, secretara asociației 
sportive, tovarășa Elena Toma, 
profesoară de educație fizică 
(angajată special pentru aceas
tă muncă), n-a putut să ne spu
nă prea multe lucruri. ,,tn ca
drul „Cupei tineretului” — ne 
mărturisea — am organizat, să 
fim sinceri, mai puține între
ceri ca în ediția de anul tre
cut. In ediția, de iarnă, de e- 
xemplu, au fost organizate în
treceri la tenis de masă — am 
avut o masă instalată într-un 
hol de trecere (!), la șah — 
două mese... Noi mai mult am 
participat la acțiunile organi
zate de sector. Am trimis fete 
la cros..." Despre acțiunile în 
cadrul ediției de vară a acestei 
competiții am primit „asigurări" 
că ele au avut loc, „în special 
participări la solicitările con
siliului de sector și participări 
la două duminici cultural-spor
tive organizate de clubul Meta
lul”. Dar dumneavoastră ați or
ganizat vreo asemenea acțiu-

PLACE SPORTUL?
ne ? întrebăm pe tovarășa 
Toma. „Ce e drept, nu". Cît 
despre organizarea unor cam
pionate ale asociației, concursuri 
intersecții, n-am aflat nimic.

Una din formele de practi
care permanentă a exercițiului 
fizic, pentru întărirea sănătății 
și a puterii de muncă este, 
după cum se știe, gimnastica la 
locul de muncă. Desigur, nu în 
toate sectoarele este ușor de 
organizat această activitate, dar 
sint și locuri, aici, la F.R.B., 
unde cinci minute de gimnas
tică ar constitui un prețios to
nifiant. Dacă la prima noastră 
vizită am fost informați că în 
7 secții se practică gimnastica 
la locul de muncă, la sfirșitul 
documentării aflăm că, de fapt, 
„deocamdată doar fetele de la 
căminele de nefamiliste fac, di
mineața, gimnastică de învio
rare". Primim, însă, asigurări 
că pînă la sfirșitul acestei luni 
problema va fi rezolvată. Cît 
privește trecerea normelor com
plexului „Sport și sănătate" nu
mărul sportivelor care au par
ticipat la această acțiune este 
destul de mic, deși asociația 
dispune de o mare bază spor
tivă (din păcate nu prea bine 
întreținută), chiar în întreprin
dere.

La temelia acestei stări de 
lucruri există, după cum ne 
spunea tovarășa Georgeta Iri- 
mia, vicepreședintă a comitetu
lui sindicatului, „și o serie de 
motive obiective”. Principala 
cauză o constituie, însă, după 
părerea noastră, insuficienta 
preocupare a consiliului aso
ciației, a organizației U.T.C. și 
sindicale pentru ca activitatea 
sportivă de masă să-și îndepli
nească, intr-adevăr, rolul de fac
tor de întărire a sănătății, de 
recreare și de petrecere a tim
pului liber intr-un mod plă
cut și folositor. Ne exprimăm 
convingerea că situația va fi 
curînd remediată. Fetelor de 
aici le place sportul și există 
condiții pentru a-1 putea prac
tica.

Viorel TONCEANU

CERINȚELE ETICE ALE VIEȚII SPORTIVE
însemnări din Lugoj „V E D E T A‘‘

EXEMPLE Dt HĂRNICIE Șl PASIUNE
Așezat pe malul Timișului, 

orașul Lugoj oferă azi vizita
torului imaginea unei localități 
în plină dezvoltare, cu oameni 
harnici. iubitori de frumos, 
dornici de mișcare în aer liber. 
De acest din urmă 
ne-.im convins vizitînd 
prinderea de industrie 
„Timișul" și liceul 
Brediceanu".

Inginerul șef al întreprin
derii „Timișul". Milan Craia, 
președintele asociației sportive, 
un bun cunoscător al proble
melor puse în discuție, ne 
spune : „In unitatea noastră
interesul pentru sport se ma
terializează în diverse întreceri, 
care au loc cu regularitate în
tre secții, la fotbal, handbal, 
șah. volei, tenis de masă și 
tenis de cîmp numărul parti- 
cipanților reprezentînd un în
semnat procent din totalul an- 
gajaților. Un exemplu îl con
stituie. în special, secțiile Me
tal I și Turnătorie. Existența 
unui club, un veritabil punct 
de atracție pentru lucrătorii 
unităților care aparțin de în
treprindere. facilitează organi
zarea unor atractive competi
ții". Secretarul comitetului de 
partid. Ion Wibiral, ne arată 
apoi baza sportivă, situată în 
apropierea ștrandului. dotată 
cu toate instalațiile necesare 
si care găzduiește multe din 
întreceri. Amabila noastră gaz
dă ne spune printre altele : 
„Intre competițiile tradiționale 
se află și «Cupa Timișului» la 
handbal, o reușită îmbinare 
între activitatea de masă și 
cea de performanță. De aseme
nea. „Cupa tineretului" și com
plexul „Sport și sănătate" se 
bucură de o bună apreciere", 
în încheierea vizitei am notat 
si numele unor pasionați prac
ticant! ai sportului : Iosif Bog
dan, Hermann Kopp, de la sec
ția Turnătorie. Alexandru Voița

și Hermann Deutsch, de la sec
ția Metal I.

relatăm 
în sala 
prilejul 
de scri-

aspect 
înlre- 
locală 

.Coriolan

★
„C. Brediceanu" 
date statistice, 
să întregim ta- 

din

La liceul 
aflăm cîteva 
care ne ajută 
bloul activității sportive 
școală : din cei peste 700 de 
elevi, aproape 500 au trecut 
normele complexului ..Sport 
și sănătate" ; 98 la sută dintre 
elevi știu să înoate datorită 
faptului că multe din orele de 
educație fizică au loc la strand; 
40 de arbitri-elevi asigură des
fășurarea competițiilor inter-* 
clase la fotbal', baschet si vo
lei. La acestea adăugăm orga
nizarea. în fiecare trimestru, a 
unor campionate de casă la 
minifotbal. baschet, volei, 
precum si a tradiționalei 
treceri „Cupa anului IV“. 
tiativa aparținînd elevilor de 
la secția maghiară. Notăm, de 
asemenea, 
canța de vară 
excursii, 
pusă de 
Șantierul 
lui de la --------

între „Timișul** și liceul „C. 
Brediceanu" există o mare a- 
semănare : dorința ca în ac
tivitatea sportivă rezultatele 
să fie cît mai bune. Și ele sînt 
cu adevărat bune.

Em. FÂNTÂNEANU

tir, 
în- 

ini-

participarea în va- 
la numeroase 

ca si activitatea de- 
sportivii scolii la 

național al tineretu- 
Dudesti.

întîmplarea pe care o 
s-a petrecut nu de mult 
„Victoria" din Ploiești, cu 
campionatelor republicane 
mă pentru juniori mari.

Proba de spadă. Tudor Bălănes
cu, un reprezentant de frunte al 
clubului sportiv Progresul Bucu
rești, pornea favorit. Trăgător in
teligent, bine pregătit, cu un bagaj 
de experiență superior tuturor 
concurenților la această probă, el 
nu lăsa nici un dubiu asupra șan
selor de a cuceri titlul de campi
on. în preliminarii, victorii facile, 
în multe cazuri la scoruri catego
rice. Au venit și semifinalele. Bă
lănescu, la fel de sigur pe el, și-a 
îngăduit aceeași autoîncredere, a- 
ceeași lipsă de modestie. Și. iată, 
surpriza n-a întîrziat : Bălănescu 
obligat să suporte un baraj pen
tru un loc la „ultimul act“ al 
competiției ! în fața sa, adversar 
direct, un concurent mai puțin 
cunoscut, tînărul Ion Bărbosu din 
Craiova.

— Ai grijă cum tragi, l-a sfătuit 
pe Bălănescu antrenorul său, prof. 
Victor Teodorescu. încearcă să fii

calm, caută să ții distanța, nu te 
hazarda !

Tudor Bălănescu. oarecum șocat 
de aceste sfaturi adresate tocmai 
lui, marelui favorit, și-a privit 
trenorul cam peste umăr și 
nou exagerat de încrezător, 
răspuns :

— Aaa, numai să vedeți

an- 
dln 
i-a

— Aaa, numai să vedeți ce-i 
fac ! 11 termin repede ! Să mă ți
nă minte !

Ingimfarea nu i-a fost un bun 
sfetnic. Fiindcă pe planșă lucru
rile nu s-au desfășurat așa cum 
anticipase el. Cel care a avut ini
țiativa a fost adversarul său, des
considerat fără temei. Spadasinul

craiovean avea să cîștiige cu 5—4, 
eliminîndu-1 pe Bălănescu din 
competiție !

După barajul din semifinale, 
prof. Teodorescu, deprimat de 
comportarea elevului său, nu-și 
mai găsea liniștea : „întotdeauna 
îl sfătuiesc să fie prudent, să dea 
dovadă de modestie. Fiindcă nu 
există adversar slab sau adversar 
tare. Față de toți ești obligat să 
manifești aceeași atenție. La an
trenamente, Bălănescu mă ascultă, 
lucrează cu abnegație, îmi lasă im
presia că va respecta recomandă
rile mele. în concurs, însă, ați. vă
zut ce s-a întîmplat !“

Tiberiu STAMA

NUMAI IN
UN FAPT. într-o scrisoare pu

blicată de un ziar central în pri
măvara acestui an — semnată de 
cîțiva automobiliști de performan
ță — se critica atitudinea nespor
tivă a unui alergător oare într-o 
etapă a campionatului de viteză 
împiedicase vădit intenționat, în 
întrecere, pe favoritul cursei. 
Printre autori : Cornel Căpriță.

UN ALT FAPT. în ultima etapă 
a aceluiași campionat, desfășurată 
în capitală, un incident neplăcut : 
doi automobiliști — Ilie Motoc și

Mîine, pe aleile din Parcul tineretului din Capitală

•I ÎNTRECERE DE CROS
CU PESTE 4000 DE CONCURENT!

Mîine, pe aleile din Parcul tineretului, începînd de la ora 
10, va avea loc o întrecere de cros la care vor lua parte 
peste 4 000 de tineri și tinere din • școli, facultăți, întreprin- 
deri și instituții din Capitală. Startul se va da din fața liceu
lui Gh. Șincai.

DRUM
Pentru iubitorii voleiului, numele 

Florentinei Itu este binecunoscut. Com
ponentă, în urmă cu cîțiva ani, a e- 
chipei Penicilina la-și și a reprezen
tativei naționale, bine apreciată pen
tru evoluțiile sale, Florentina Itu a 
devenit în ultima perioadă un „caz"...

CONCURS ?
Cornel Căpriță — după disputarea 
unei manșe, au comis în parcul 
de mașini, în văzul tuturor, o fap
tă reprobabilă, motiv pentru care 
Comisia de competiții și disciplină 
a Federației Române de Automo
bilism și Karting a intervenit 
prompt, sancțio-nîndu-i pe vino- 
vați.

C. Căpriță, după cîte sîntem In
formați, a făcut u-n memoriu pe 
care l-a înaintat Biroului federal, 
cerînd clemență. Nu știm care va 
fi rezultatul pe care-1 va primi. 
Ceea ce știm sigur este că în a- 
cest an alergătorul C. Căpriță a 
rămas dator celor care-i urmăresc 
cu interes evoluția sportivă. A 
reușit, este drept, ca în anul 1976 
să cucerească un titlu de campion 
la viteză (clasa pînă la 1 000 cmc), 
dar, din punct de vedere al com
portării pe care trebuie să o aibă 
un sportiv, cu atît mai mult un 
campion, în spiritul eticii și echi
tății socialiste, el a rămas corijent. 
Gestul său de a lovi cu pumnul 
(chiar dacă a fost provocat) pe un 
coleg de întrecere care are... 60 
de ani, nu poate impresiona decît 
neplăcut. Nutrim speranța însă că 
în 1977, vom putea scrie despre 
C. căpriță ca despre un sportiv 
demn de laudă din toate punctele 
de vedere.

Modesto FERRARINI

GREȘIT...u
Este „cazul" jucătorilor 
donînd principiile eticii 
în oermanentâ căutare ______
materiale, cu cît moi puțină muncă, 
pleci nd de la un club la altul. Pere
grinările Florentinei |tu au început a- 
tunci cînd clubul C.S.U. Galați i-a 
solicitat serviciile. In acel moment, 
Penicilina a refuzat să-$i dea acordul 
în privința transferului, astfel că, în 
conformitate cu regulamentul, ea avea 
drept de joc la Galați abia după ex
pirarea perioadei de „carantină". In
tre timp, familiei Itu i s-au asigurat 
în orașul de la Dunăre toate cele ne
cesare pentru desfășurarea în condi
ții foarte bune a unei activități pe 
măsura eforturilor făcute de club. Era, 
deci, de așteptat ca, odată cu relua
rea campionatului, în sextetul C.S.U. 
Galați Florentina Itu sâ figureze prin
tre voleibalistele de bază. Și, totuși, 
ea nu joacă. De ce ? Pentru că, cu 
puțin timp înainte de startul întrece
rii, Florentina Itu a prezentat o nouă 
cerere de transfer, de astă dată pen
tru Ceahlăul P. Neamț. Avînd, însă, 
în vedere faptul că a fost depusă du
pă expirarea termenului, ea nu a 
fost aprobată. Deocamdată, însă, Flo
rentina Itu se află la P. Neamț, tenta
tă, probabil, de alte promisiuni mai 
avantajoase, dar cu drept de joc pen
tru... C.S.U Galați.

Pentru că nu este prima oară, a 
venit timpul să se intervină cu 
hotărîre, o răspundere în acest caz 
revenind șî celor care îndrumă pașii 
acestei voleibaliste pe un drum greșit.

oare, aban- 
sportive, sînt 
de avantaje

T. SIRIOPOL-coresp.

Sportul|Pqg.a3-a
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SLĂBICIUNILE DISCIPLINAR-EDUCATIVE
ÎNTÎRZIE CREȘTEREA NIVELULUI

CAMPIONATULUI DIVIZIONAR
(Urmare din pag. 1)

țirii atitudinii lor în teren. Ca 
să nu mai vorbim de suspen- 
dații în urma acumulărilor de 
trei cartonașe galbene. în rîndul 
cărora întîlnim recidiviști ' de 
profesie, adevărați colecțio
nari de asemenea sancțiuni : 
Petcu (Rapid), Stoica (Steaua), 
Nistor (F.C. Constanța). Bădin 
(Jiul), Tonca, Georgescu (ambii 
de la Corvinul Hunedoara), Ciu- 
garin (Sportul studențesc).

Abaterile de la conduită, ma
nifestările de indisciplină, ac
tele de neîncadrare intr-o viață 
sportivă echilibrată, sobră, s-au 
înregistrat și ele în număr 
mare, fiind comise atît de ju
cători cu experiență, interna
ționali de renume ai fotbalului 
nostru, sau de tineri înzestrați, 
talentați, care aspiră la con
sacrare. S-au mai amintit ca
zurile lui Deselnicu. Crișan, 
Bălăci și alții oare au pri
mit și unele sancțiuni din 
partea cluburilor lor, une
le reprezentind chiar sus
pendarea pe diferite termene 
din activitatea sportivă. Re
cent, s-a înregistrat și cazul de 
indisciplină al căpitanului echi
pei Dinamo, Dinu, care nu a 
respectat programul de pregă
tire întocmit de antrenor înain
tea meciului cu A.S.A. Tg. Mu
reș, fiind pedepsit cu scoaterea 
din formație la acel meci. Dar 
nu numai la Divizia A ci, mai 
ales, în eșaloanele următoare, 
B și C, asemenea cazuri se în
tâlnesc în mare număr. Să 
sperăm că toți aceștia — și 
alții ca ci — vor înțelege odată 
pentru totdeauna că. fără o 
conduită exemplară și în afara 
terenului, risipindu-și energia, 
forța în diverse escapade nu 
vor avea nici comportări bune 
în teren și, mal cu seamă, nu 
vor ajunge la o pregătire co
respunzătoare performantei ac
tuale. Nu unui ci zeci, sute de 
exemple demonstrează că le
gile aspre ale performanței a- 
runcă, mai curind sau mai tîr- 
ziu, peste bord pe toți cei care 
nu știu să-și organizeze viata, 
programul de pregătire. Ne în
tâlnim chiar și cu situații de 
incorectitudine față de propriul 
club. Cum altfel am putea eti
cheta fapta jucătorului Frunză, 
care a fugit pur și simplu de 
In clubul său, F.C.M. Galați, 
atras de promisiuni — de ase
menea incorecte — ale altor 
cluburi ’’ Și ca el mai sînt și 
alții...

De la ANTRENORI, caro 
trebuie să fie promotorii ridi
cării nivelului fotbalului nostru 
este necesar să se ceară cit 
mai mult. Și in acest campio
nat unii antrenori, mai vârst
nici sau mai tineri, dovedesc 
atașament și pricepere față de 
această cauză. Nu ne propunem 
deocamdată să-i evidențiem nici 
pe aceștia și nici să dăm nu
mele celor care sînt exemplu 
negativ, dar o vom faee spre 
Sfârșitul turului campionatului, 
cînd concluziile vor fi mai bine 
conturate, mai fundamentate.

In ceea ce privește compor
tarea etică a antrenorilor există 
probleme spinoase cu atitudini 
care încep cu elemente de 
structură și de caracter pînă 
la manifestările de pe băncile 
antrenorilor împotriva arbitri
lor, a adversarilor, organizato
rilor și uneori chiar asupra pro
priilor jucători. Cazul fostului 
antrenor al lui F.C.M. Galați, 
Gh. Nuțescu, este cunoscut, a- 
titudinea lui față de jucătorul 
Constantinescu fiind de-a drep
tul huliganică. Să observăm că 
el rămîne. totuși, un oaz de 
excepție, pe oare, firește, nu 
am vrea să-l mai întîlnim. 
Persistă, însă, alte abateri, alte 
fenomene, mereu criticate, me
reu scoase la iveală, dar, din 
nefericire, prezente la multe 
dintre meciuri : vociferări de 
pe banca de rezerve, imputări 
la adresa propriilor jucători sau 
a celor adverși, reproșuri Ia 
deciziile arbitrilor, acuzații la 
adresa conducătorilor intilnirii, 
mai cu seamă cînd echipa pier
de (antrenorii C. Rădulescu, 
I. Motroc, FI. Halagian, C. 
Teașcă și alții). Aproape în 
fiecare dintre rapoartele ob
servatorilor întîlnim refe
riri 'la asemenea atitu
dini. în completare la aceste 
observații privind antrenorii să 
reținem că exigența lor trebuie 
să crească, să impună efectua
rea fără rabat a programului 
de pregătire, respectarea unei 
totale discipline în teren și în 
afara lui, iar pentru conducă
torii tehnici ai formațiilor noas

tre un și mai sever autocon
trol al întregii comportări. Fată 
de această situație se pune în
trebarea firească : ce face oare 
Colegiul de antrenori ? în ce fel 
își exercită rolul dacă nu in
fluențează în bine prin inter
venții și măsuri ?

DE LA CONDUCERILE CLU
BURILOR ȘI SECȚIILOR din 
primul eșalon al fotbalului nos
tru, ca și din Diviziile B și C, 
se așteaptă foarte mult, dar 
se primește foarte puțin. Etapă 
de etapă, obsedați de rezultate, 
de puncte cu orice preț, mulți 
dintre aceia care asigură condu
cerea echipelor noastre fruntașe 
fac concesie după concesie, ad
mit toate slăbiciunile jucătorilor, 
le cocoloșesc abaterile și inco
rectitudinile, într-un cuvînt fac 
un deserviciu fotbalului. Sint, 
în schimb, „exigenți" față de 
toți ceilalți factori — adversari, 
arbitri, federație etc. — cărora 
le găsesc o mie și unul de defecte 
cînd formația lor este învinsă, 
întîlnim tot mai rar cazuri în 
care învinsul să recunoască cu 
sinceritate meritele adversaru
lui, corectitudinea arbitrajului 
etc. Dintr-o asemenea falsă op
tică, jucătorii au învățat să 
pună pe seama unor factori cu 
totul subiectivi explicația în- 
frîngerilor. în loc să vadă că 
ea stă, în realitate, în slaba lor 
pregătire, în modul _ cum acțio
nează in teren. în lipsa de dă
ruire, în modul în care își pe
trec timpul liber. Cu greu gă
sim conducători de cluburi și 
secții care să aibă, prin forma
re și convingere, o atitudine 
corectă, sportivă, conformă cu 
realitatea. Am putea cita, în 
acest sens, doar pe cei de la 
S. C. Bacău, Sportul studențesc 
și Politehnica Iași. în rest, im
putări Ia adresa arbitrilor, plîn- 
geri de tot felul, suspiciuni etc. 
Conducerile echipelor noastre 
trebuie să înțeleagă că nicio
dată nu vor termina cu indisci
plina, cu abaterile de la con
duita morală, cetățenească, a 
sportivilor, de care se plîng pe 
la toate colțurile, dacă ele in
sele nu vor adopta o atitudine 
fără reproș, fără concesii și 
compromisuri în întreaga lor 
activitate. ELE NU TREBUIE 
SA UITE CA SÎNT INVESTITE 
CU RESPONSABILITATE* 
INTEGRALA A MODULUI 
CUM SE DESFĂȘOARĂ ACTI
VITATEA ÎN UNITĂȚILE PE 
CARE LE CONDUC CA TRE
BUIE SA REPREZINTE FAC- 
TORUL-MOTOR. DE MOBILI
ZARE A TUTUROR ENERGI
ILOR SI FORȚELOR ÎN AC
ȚIUNEA DE RIDICARE A NI
VELULUI FOTBALULUI NOS
TRU. CARE SE PREZINTĂ ÎN 
CONTINUARE NESATISFACA- 
TOR. A dovedit-o mai elocvent 
ca orice confruntarea reprezen
tantelor noastre In cupele euro
pene tai formații puternice din 
Europa.

ARBITRII, a căror importanță 
pentru progresul jocului, pen
tru asigurarea unei perfecte dis
cipline și sportivități în stadi
oane este unanim recunoscută, 
au avut unele contribuții dem
ne de semnalat la o serie de 
partide. Modul cum arbitrii C. 
Dinulescu (București), N. Raab 
(Cîmpia Turzii), I. Igna (Arad), 
Fr. Coloși (București), I. Rus 
(Tg. Mureș), M. Buzea (Bucu
rești) și alții au condus 
o serie de meciuri a reprezen
tat o asemenea valoroasă con
tribuție. Dar la o serie de me
ciuri greșelile de arbitraj au 
influențat asupra desfășurării 
jocului sau chiar asupra rezul
tatului final. Conduceri slabe 
din partea arbitrului de centru 
s-au înregistrat, de pildă, în 
întîlnirile S.C. Bacău — F.C.M. 
Galați (R. Șerban — Craiova), 
Steaua — Corvinul (M. Fediuc
— Suceava), Sportul studențesc
— Universitatea Craiova (N. 
Cursaru — Ploiești). F.C. Con
stanța — S.C. Bacău (Gh. Io- 
nescu — Brașov), F.C.M. Ga
lați — U.T.A. (I. Ciolan — 
Iași). F.C. Argeș — Progresul 
(T. Andrei — Sibiu), Steaua — 
F.C. Bihor (Gh. Jucan — 
Mediaș) etc. în alte si
tuații, arbitrii de linie au de
terminat luarea unor decizii ero
nate, prin semnalizările greșite 
sau prin nesemnalizarea unor 
infracțiuni. E cazul meciurilor : 
Politehnica Timișoara — Dina
mo (tușierul V. Săndulescu — 
Vaslui), Progresul — S.C. Bacău 
((ușierii P. Mărășescu — Iași 
și P. Silvestru — Focșani), Cor
vinul — A.S.A. Tg. Mureș (tu
șierul Gh. Manta — București), 
S.C. Bacău — Steaua (tușierul 
V. Catană — Cărei) etc. Dacă 
se cuvine să remarcăm cura

joasa și utila acțiune a Cole
giului central de a promova cit 
mai multe elemente tinere și 
bine pregătite, acțiune care a 
dus la masiva întinerire a lo
tului divizionar A (descomple
tat substanțial prin numeroasele 
retrageri pentru limită de vîr- 
stă din ultimii ani, ca și prin 
scoaterea din activitate a unora 
care au comis grave abateri), la 
fel de util este să atragem atenția 
Colegiului de specialitate asupra 
necesității de a impune arbi
trilor un spirit de exigență mai 
dezvoltat, mai mult curaj și 
promptitudine în sancționarea 
jocului dur, uneori brutal, insă 
nu trebuie uitat că arbitrajul 
modern presupune în același 
timp o clară distincție între jo
cul în forță, bărbătesc, tipic fot
balului modern, și jocul peri
culos, brutal.

înregistrăm cu regret și 
o scădere a SPORTIVITĂȚII 
PUBLICULUI. Spectatori care, 
nu cu mult timp în ur
mă ne prileiuiau constatări din 
cele mai frumoase, ne ofereau 
posibilitatea să le dedicăm rîn- 
duri elogioase și... puncte multe 
în clasamentul „Trofeului Pet- 
schovschi", ne pun acum în 
neplăcuta situație de a consem
na atitudini și fapte care nu-i 
onorează. Vom aminti de unii 
spectatori din Galați (la me
ciul F.C.M. — U.T.A.), Petro
șani (la partida Jiul — F.C. Bi
hor), ca și de cei de la Timi
șoara (la meciurile lui „Poli" 
cu Dinamo și F.C. Argeș), pînă 
de curind fruntași ai sportivi
tății. care s-au comportat nes
portiv față de oaspeți și arbi
tri. Alți spectatori, cum sînt 
unii din Tg. Mureș, Pitești, 
Craiova. Bacău au apostrofări 
cu totul neavenite și necuviin
cioase la adresa oaspeților. La 
București se constată de Ia un 
timp degradarea galeriilor echi
pelor divizionare care au ajuns 
să scandeze rime grosolane, 
chiar obscene. Pe lingă ape
lul pe care îl adresăm 
tuturor spectatorilor de pe 
stadioanele de fotbal, de a fi 
cu adevărat exponenți ai spor
tivității. se impun și măsuri ale 
cluburilor, ale organizatorilor, 
măsuri diverse și neîntrerupte, 
pentru educarea publicului și, 
unde este cazul, de depistare 
și sancționare a acelor specta
tori certați cu disciplina și mo
rala.

Am prezentat doar cîteva din
tre aspectele negative care gre
vează asupra disciplinei, la toți 
factorii campionatului de fot
bal. Numărul lor este. însă, cu 
mult mai mare și impune o 
serioasă reflecție din partea tu
turor celor implicați. Formarea 
numeroaselor cazuri de încăl
care a disciplinei, a eticii spor
tive. a conduitei, nu se poate 
realiza fără contribuția fiecăruia 
dintre factorii responsabili — 
jucători, antrenori, arbitri, con
ducători, spectatori — și, mai 
departe, prin colaborarea tutu
ror. în vederea unei sporite exi
gențe a F.R. Fotbal față de în
treaga activitate dc educație, 
față de fiecare caz de încălcare 
a normelor de conduită sporti
vă se impune o fortificare a 
corpului de observatori, încă ne
corespunzător față de cerințe. 
Pe lingă unii observatori com
petent sînt delegați și ob
servatori desprinși de proble
mele actuale ale fotbalului, șo
văitori, iar alții, din cauza re
lațiilor vechi și multiple în 
fotbal, sint fie toleranți, fie 
inega’i. Iată de ce F.R. Fotbal 
trebuie să fie mult mai exi
gentă în desemnarea acestor ob
servatori (folosindu-se mai in
tens și mai judicios activul re
tribuit al federației) și în ana
liza rapoartelor acestora, care 
nu de puține ori conțin contra
dicții flagrante, păreri șovăi
toare sau denaturează — într-un 
sens ori altul — faptele.

Toate aceste aspecte mai sus 
enumerate arată limpede că 
SLĂBICIUNILE DISCIPLINAR- 
EDUCATIVE, LA DIVERSE E- 
ȘALOANE ALE ACTIVITĂȚII, 
ÎNTÎRZIE CREȘTEREA NIVE
LULUI GENERAL AL ÎNTRE
CERILOR CAMPIONATULUI 
DIVIZIONAR DE FOTBAL.

După cum se constată, LA 
TOATE NIVELELE FOTBALU-. 
LUI ESTE NECESAR SA SE 
ÎNTRONEZE UN CLIMAT DE 
ACTIVITATE, DE MUNCA, DE 
DĂRUIRE, DE ORDINE ȘI 
DISCIPLINA EXEMPLARE 
pentru ca în fiecare sector al 
acestui sport atît de iubit să 
se poată realiza progrese de 
care fotbalul are atita nevoie 
pentru o reprezentare interna
țională demnă, la nivelul euro
pean.

CELOR 18 DIVIZIONARE A
• PROGRESUL s-a pregătit 

cu multă grijă pentru dificila 
partidă pe care o va susține 
astăzi, dorind să confirme și la 
București bunele rezultate ob
ținute in deplasare- Marți, echi
pa a evoluat în cadrul trialului 
din Capitală al divizionarilor B, 
iar miercuri a jucat cu forma
ția de juniori a clubului. Un 
singur semn de întrebare în 
privința „ll“-lui care va fi ali
niat astăzi : Apostol, asupra că
ruia se mai aștepta ieri avizul 
medicului. • POLITEHNICA 
TIMIȘOARA se află de joi în 
Capitală. Ieri, studenții s-au 
antrenat pe stadionul Dinamo. 
Formația probabilă pentru as
tăzi este în linii mari aceea 
care a învins duminica trecută 
pe Rapid. Se va începe jocul cu 
Floareș și Petrescu pe posturile 
de extremă și cu Bathori I în 
poartă.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Fediuc (Suceava).

• U.T-A. și-a continuat pre
gătirile în ritm susținut, punc
tul obținut la București, cu 
Progresul, ambiționînd-o să-și 
rotunjească mîine „zestrea" în 
dauna altei echipe bucureștene. 
Miercuri, la Arad. U.T.A. a în
trecut înfrățirea Oradea cu 2—1 
(2—0), prin golurile înscrise de 
Leac și Giurgiu. In acest meci 
a debutat în prima echipă fun
dașul central Hirmler, din pro
pria pepinieră de juniori. Ne- 
delcu se resimte în utma unui 
vechi accident. • / SPORTUL 
STUDENȚESC s-â preocupat 
pe lingă pregătirea propriu- 
zisă a partidei (la mijlocul săp- 
tămînii, meci „în familie"), de 
recuperarea accidentaților. Ast
fel. Ja Arad vor evolua Rădu- 
canui Rădulescu și O. Ionescu- 
De asemenea, este apt de joc 
și Petreanu, iar Chihaia și-a 
reluat antrenamentele.

ARBITRUL PARTIDEI : O. 
Anderco (Satu Mare).

• POLITEHNICA IAȘI vrea 
ca al doilea meci consecutiv 
acasă să semene cu... ultimul, 
cel cîștigat la scor, 3—0. cu 
F.C. Constanta. Pentru a rea
liza acest obiectiv, a efectuat

ECHIPA CAMPIONATULUI
întocmită pe baza adiționării notelor obținute de jucători, 

echipa campionatului Diviziei A, după 10 etape, ore următoarea 
componentă :

lONIfA (71)

M. ZAMFIR (68) ANTONESCU (74) SATMAREANU M (78) VlGU (74)

BOLONI (77)

TURCU (64)

ciul de antrert 
fășurat confor: 
ale F.R.F- și 
răspuns bine iMOLDOVAN I (68) D. GEORGESCU (78)

ROMILA (74) BĂLĂCI (75)

SÎMBATA
BASCHET. Solo Floreo-sca, de la ora

17 : I.E.F.S. — Mobila Satu Mare (f. 
A), Steaua — I.C.E.O, (m. A) ; sala 
Giulești, de la ora 16 : Rapid II — 
Progresul (f. B), Rapid — Voi-nțo Bu
curești (f- A) ; sala Olimpia, de la 
ora 17,30 : Olimpia — Voința Brașov 
(f. A), C.Ș.B. — Politehnica II (f. B) ; 
solo Politehnica, de la ora 17 : Poli
tehnica — IPROMET (im. B), Politeh
nica — Universitatea Timișoara (f. A), 
Universitatea — P.T.T. (f. B) ; sala 
Arhitectura, de la ora 16 : Medrcina 
— Arhitectura (f. B), A.S.A. — Mine- 
Energie (m. B), Universitatea —
URBIS (m. B).

FOTBAL. Stadionul Republicii, ora 
13,15 : Progresul — Politehnica Timi
șoara (juniori), ora 15 : Progresul — 
Politehnica Timișoara (Div. A) ; teren 
Steaua, ora 15 : Șoimii TAROM — 
Sirena (Div. C).

HANDBAL. Teren Dlname, ora 15,30: 
Dinamo — Stedua (m. A).

POLO. Bazinul Flore osca, de la ora 
17,30 : Industria linii Timișoara — 
Politehnica Cluj-Napoca, Mureșul — 
Școlarul (ambele Div. A).

POPICE. Arena Voința, de la ora 
15 : Voința — Laromet (f. A).

RUGBY. Stadionul Giulești, ora 13 : 
Gloria — Rapid („Cupa federației").

SCRIMĂ. Sala Floreasca II, de la 
ora 8 : Diviziile A și B la floretă (m) 
și sabie.

TIR. Poligonul Dinamo, de la ora 9 : 
Campionatul municipal la arme cu 
glonț și aer comprimat.

VOLEI. Sala inst. Pedagogic, ora 
18 : „U" — FI. roșie (f. B) ; sala FI. 
roșie, ora 18 : C.P.B. — l.T.B. (f. B). 

pregătiri intense, a susținut un 
„amical” cu CF.R. Pașcani și 
a studiat cu atenție jocul Jiu
lui. în privința formației, an
trenorii Ilie Oană și L. Antohi 
nu au probleme. • JIUL, la a 
doua deplasare consecutivă, 
vrea să repete cel puțin repli
ca dată la București Sportului 
studențesc. Fapt pentru care 
echipa din Petroșani a plecat 
mai devreme în Moldova, unde 
miercuri a jucat la Suceava cu 
C.S.M., cîștigind cu 2—1 (2—1), 
prin golurile marcate de Mul- 
țescu. în mare, va juca forma
ția de duminică.

ARBITRUL PARTIDEI : N. 
Petriceanu (București).

• F.C.M. GALAȚI a pregătit
cu atenție, în tot cursul săptă- 
mînii, meciul ei cu Steaua. 
Față de „ll“-le aliniat dumini
că la Hunedoara, unde s-a com
portat meritoriu, formația gălă- 
țeană anunță pentru miine o 
indisponibilitate : Radu Dan,
accidentat- Se fac, totuși, efor
turi pentru completa lui recu
perare. • STEAUA a efectuat 
antrenamente zilnice (marți și 
joi; cu accent pe latura fizică), 
in dorința dc a reveni la for
ma care i-a adus titlul de cam
pioană. FI. Marin este, în con
tinuare, accidentat. Antrenorul 
Jenei va alcătui duminică e- 
chipa pe care o va opune for
mației gălățene.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Ghiță (Brașov).

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a efectuat marți și joi 
antrenamente duble. Joi, stu
denții au susținut un joc de 
verificare cu echipa Jiul T.C.I F. 
care activează în campionatul 
județean. Scor : 10—1. Marcu și 
Beldeanu, ușor accidentați, au 
urmat un program special de 
pregătire. Ieri și astăzi au fost 
programate ultimele două șe
dințe de instruire. • F.C. BI
HOR. Pînă miercuri. orădenii 
au efectuat antrenamente zilni
ce la Oradea. Joi dimineață, 
echipa s-a deplasat cu auto
carul la Drobeta Tr- Severin, 
unde în după-amiaza aceleiași 
zile a intîinit formația locală
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DUMINICA
ATLETISM. Parcul tineretului (lie. 

„Gh. Șincai"), ora 10 : Crosul de 
toa-mnâ, ora 10,45 : Crosul veteraniilor.

BASCHET. Sala Floreasca, de la ora
9 : I.E.F.S. — Mobila (*f. A), Steaua
— I.C.E.D. (m. A) ; sala Giulești, ora 
9,30 : Rapid — Voința București (f. 
A) ; sala Olimpia, ora 10 : Olimpia
— Voința Brașov (f. A) ; sala Poli
tehnica, ora 11,30 : Politehnica — 
Universitatea Timișoara (f. A).

BOX. Sala clubului Grivița roșie, 
ora 10 : „Cupa Muscelul" (echipe de 
juniori și tineret), Olimpia — Voința 
Cluj-Napoca.

CICLISM. Baza sportivă Metalul 
(șos. Pantelimon), ora 10 : „Cupa
Steaua" la ciclocros.

FOTBAL. Stadionul Republicii, ara 
13,15 : Rapid — A.S.A. Tg. Mureș 
(juniori), ora 15 : Rapid — A.S.A. Tg. 
Mureș (Div. A) ; stadionul Dinamo, 
ora 13,15 : Dinamo — S.C. Bacău (ju
niori), ora 15 : Dinamo — S.C. Ba
cău (Div. A) ; teren Voința, ora 11 : 
Voința — F.C.M. Giurgiu ('Div. B) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehnometal — 
F.C. Șoimii Sibiu (Div. B) ; teren Au
tomecanica, ora 11 : Automecanica — 
I.O.R. (Div. C) ; teren Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul — Electronica (Div. C) ; 
teren Automecanica, ora 13 : Abato
rul — Automecanica (Div. C) ; teren 
Flacăra, ora 11 : FI. roșie — Azotul 
Slobozia (Div. C).

HANDBAL. Tei
9.30 : Progresul 
A) ; teren Univi 
,,U" București 
ren Giulești, or 
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A ÎN CIFRE.. CREȘTEREA TINERILOR JUCĂTORI, DOAI! CIMCI ECHIPE
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l-au înscris 
ele, 7 oas- 
totalul go- 
1167 gaade-

mulat 337 de stele : de 5 ori cîte 
cinci, de 62 de ori cîte patru, de 
20 de ori cîte trei și de 2 ori cîte 
doua.
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• La meciurile etapei a 10-a au 
asistat aproximativ 72 000 de spec
tatori. Cei mai mulți — 15 000 — 
au urmărit partida Politehnica Ti
mișoara — Rapid, iar cei mai pu
țini — 2 000 — s-au înregistrat la 
întâlnirea Sportul studențesc — 
Jiu-I. După 10 etape, totalul spec
tatorilor a ajuns ia 1 125 000.
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iPARTIDEI : M.

IȘIȚA. După cum 
!I. Reinhardt, ci- 
îamente s-a des- 
țn noilor indicații 
toți jucătorii au 
La efortul cerut.
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I.T.B. :— Politehnica 
:1a Inst. Pedagogic, 
a — C.S. Zalău (f. 
lie, ora 10 : Electro- 
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Fol îteh-

la ora

: Dîna- 
Floreas- 

Petrolul (m.

p Clasamentul orașelor, alcătuH 
pe baza mediei de spectatori, 
după 10 etape, se prezintă astfel : 
1. CRAIOVA 23 000 ; 2. Timișoara 
20 800, 3. București 18 500 ; 4. Hu
nedoara 16 600 ; 5. Galați 15 800 ; 
6. Bacău 12 800 ; 7. Reșița 11 100 ; 
8. Arad 10 000 ; 9. Oradea 9 800 ; 
10—11. |așî și Tg. Mureș 8 200 ; 12. 
Pitești 7 200 ; 13. Constanța 7 100 ; 
14. Petroșani 5 300.

• Situația In „Trofeul Pet- 
schovschi" (decernat anual de zia
rul nostru celui moi sportiv pu
blic), după 10 etape, este urmă
toarea : 1—2. BUCUREȘTI ți ARAD 
9,00 ; 3—4 Hunedoara ți Constan
ta 8,80 ; 5. Craiova 8,75 ; 6—7. Tg. 
Mureș și Bacău 8.60 ; 8. Galați 
8,40 : 9—TI. Timișoara, Pitești și 
Reșița 8,33 ; 12—14. lași, Petroșani 
și Oradea 8,20.

Miercuri a avut loc un meci- 
școală, în familie. Toți mem
brii lotului sînt apți de joc • 
F. C. CONSTANTA. Antrena
mente zilnice, după care fotba
liștii constănțeni au sosit aseară 
în Capitală, de unde, azi, vor 
pleca cu avionul la Timișoara, 
și, apoi, cu autocarul, la Reșița, 
în ceea ce privește formația 
care va juca mîine. se anunță 
unele modificări față de dumini
ca precedentă. Nu joacă Mustafa
— pentru 3 cartonașe galbene
— și este problematică folosi
rea lui Peniu, din nou acci
dentat.

ARBITRUL PARTIDEI : Fr- 
Coloși (București).

Pentru divizionarele B, în a- 
ceastă săptămînă, agenda acti
vităților a fost mult mai bo
gată. Aceasta pentru că între 
două etape de campionat au 
avut loc trialul celor 54 de ju
cători și o rundă în „Cupa 
României". Din păcate, așa cum 
am mai amintit, pentru cele 
mai multe echipe din eșalonul 
secund noua ediție a popularei 
competiții a însemnat doar o 
prezență formală, de vreme ce 
în întrecere au rămas numai 5 
formații, deși divizionarele A 
incă n-au luat parte la meciu
rile de pînă acum. Adăugind la 
aceasta palida comportare a ce
lor mai mulți jucători chemați 
la trialul care a avut loc marți, 
avem tabloul unei stări de fapt 
prea puțin plăcute în Divizia 
B. Vom remarca, de pildă, e- 
voluția bună a echipelor Pe
trolul Ploiești și Olimpia Satu 
Mare, dar trebuie să spunem 
că replica adversarelor acestora 
este cu totul sub așteptări. în 
comparație chiar cu anul tre
cut, valoarea seriei I a scăzut 
evident, 
distanta 
față de 
le mai 
remarcă 
zică și nervoasă, cauzată de ob
ținerea celor două puncte. Iese 
și mai mult în evidență lipsa 
de eficacitate, slabul spirit o-

28 000 de spectatori, tribune ar
hipline, duminică, la Ploiești, la 
iacul Petrolul — F.C. Brăila. Iată 
o imagine de la această partidă : 
in duel, pentru balon, ploieșteanul 
Simaciu (in alb) și Simion (F.C. 
Brăila).
Foto : I. TANASESCU — Ploiești 
fensiv, confirmate de scorurile 
mici cu care iau sfîrșit cele 
mai multe dintre partide.

fapt exprimat prin 
apreciabilă a liderului 

celelalte partenere. Ce- 
multe dintre jocuri se 
doar printr-o uzură fi-

PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR 
DIN ETAPA A Xl-A

• DINAMO BUCUREȘTI a 
efectuat obișnuitul ciclu săp
tămânal de antrenamente, ciclu 
punctat. Ia mijlocul săptămînii, 
cu un joc-școală cu Sirena. 
Lucescu este ușor răcit, dar va 
putea fi utilizat în partida de 
mîine. Sub semnul întrebării 
se află însă Al. Moldovan, care

• 
tn-

acuză dureri la abdomen. 
S.C. BAC AU, afectată de 
frîngerea suferită pe teren pro
priu în fața Universității Cra
iova, s-a pregătit cu o mare 
ambiție pentru a da o replică 
viguroasă liderului campiona
tului. Indisponibil, în conti
nuare, atacantul Munteanu. E- 
chipa sosește astăzi, cu auto
carul, la București.

ARBITRUL PARTIDEI 
Rainea (Bir Iad).

N.

SERIA I : • C.S.U. Galați — Celuloza Călărași : P. Baban (Si
biu) • Ceahlăul P. Neamț — C.S.M. Suceava : N. Păvălugă 
(București) • Gloria Buzău — F.C. Brăila : I. Chilibar (Pitești)
• Oltul Sf. Gheorghe — Petrolul Ploiești : O. Strcng (Oradea)
• Prahova Ploiești — C.S.M. Borzești
• Metalul Plopeni — Relonul Săvinești
• Unirea Focșani — C.F.R. Pașcani :
• Victoria ---- -
(București) 
(Ploiești).

; Gh. Inncscn (Brașov) 
V. Tătar (Hunedoara) 

Gh. Dumitru _
Tecuci — Minerul Gura Humorului : D.
• Portul Constanța — Olimpia Rm. Sărat :

(București) 
Radulescu 

M. Moraru

MăgureleH-A : • Chimica Tirnăveni — Chimia Tr.
(Timișoara) • Voința București — F.C.M. Giurgiu

SERIA A
O. Micl&uș . . _
Gh. Ispas (Constanța) • Tehnometal București — Șoimii Sibiu : 
N. Raab (Cîmpte Turzii) • C.S. Tîrgoviște — Metalul Bucu
rești : C. Szilaghi (Bate Mare) • Tractorul Brașov — Metalur
gistul Cuglr : p. MArășescu (Iași) • Dinamo Slatina — Steagul 
roșu Brașov : T. Balanovici (Iași) — se dispută marți 2 noiembrie, 
de 1a ora 14.30 • Nitramonia Făgăraș — Flacăra Automecanica 
Moreni : T. Gaboș (Cluj-Napoca) • Chimia Rm. Vîlcea — Unirea 
Alexandria : E. Poka (Deva) * Electroputere Oraiova — Ș.N. Ol
tenița : Gh. Manele (Constanța).

SERIA A III-A : • Gloria Bistrița — Aurul Brad : I. Rus (Tg. 
Mureș) • „U“ Cluj-Napoca — C.F.R. Timișoara : C. Bărbulescu 
(București) • Rapid Arad — C.F.R. Cluj-Napoca : R. Sttncan 
(București) • U.M. Timișoara — Minerul Lupeni : C. Dinulescu 
(București) • C.I.L. Șighet — Ind. sîrmei C. Turzii ; C. Petrea 
(București) • F.C. Baia Mare — Dacia Orăștie : N. Cursaru 
(Ploiești) • sticla Turda — Mureșul Deva : R. Șerban (Craiova)
• Minerul Cavnic — Armătura Zalău : C. Niculescu (București)
• Victoria Căten — Olimpia Satu Mare : Gh. Jucan (Mediaș).

DIVIZIA NAȚIONALA DE JUNIORI

NOUL LIDER $1 EFICACITATEA SA ÎN... DEPLASARE
• Mânu și Dumitrache

Două mari surprize s-au în
registrat în etapa a 10-a a Di
viziei naționale de juniori. 
Prima dintre acestea a fost 
consemnată la Bacău, acolo 
unde Sport Club a suferit pri-- 
mul eșec pe teren propriu : 0—1 
cu Universitatea Craiova. O 
victorie în acest meci, indife
rent scorul, ar fi plasat echipa 
băcăuană pe primul loc al cla
samentului. Dar, lider al Di
viziei naționale a redevenit 
F.C. Constanța, la a treia vic- 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\

CLASAMENTUL
1. F.C. Constanța 10 7 1 2 25—12 15
2. F.C. Corvinul 10 5 4 1 18—10 14
3. Di no mo 10 6 2 2 10— 6 14
4. S.C. Bacău 10 6 1 3 21— 6 13
5. A.S.A. Tg. Mureș 10 5 3 2 1^—10 13
6. ,,Poli" Timișoara 

Rapid
10 5 2 3 12—10 12

7. 10 4 4 2 10—10 12
8. Univ. Crane va 10 4 3 3 13—10 11
9. U.T.A. 10 5 0 5 1<6—10 10

10. F.C. Bihor 10 4 2 4 13—10 10
1'1. F.C. Argeș 10 3 4 3 16—13 10
12. Pol it. lași 10 4 2 4 13—15 10
13. Steaua 10 4 1 5 12—15 9
14. Progresul 10 4 1 5 11—17 9
15. F.C.M. Galați 10 2 3 5 5—10 7
16. F.C.M. Reșița 9 2 2 6 0—13 6
17. Sportul stud. 9 0 2 7 6—20 2
18. Jiul Petroșani 10 0 1 9 4—29 1

.wwwwwwx 
scor în depla- 

Steaua. la Bucu- 
F.C. Bihor la 

trecută

Latorie obținută 
sare : 4—0 cu 
rești,' 5—3 cu 
Oradea și duminica
5—2 cu Politehnica la Iași. F.C.
Constanța (I. Pirvan — R. Vul
pe, A. Cîrîc, L. Vasilescu, S. 
Borali, A. Bralu, D. Zamfir. D. 
Tararache, D. Polifron, V. Pur- 
cărea, I. Suru) a profitat însă 
și de înfrîngerea fostului lider. 
Dinamo, pe care l-a depășit 
acum și Corvinul Hunedoara. 
„La ambele goluri primite Ia 
Tg. Mureș a greșit portarul,
celași portar care a apărat

a-

două dintre speranțele dinamoviștilor
foarte bine pînă arum, 
dincolo de orice vietorie 
infrîngere — sublinia 
norul dinamoviștilor, Gh. Timar 
— îmbucurător este faptul că 
doi dintre cei mai tineri jucă
tori ai mei, I. Mânu (mijlocaș) 
și M. Dumitrache (virf), con
firmă de Ia meci la meci spe
ranțele pe care mi le-am pus 
în ci. Acum au doar 15 și, res
pectiv, 16 ani..."

O spectaculoasă ascensiune 
înregistrează și Politehnica Ti
mișoara, care n-a mai pierdut 
nici un meci din etapa a 3-a. 
Iată și explicația oferită de 
Ion Ghidei, vicepreședintele 
clubului : „T. Itineanțu este un 
antrenor energic, ambițios, pa
sionat. Și, profitind de regula
mentul competiției, a făcut, la 
începutul campionatului, o se
lecție bună la nivelul orașului. 
Debutul în competiție a fost,

Dar 
sau 

antre-

însă, oscilant. Era normal, echi
pei lipsindu-i omogenitatea, 
dar, pe parcurs, a jucat din ce 
în ce mai bine”. în centrul li
niei de atac a echipei timișo
rene evoluează și R. Iancu, u- 
nul dintre cei mai eficace ju
cători ai Diviziei naționale. Du- • 
minica trecută, el a marcat am- 

sale
cu

bele goluri ale echipei 
(2—1 cu Rapid) și, împreună 
hunedoreanul Nicșa, se află 
cu 8 goluri — pe primul loc 
clasamentul golgeterilor.

Citeva cluburi continuă 
ignore indicația federației pri
vind programarea partidelor de 
juniori în cuplaj cu meciurile 
seniorilor, cum s-a întîmplat și 
în etapa a 10-a la Pitești și 
București. Vremea n-a fost așa 
de rea încît să fie avansat ia
răși argumentul cu deteriorarea 
terenului.

CAMPIONATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
SERIA I : Politehnica Iași — 

Șc. sp. Tecuci 0—0. Unirea Foc
șani — C.S. Botoșani 3—1. Rul
mentul Bîrlad — Viitorul Vaslui 
0—0, Liceul de fotbal Bacău — 
Liceul nr. 2 Iași 1—1. Șc. sp. 
Gh. Gheorghiu-Dej — Ceahlăul 
P. Neamț 0—3. C.F.R, Pașcani — 
S.C. Bacău 0—5 : SERIA A II-A : 
Sportul studențesc — Șc. sp. 2 
București 0—2. Metalul Bucu
rești — Steaua 0—0. F.C.M. Ga
lați — Șc. sp. Călărași 0—1. Au
tobuzul București — Flacăra ro
șie București 1—1. Rapid Bucu
rești — Celuloza Călărași 4—1, 
F.C. Brăila — S.C. Tulcea 4—0. 
F.C. Constanta — C.S.U. Galați
1— 0 ; seria a iii-a : Șc. sp. 
Alexandria — F.C.M. Giurgiu
2— 1. Gloria Buzău — Chimia 
Găești 0—0. Flacăra Moreni — 
Voința București 2—2, Progresul

în

să

L D.

Mulți, antrenori explică lip
sa de randament prin desele 
accidentări, numeroasele indis
ponibilități. în această privin
ță, Gloria Bistrița constituie 
un exemplu. Antrenorul V. 
Blujdea ne mărturisea că abia 
poate alcătui un „11” pentru 
jocurile de campionat. După 
cum se știe, la începutul sezo
nului, fiecare echipă și-a sta
bilit un lot cuprinzînd 18 jucă
tori. Dintre aceștia, cei deveniți 
indisponibili pe parcursul com
petiției nu pot fi înlocuiți decît 
cu juniori. Iată, deci, că acum 
se pune cu și mai multă acui
tate problema formării de 
elemente capabile oricînd 
evolueze cu bun randament în 
eșalonul secund. Deci, creșterea 
viitorilor jucători nu constituie 
numai o problemă a celor care 
activează direct cu aceștia, ci, 
poate cu mai multă necesitate, 
și a antrenorilor divizionarelor 
B. Tehnicienii echipelor din 
eșalonul secund au datoria să 
vegheze ca la centrele de copii 
și juniori să fie crescute ele
mente corespunzătoare necesi
tății formațiilor de seniori, să 
se lucreze, cu adevărat. în 
perspectivă, nelăsîndu-se totul 
pe seama întîmplării, pe cău
tarea... în curtea vecinului a 
soluțiilor de rezolvare a ne- 

, voilor lor.
Vorbind despre slabele pres

tații ale unor formații în acest 
sezon nu poate trece neobser
vată comportarea, de pildă, a 
echipei F. C. Șoimii Sibiu, a- 
flată pe locul 17 în clasamen
tul seriei a Il-a. Dar, la fel de 
nemulțumitoare poate fi apre
ciată și evoluția altor formații, 
cu pretenții, ca Electroputere 
Craiova, C.F.R. Pașcani (care 
în sezonul de primăvară se a- 
fla printre fruntașele seriei) și, 
mai ales, F. C. Baia Mare, si
tuată pe locul 15 în seria a 
IlI-a. An de an, această for
mație ne obișnuise cu o pre
zență în partea superioară 
clasamentului, cu pretenții la 
promovarea în primul eșalon, 
dar iată că acum acumulează 
cu greutate puncte și. mai ales, 
prestează un joc sub posibili
tățile lotului ei. (AI. V.).

AU MAI RAMAS

noi 
să

a

„Cupa României" confirmă 
și în actuala ei ediție că este 
o competiție a marilor surprize, 
în care echipe anonime, din 
campionatele județene sau din 
Divizia C. se califică pentru 
etape superioare în dauna unor 
formații cu nume, 
sesc prematur 
întîmplat și 
miercuri — cu 
intrării in joc 
A —, cînd echipe bine cotate 
în campionatul secund au fost 
eliminate, printre ele aflîndu-se 
C.S. Tîrgoviște, C.I.L. Sighet, 
Gloria Bistrița (scoasă din „cu- 

Ciuc, 
Har- 
Stea- 

Rm.
11

care pără- 
arena. Așa s-a 
în etapa de 
un tur înaintea 
a divizionarelor

pă“ de A.S. Miercurea 
din campionatul județului 
ghita), Dinamo Slatina, 
gul roșu Brașov, Chimia 
Vîlcea și altele (în total 
formații din divizia B). Pentru 
etapa următoare a competiției 
au rămas, ca niciodată pînă a- 
cum, doar cinci echipe din cam
pionatul Diviziei B. Se pare 
că aceste formații au desconsi
derat întrecerile „Cupei", căci 
altfel nu se explică aceste în- 
frîngeri în... masă (în trei eta
pe au fost eliminate 49 din cele 
54 divizionare B). Deci pentru 
etapa următoare a întrecerilor, 
în care vor juca tot echipele 
din ,.B“. ,.C“ și din campiona
tele județene, au rămas numai 
5 divizionare B : Petrolul Plo
iești, Olimpia Satu Mare, liderii 
seriilor I și a IlI-a. C.S.U. Ga
lați, finalista ediției trecute, 
Metalul București și C.F.R. 
Cluj-Napoca. Dintre echipele 
care activează în campionatele 
inferioare (județ și municipiu) 
au reușit frumoasa performanță 
de a figura în continuare în 
„Cupa României": A.S. Miercu
rea Ciuc, Rapid Jibou, Bihorul 
Beiuș și Electra București (a 
dispus cu 2—0 de fosta divizio
nară B Autobuzul București), 
restul competitoarelor fiind din 
cel de-al treilea eșalon. Divizia 
C. (T. R).

ACTUALITĂȚI
• MECI DE 

A LOTULUI A. 
brie, lotul A 
Viena, un meci
în compania formației 
Admira Wacker.

VERIFICARE
La 10 noiem- 

va susține, la 
de verificare 

locale

TE-
1 no-

• CONSFĂTUIRE CU 
MA EDUCATIVA. Luni 
iembrie, de la ora 17. în sala 
I.S.B. - - -
avea loc o consfătuire pe te
ma : _
tivă în cadrul instruirii jucă-

din strada Berzei va

„Munca politieo-educa-

torilor și analiza stării discipli
nare în desfășurarea campio
natului municipal". Sint invi
tați instructori, antrenori și ju
cători care își desfășoară acti
vitatea la echipele din catego
riile „Onoare" și „Promoție".

• PARTIDA DE DIVIZIA B 
DINAMO SLATINA — F.C.M. 
STEAGUL ROȘU, care urma 
să se dispute mîine, a fost re- 
programată pentru ziua de 
marți, 2 noiembrie, la ora 
14,30.

CORESPONDENTĂ DIN ITALIA

0 LUNGA LISTA DE ACCIDENTAȚI
Doar un singur suspendat 

după etapa de duminica tre
cută a campionatului : Zigoni 
(Verona) — căruia i s-a ridi
cat dreptul de joc pentru două 
partide. Cu toate că nu au 
existat incidente deosebite în 
cele opt întîlniri, trebuie să 
semnalăm o situație dificilă 
apărută în acest campionat — 
numeroasele accidentări. Lista 
indisponibililor e foarte lungă; 
vom cita din ea numai cazurile 
jucătorilor mai cunoscuți. 
Rocca (Roma), accidentat la 
antrenament, operat de menise, 
două luni pe tușe. Pecci (To
rino) : fractură de peroneu, 
trei sau patru luni de pauză 
forțată. Bellngi (Bologna), cel 
puțin două luni de absență, 
iar Cereser (Bologna) și el in-

REZULTATELE ETAPEI A Vl-a
București — Poiana Cîmnina 2—0; 
SERIA A IV-A : Chimia Rm.
Vilcea — F.C. Argeș 2—0. Șc. sp. 
Curtea de Argeș — Electroputere 
Craiova 0—1. Pandurii Tg. Jiu — 
Liceul nr. 1 Caracal 2—1. Șc. sp. 
Craiova — Șc. sp. Drăgășani 
știința Petroșani — Minerul 
peni 3—2.. C.S.M. Drobeta 
Severin — Univ. Craiova 
Dinamo Slatina — Minerul 
tru 5—0 ; 
Lugoj — 
Sc. sp.
Timișoara 3—1. U.T.A. — 
Orșova 9—0. Rapid Arad 
cel nr. 4 Timisoara 0—1. 
Timișoara — Gloria Arad 1—: 
F.C.M. Reșița — Strungul Arad 
0—0. Șc. sp. Jimbolia — „Poli" 
Timișoara 2—1 : SERIA A VI-A : 
F.C. Bihor — Victoria Cărei 3—1, 
F.C. Baia Mare — C.I.L. Slghet

5—1. 
Lu- 
Tr.

0—1, 
Mo- 

SERIA A V-A : Șc. st>.
U.M Timișoara 2—3, 

Caransebeș — Viitorul 
Dierna 
— Li- 
C.F.R. 

■1,

7—0. Olimpia Satu Mare — Sc. 
sp. Baia Mare 1—1. Industria sîr
mei Cîmpia Turzii — Sticla Turda
4— 0. „U“ Cluj-Napoca — Șc. sp. 
Oradea 6—0. Armătura Zalău — 
C.F.R. Cluj-Napoca 2—6 ; SERIA 
A VII-A : Corvinul Hunedoara — 
Șc. sp. Sibiu 0—2, Mureșul De
va •— C.F.R. Simeria 3—0. Șc. sp. 
Mediaș — Șc. sp. Șoimii Sibiu 
2—4. F.C. Șoimii Sibiu — Metalul 
Aiud 0—1. Șc. sp. Hunedoara — 
Unirea Alba Iulia 2—0 : SERIA 
A VIII-A : Șc. sp. Cristur — Șc. 
sp. Miercurea Ciuc 1—0. Chimica 
Tîrnăvenl — Steagul roșu Brașov
5— 1. Șc. sp. Tg. Secuiesc — Sc. 
sp. Gheorghieni 0—1. A.S.A Tg. 
Mureș — Șc. sp. Toplita 7—0. Șc. 
sp. Brașovia — Șc. sp. Odorhei 
1—0, Tractorul Brașov — Nitra
monia Făgăraș 0—2.

disponibil pentru o lună. Șl 
tot echipa din Bologna a mai 
avut un accidentat, pe Chiodi, 
care a reintrat abia etapa tre
cută. Nu e lipsită de aseme
nea situații neplăcute nici 
Fiorentina : mijlocașul Gola nu 
va apare în formație o lună, 
fundașul Roggi e indisponibil 
din sezonul trecut, iar atacan
tul Zuccheri nu se știe cînd 
își • va putea relua antrenamen
tele. Și, apoi, Torino. în afara 
lui Pecci — de care am amin
tit — l-a pierdut, pentru o bu
nă bucată de vreme, pe Clau
dio Sala, unul din elementele- 
cheie ale atacului său. Și lista 
accidentalilor e mult mai lun
gă, cum aminteam. A cui să 
fie vina ? A arbitrilor, prea in- 
dulgenți față de jocul pericu
los, adeseori dur, 
dintre apărători ? 
dar — după opinia 
principala cauză o 
însăși maniera de joc pe care 
o abordează multe echipe, care 
intră pe teren numai și numai 
cu scopul victoriei. pentru 
care nu aleg mijloacele.

Dar să dedicăm citeva rîn- 
duri și etapei de mîine. Două 
partide se detașează : Fioren
tina — Torino (meci în care, 
deși ambele formații vor ape
la, cum am văzut, la rezerve, 
se anunță o îndîrjită luptă) și 
Napoli — Milan (partidă de 
mari amb’tii. in care îl vom 
vedea pe Chiarugi, ex-milanis- 
tul. acum sub tricoul lui Na
poli. încercînd o 
.orgoliu). în rest, 
prezintă favorite.

CESARE

al multora 
Se poate, 
noastră — 
reprezintă

victorie de 
gazdele se

TRENTINi
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CIT Șl CUM SE MUNCEȘTE IN SECȚIILE DE PERFORMANTĂ ? I
Secția pe ramură de sport reprezintă unitatea 

de bază, atelierul performantei. Aici se hotărăște 
in ultimă instanță soarta producției sportive. în
deplinirea intrutotul a obiectivelor planurilor de 
dezvoltare a sportului de calitate, fie că e vorba 
de cele întocmite la nivelul mișcării sportive, 
sau de cele ale consiliilor județene, cluburilor 
sau asociațiilor depinde, la urma urmei, de cali
tatea activității din secții. Numărul și valoarea 
sportivilor aflați in pregătire pe diferite trepte 
de virstă. calificarea, competența și exigența an
trenorilor. calitatea planificării și desfășurării

(JNA-N SCRIPTE,

procesului instructiv-educativ la nivelul exigen
țelor mondiale, controlul și sprijinul permanent 
din partea forurilor de răspundere (asociație, 
club, federație etc.) — iată doar citeva din prin
cipalele cerințe menite să asigure o producție 
permanentă și sigură de sportivi de mare valoare, 
capabili să reprezinte cu cinste culorile asocia
ției, clubului și țării.

Redactorii noștri și-au propus să înfățișeze în 
această pagină citeva aspecte ale modului in care 
se muncește in unele secții.

ALTA-N SALĂ

Printre boxerii de la clubul Steaua

„SECRETELE" SALTULUI VALORIC

Farul Constanța, o prezență 
relativ recentă pe planșele de 
scrimă, a început să se afirme 
în competițiile interne. în timp 
ce echipa de spadă, promovată 
anul trecut în divizia secundă, 
a și reușit la actuala ediție să 
urce pe podiumul primei di
vizii naționale (locul 3), forma
ția floretistclor și-a cîștigat si 
ea dreptul de a concura în 1977 
în Divizia A. Iar printre scri- 
merii secției tomitane se nu
mără șase componenți ai lotu
rilor olimpice și de tineret ale 
României : floretistele Marcela 
Moldovan, Elena Pricop-Buha- 
iev, Viorica Țurcan și spada
sinii L. Angelescu, I. Dima și 
M. Rotaru.

„Pe lingă cele două echipe, 
de floretă fete și de spadă — 
de prima ocupîndu-mă eu, de 
cealaltă colegul floria Gheor- 
ghe — ne spune antrenorul 
principal Mihai Echimenco, — 
mai avem în cadrul secției o 
echipă de l'loretiști juniori (în 
campionatul de calificare) și 
două grupe de copii (începă
tori). în total 45 de sportivi, iar 
noi sintem doi. Se simte nevoia 
unui al treilea antrenor specia
lizat, care să se ocupe de flo- 
retiști". ne spune interlocutorul 
nostru. „Programul este eșalo
nat astfel : dimineața, de Ia 
8.30, copiii, după-amiază apoi, 
între orele 16—18 spada și, în 
continuare, pină la ora 20, flo
reta fete. Săptăminal, scrimerii 
noștri participă la 7 antrena
mente, echivalind 18 ore de 
pregătire* în săptămina pre
mergătoare ultimei etape divi
zionare am pus accent pe pre
gătirea tactică. Avem proble
me cind selecționabilii sint che
mați la loturile raprezentative, 
cei rămași fiind lipsiți de par
teneri corespunzători. în afară 
de asta, am constatat că flore
tistele se intorc de Ia lot fără 
poftă de lucru, plictisite de mo
notonia programului de pregă
tire. chiar cu deficiențe tehni
ce, ca de pildă atacul prea 
scurt, nesiguranță in paradă, 
obligindu-mă să lucrez apoi in 
special în aceste direcții. Am 
observat o creștere sensibilă în

La Școala sportivă de atletism din București

0 ÎNTREBARE ȘI DOUĂ RĂSPUNSURI...
Cu 23 de profesori-antrenori 

care se ocupă de pregătirea ce
lor aproape 1 000 de elevi-spor- 
tivi. Școala sportivă de atletism 
este cea mai mare unitate at
letică din țară — nu numai la 
nivelul juniorilor ! —, princi
palul rezervor de talente al 
atletismului nostru. Anul aces
ta. pe care rezultatele de an
samblu nu îl arată totuși drept 
unul de vîrf, la sfîrșitul sezo
nului au părăsit școala, odată 
cu încheierea junioratului, cite
va autentice speranțe : Nîcu- 
lina Ilie, Mihaela Stoica, Gheor- 
ghe Dumitrescu, Virgil Cos
tache, Paul Ionescu, nume re
marcate în concursurile de ju
niori interne și internaționale. 
Performanțele lor, rod al înzes
trării naturale și al eforturilor 
în pregătire, constituie o mîn- 
drie pentru profesorii care 
le-au îndrumat în acești ani 
fiecare pas : Georgeta Mușat, 
Dan Vlădescu, Gheorghe Stă- 
nescu, Constantin Pascal, Ale
xandru Ardeleanu, Armand 
Popa.

Recolta din această toamnă 
este onorantă, dar pentru a 
aprecia activitatea întregii școli 
trțbuîe să raportăm rezultatele 
la numărul de 23 de profesori 
cu care este încadrată. Bilan
țul se subțiază și nu numai din 
vina celor citați mai sus, ale 
căror merite rămîn. De fapt, 
privind tabelele care sintetizea- 

Sportul

urma selecționării doar la spa
dasinul Angelescu".

Recent, chiar în zilele pre
mergătoare ultimei etape di
vizionare, la care s-a referit și 
antrenorul Echimenco. antre
norul federal Tănase Mureșan 
a fost în control la secția de 
scrimă a clubului Farul. Iată-i 
consemnate concluziile : „Un
program este comunicat condu
cerii clubului și altul e la sală. 
Diminețile, de pildă, Ia antre
namentele cu copiii era prezent 
numai Horia Gheorghe, iar pre
gătirile echipei feminine de flo
retă. deși anunțate că se desfă
șoară sub conducerea antreno
rului Echimenco între orele 17 
și 20, n-au început decît la ora 
18. De la antrenamentul de 
marți a lipsit Elena Pricop, de 
la cel de miercuri Viorica Tur- 
can, iar Aniuta Smarandache 
nici nu era în Constanța, căci 
locuiește la București, unde 
zice-se, se pregătește (unde, cu 
cine ?), intilnindu-se cu coechi
pierele doar la competiții, cum 
a și fost la etapa diviziei, din 
23—24 octombrie. Trebuie să 
amintesc că trăgătorii care re
prezintă acum clubul Farul sînt, 
cu excepția Elenei Pricop. a- 
duși din alte centre recunoscute 
pentru creșterea tineretului, ca 
de pildă Craiova, Satu Marc, 
București. Și că nici nu se în
trevede preocuparea pentru vi
itor, echipa floretiștilor (majo
ritate juniori) încheind turneul 
final al campionatului de cali
ficare fără nici o victorie. An
trenorul Echimenco a primit 
sarcină din partea conducerii 
clubului ca pină la 1 noiembrie 
să-și alcătuiască și grupe de 
copii. Deci, n-a avut pină acum* 
Trăgătoarele de la Farul vin la 
loturile reprezentative cu mari 
carențe în pregătirea fizică, în- 
trucit la club nici nu au ase
menea obiective, iar normele de 
control nu intră in obișnuința 
antrenorului Echimenco. Cit 
despre intensitatea și continui
tatea pregătirii, să dau un sin
gur exemplu : antrenorul Echi
menco a indus în eroare clubul, 
afirmind că sportivii pot avea o 
pauză de 10—14 zile în pregă-, 

ză activitatea școlii de la înfiin
țare, unde este trecută contribu
ția fiecărui profesor — de-a lun
gul anilor — la succesele obți
nute, constatăm că mai întot
deauna în fruntea listelor me
daliilor și punctelor cucerite în 
diferite competiții cu caracter 
republican se găsesc aceleași 
nume, pe care le-ați citit la 
începutul acestui articol. Este 
nucleul valoros al școlii, sînt 
profesorii pentru care meseria 
înseamnă în primul rind pa
siune, care colindă permanent 
numeroase școli în căutarea 
talentelor, care nu-și măsoară 
munca în ore sau minute ci în 
creșterile de performanță ale 
elevilor lor. Să scădem aceste 
nume din totalul de 23. să 
scădem nu 6—7 ci 10—12 (mai 
sînt o serie de profesori ale 
căror rezultate nu au încă spec
taculosul celor amintiți. dar 
care, așa cum ne spunea direc
toarea școlii Maria Zamfirescu, 
muncesc la fel de mult ; poate 
încă nu la fel de bine, dar 
aceasta este, vrem să credem, 
o problemă de experiență). 
Scădem deci jumătate din efec
tiv și ne punem întrebarea : 
ce face, ce a făcut cealaltă ju
mătate ? Ce au dat școlii, dar 
atletismului românesc în ultimii 
6—7 ani Elisabeta Angelescu, 
Paul loan și chiar Lixandru 
Pândele (ce mult a trecut de la 
Mihaela Peneș...)? Aceeași între
bare, și pentru Rodica Popes
cu, Alexandra Niculescu și 
Sanda Angelescu venite mai re
cent in școală. Aceeași între
bare, același răspuns — NI- 

tire după concursuri, aceasta 
fiind, chipurile, recomandată 
de... federație 1”

Evident, între cele declarate 
de antrenorul Mihai Echimenco 
și cele constatate de antrenorul 
federal Tănase Mureșan este o 
mare diferență. Ceea ce arată 
clar că între exigențele fede
rației de scrimă — normale, a- 
vînd în vedere necesitatea strin
gentă a îmbunătățirii procesu
lui de pregătire la toate eșaloane
le, tehnicienii fiind primii datori 
să răspundă concret — și opti
ca antrenorului principal de la 
Farul, puține sînt punctele de 
tangență. Chiar dacă la această 
oră secția de scrimă a clubului 
constănțean și-a îndeplinit o- 
biectivele de performanță pe 
plan intern pentru acest an, 
chiar dacă în scripte antrenorul 
Echimenco are „acoperire” pe 
planul normei, odată intrat pe 
orbita marii performanțe Farul 
are obligația să-și asigure 
schimbul de mîine, să contri
buie efectiv la creșterea tine
relor talente, la promovarea lor 
în loturile reprezentative.

Paul SLĂVESCU

DE CE A SCĂZUT RANDAMENTUL 
UNOR FORMAȚII UNIVERSITARE?

Secțiile de performanță ale 
cluburilor universitare au produs 
mereu elemente de valoare pen
tru loturile reprezentative șl 
olimpice ale țării, numărindu-se 
— în același timp — printre 
fruntașele diferitelor campionate. 
In ultima vreme. însă, se face 
tot mai simțit un regres al 
echipelor studențești în citeva 
discipline.

Vom începe eu handbalul, un
de formațiile universitare domină 
numeric echipele din celelalte 
departamente. Astfel, numai în 
Divizia A activează 10 echipe 
(5 masculine și 5 feminine), re-

MIC ! Au existat greutăți (în- 
cepînd cu baza materială insu
ficientă. mai ales iarna și cu 
lipsa unei asistențe medicale 
sistematice) dar ele au stat și 
în fața colegilor evidențiați. Ex
plicația deosebirilor radicale de 
rezultate o găsim în felul în 
care fiecare a știut să răspun
dă, acordîndu-se la diapazo
nul conștiinței profesionale, la 
întrebarea din titlul paginii...

Vladimir MORARU

ce în 
secția 

cadrul 
Sima 

Ciocan

• Textila Buhuși. secție 
olimpică nominalizată la 
handbal feminin, traversează 
o perioadă deosebit de di
ficilă. Echipa se găsește pe 
ultimul loc în Divizia A, 
avînd foarte puține șanse 
de supraviețuire. Așteptăm 
din partea conducerii aso
ciației și a C.J.E.F.S. Bacău 
un răspuns cu măsurile care 
s-au luat pentru redresarea 
situației 0 Petrolul Ploiești 
obține rezultate din 
ce mai bune și prin 
sa de ciclism, în 
căreia antrenorii 
Zosim și Constantin 
desfășoară o activitate sus
ținută • Secția de baschet 
masculin I.C.E.D., cu echipă 
în Divizia A, nu se preocupă 
de problema creșterii unor 
jucători in pepiniera pro
prie. Aceasta, in pofida fap
tului că dispune de cîțiva 
profesori de educație fizică

Cu doi ani în urmă am fost 
surprinși de comportarea sub 
așteptări a reprezentanților clu
bului Steaua la finalele cam
pionatelor individuale de box. 
Anul trecut. însă, patru dintre 
pugiliștii militari au cucerit 
titlurile de campioni, iar cei 
care au suferit înfrîngeri s-au 
dovedit adversari redutabili 
chiar și pentru cei mai valo
roși boxeri ai țării.

— Cum explicați acest salt 
în comportarea elevilor dv„ de 
la un an la altul ? l-am între
bat pe antrenorul principal al 
secției. Ion Chiriac.

— Experiența usturătoare a 
anului 1974 ne-a folosit. Tre
buie să vă spun, însă, că în anul 
respectiv atmosfera în secție nu 
se situa la nivelul dorit. Cî- 
teva elemente, care azi nu mai 
activează sub culorile noastre, 
manifestau indisciplină la antre
namente și în viața sportivă, 
influențîndu-i și pe ceilalți. E- 
șecul de la campionatele indi
viduale a constituit un subiect 
de analiză temeinică și a fost 
un foarte bun exemplu pentru 
componenții secției noastre, ca 
și pentru noi. antrenorii. Așa 
se face că în anul următor bă
ieții au fost mult mai receptivi 
la indicațiile noastre privind 
volumul crescut de muncă și 
necesitatea unei vieți adecvate 
sportului de performanță. Anul 
acesta nu facem altceva decît 
să repetăm, aproape aidoma, 
planul de pregătire îndeplinit 
anul trecut.

prezentînd aproape jumătate din 
totalul celor 24 de divizionare. 
In vreme ce la feminin forma
țiile studențești domină autori
tar de mai mulți ani campiona
tul — „U“ Timișoara, I.E.F.S. șl 
„U“ București se află în frun
te și la această oră —. la mas
culin descoperim team-urile uni
versitare în coada clasamentu
lui : C.S.U. Galați — locul 10, 
„V“ București — locul 11. „U"
Cluj-Napoca — locul 12 I Și. par
că pentru ca „gruparea" să fie 
completă, locurile 8 și 9 sînt 
ocupate de... Știința Bacău și 
Politehnica Timișoara, e drept 
aceasta din urmă avînd două 
jocuri mai puțin !

Ce poate justifica regresul mar
cat de „universitare", care con
tinuă să dispună de jucători ti
neri și talentați 1

Un alt sport olimpic în care 
aportul secțiilor studențești se 
află în vizibilă scădere este 
judo-ul* Universitatea București, 
scăpată anul trecut ca prin ure
chile acului de la retrogradare, 
nu dovedește că a făcut ceva 
pentru redresarea situației, aflîn- 
du-se tot în coada plutonului 
deși, după cum ne spunea secre
tarul clubului, antrenorul mun
cește mult (?!), iar echipa ara
tă... bine ! Politehnica București 
și I.E.F.S., alte două secții cu 
tradiții șl cu antrenori recu
noscut! pentru capacitatea lor, 
înregistrează, de asemenea. re
zultate slabe pe scena primei 
divizii. Motivele principale — 
munca insuficientă șl lipsa ele
mentelor de valoare, a căror ab
sență se încearcă a fi compen
sată prin folosirea unor judoka 
trecuți de anii studenției și care,

in cadrul echipei, precum 
și de o sală excelentă . La 
ASA Marina Mangalia se 
fac tot mai simțite efortu
rile depuse pentru întărirea 
secției de canotaj masculin, 
în sezonul ’76, schifiștii ma
rinari s-au numărat printre

ANTITEZE...
fruntașii întrecerilor repu
blicane, încheind anul cu un 
frumos titlu, cîștigat la 
„fond“ • La A. S. Construc
torul Vrancea bilanțul pe 
anul în curs nu mai poate 
cuprinde titlul republican 
cucerit de tinărul judoka

— Mai concret...
— Numărul antrenamentelor 

într-un ciclu săptămînal a cres
cut de la 6 la 9 : șase pentru 
lucru specific, tehnico-tactic și 
trei în care urmărim dezvol
tarea capacității de efort prin 
mijloace nespecifice (de obicei, 
în aer liber). în același timp, 
a crescut și durata lecțiilor cu 
aproximativ 30 minute fiecare 
pentru a se putea asigura tim
pul necesar'efectuării unui nu
măr mai mare de repetări. Dar 
dacă am reușit ca boxerii noș
tri să aibă o mai bună rezis
tență, aceasta se datorește și 
participării mai active, con
știente. a sportivilor la antre
namente, ca și unei mici dar 
importante modificări aduse 
planului nostru de pregătire. 
Ca element în plus, am intro
dus meciurile „de casă", săp- 
tămînale. uneori și de două ori 
pe săptămînă. De asemenea, 
participăm la mult mai multe 
meciuri de verificare decît am 
făcut-o în anii precedenți. Că 
așa este bine, ne-a dovedit-o 
comportarea pugiliștilor noștri 
în campionatele de anul trecut, 
în acest ultim ciclu de antre
nament, boxerii noștri au par
ticipat la toate competițiile in
terne și internaționale la care 
au fost invitați. Am înțeles cu 
toții că forma sportivă supe
rioară nu se poate atinge fără 
o muncă susținută.

Mihai TRANCĂ

în unele cazuri, locuiesc în alte 
orașe, pregătindu-se mai mult... 
pe cont propriu !

Canotajul universitar a marcat 
anul acesta un frumos reviri
ment prin secția feminină a 
C.N.U. dar, la polul opus, Poli
tehnica Timișoara întîrzie să-și 
facă simțită prezența la nivelul 
înaltei performanțe.

La yachting, reprezentanții 
C.N.U. dominau pînă nu de mult 
întrecerile interne. La ultimele 
campionate republicane ei au 
fost, însă, depășiți de știința 
Constanța și Electrica București, 
nereușind să mai cucerească nici 
un titlu la seniori. Principalele 
cauze : automulțumirea și insu
ficientul sprijin — moral și ma
terial — din partea clubului.

în fine, am nota în încheiere 
că rezultatele de valoare scăzută 
obținute de secțiile amintite se 
datorează nu numai muncii insu
ficiente, ci șl faptului că numă
rul sportivilor studenți a scăzut 
foarte mult în echipele... stu
dențești. Aceasta este. însă, o 
problemă care necesită o dis
cuție amănunțită, avînd ca punct 
de plecare faptul că bugetele 
cluburilor universitare sînt desti
nate SPORTIVILOR STUDENȚI, 
stimulării activității acestora, nu 
menținerii Ia infinit a elemente
lor cu vîrstă ridicată. trecute 
mult de anii studenției și care, 
în majoritatea cazurilor, se gă
sesc la apusul carierei sportive...

Horia ALEXANDRESCU

Constantin Șenchiu. Aceasta 
pentru că antrenorul său, 
Nicolae Rusu, a preferat 
să-și .. .transfere elevul la 
C.S.M. Borzești, din lipsă de 
condiții! • Evoluția echipei 
de polo, Crișul Oradea a 
fost foarte bună în ultimul 
timp. Este meritul pasiona
tului antrenor Nicolae Ru- 
jinski, care a promovat cu 
curaj mulți tineri în lotul 
de bază 0 Secția de haltere 
de la Minerul Lupeni (an
trenori — Gh. Dumitru și 
Șt. Pintilie) se zbate în a- 
nonimat. Pe cind afirmarea 
și... consacrarea ? 0 La C. S. 
Baia Mare, gimnastica ob
ține de la an la an rezul
tate tot mai bune. Elevele 
antrenorilor Elena Marines
cu și Norbert Kuhn sînt a- 
preciate nu numai în țară, 
ci și peste hotare, dovadă 
fiind recentul turneu al băi- 
mărencelor la Londra !

ș
i



MÎINE,
IA MIERCUREA

START ÎNTR-0 NOUĂ EDIȚIE 
A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

ho- 
din 
na- 
de- 

club

Mîine, pe patinoarul artifi
cial acoperit din Miercurea 
Ciuc se inaugurează o nouă e- 
diție a campionatului de 
chei. Cele patru echipe 
grupa de elită a Diviziei 
tionale (Steaua București, 
ținătoârea titlului, Sport 
Miercurea Ciuc, Dinamo Bucu
rești și Dunărea Galați) încep 
lunga lor cursă programată — 
în acest sezon — pe distanța a 
șapte tururi.
se dispută acum (31 octombrie 
— 7 noiembrie), 
două vor avea
(6—13 ianuarie 1977), iar ulti
mele trei Ia București (20—27

Primele două

următoarele 
loc la Galați

însemnări la începutul sezonului
I——  ..................... .......... I H. I J I . - ■-------------------------------------------------------

S C. MIERCUREA CIUC. REVELAȚIA „CUPEI ROMÂNIEI" 
și din punct de vedere fizic di
namoviștii s-au arătat în re
gres.

Cîștigătoarea întrecerii, Stea
ua, a beneficiat de aportul a 
două linii de atac în vervă (cu 
Nistor și Olenici mai activi, cu 
Herghelegiu și Gheorghiu mai 
harnici, cu Cazacu și Mikloș 
utili), de forma mereu mai 
bună a portarului Netedu (scă- 
zînd ieșirile sale nesportive !) 
și de rutina experimentaților 
ei fundași. în general, însă, și 
la această echipă, s-au văzut 
carențe în ceea ce privește pre
gătirea fizică.

Revelația întrecerii, S. C. 
Miercurea Ciuc se pare că și-a 
găsit, in sfirșit, cadența. Antre
norul Emeric Mezei are meritul 
de a fi ordonat jocul echipei, 
de a-i fi dat mai multă lucidi
tate. Este și o consecință a fap
tului că alături de tineri talen- 
tați ca Prakab, Peters sau Bo- 
gos, în echipă evoluează în 
prezent mulți reprezentanți din 
„vechea gardă" (Tamaș, Deneș, 
Lazăr, Roth, Texe și Bașa). în 
concluzie, așa cum se prezintă 
acum, S.C. Miercurea Ciuc ar 
putea fi săptămîna viitoare, cînd 
va avea loc la Miercurea Ciuc 
primul tur al Diviziei A, una 
din protagonistele întrecerii.

în încheiere cîteva cuvinte 
despre Dunărea Galați, care s-a 
prezentat cu o pleiadă de tineri 
hocheiști talentați și cu fru
moase perspective, toți crescuți 
în pepiniera proprie : Liga,
Marcu, Raica, Pavel, Amorțilă, 
Gheorghișan, Chiriță, Berdilă și 
alții. A fost o adevărată plăcere 
să vedem această tînără forma
ție jucînd curajos, pe alocuri 
de la egal cu valoroșii săi ad
versari.

de 
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și, 
pe 

vi-
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Ia Di-

in 
S.C.

numai

Fiind de cîțiva ani competiția 
de deschidere a sezonului ofi
cial în hocheiul pe gheață, 
„Cupa României” ne prilejuieș
te mereu nu numai reîntîlnirea 
cu formațiile fruntașe ale aces
tui sport, ci și posibilitatea ' 
a face unele aprecieri în 
gătură cu pregătirile lor 
desigur, cu perspectivele 
care le au în desfășurarea 
itoare a activității.

Este cunoscut faptul 
cheiștii din Miercurea 
realizînd două victorii 
namo București, au terminat 
competiția pe locul secund. De 
asemenea, se știe că și Steaua, 
cîștigătoarea trofeului, a întîm- 
pinat serioase dificultăți 
cele două partide cu 
Miercurea Ciuc (5—0 și 3—1), 
reușind să se impună numai 
după serioase eforturi și chiar 
cu unele emoții. în mod firesc, 
această atit de neașteptată des
fășurare a întrecerii a provocat 
discuții. Problema care s-a pus 
a fost destul de interesantă : a 
realizat S.C. Miercurea Ciuc un 
impresionant salt valoric sau 
formațiile fruntașe din Capi
tală sînt nepregătite ?

Fără să scădem cu nimic me
ritele jucătorilor din Miercurea 
Ciuc, al căror progres a fost vi
zibil pentru toți cei care au 
urmărit turneul final al „Cu
pei României”, trebuie, totuși, 
să precizăm că Dinamo Bucu
rești (fără Tureanu), în special, 
și — mai puțin — Steaua, s-au 
prezentat slab în acest turneu, 
în care apărarea dinamoviștilor 
a comis gafe in serie, dovedin- 
du-se lipsită de mobilitate și de 
siguranță, în timp ce în atac 
a jucat neorganizat, fără ritm 
și a ratat foarte mult. Subita 

■scădere valorică a echipei a 
fost cu atit mai vizibilă cu cit

*£^57 fieS/GM/fai $ pârtii/
Odată cu primele zile frigu

roase ale toamnei, anele s-au ră
cit brusc și pescuitul la unele 
soiuri de pești, ca de pildă, la 
crap și la caras, se află într-un 
impas total. Pescarii sportivi, 
însă, caută bălțile și apele curgă- 
toare cu pești răpitori (știucă,
șalău și biban) unde. teoretic,
acum se pot obține rezultate
bune. In jurul Capitalei aseme-
nea locuri de pescuit sînt la la
cul Căldărușani (unde A.V.P.S. 
jud. Ilfov pune la dispoziția a- 
matorilor și bărci), balta de la 
Herăști (pe șoseaua Olteniței. în 
apropiere de Budești). In Dunăre 
și Borcea. dar mai ales în băl
țile din zona acestora, s-au prins 
exemplare frumoase de șalău, 
dar numai cu momeală naturală, 
cu peștișori vii.

După cum sîntem informați de 
către A.G.V.P.S. în toată țara 
este în plină desfășurare acțiunea 
de repopulare a bălților. deci 
pregătirea sezonului 1977. De

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCU
RAREA BILETELOR LA TRAGE
REA SPECIALA PRONOEXPRES

Se acordă cîștiguri suplimentare 
din fond special.

Se atribuie autoturisme Dacia 
1300 și skoda s IOC, excursii in 
U.R.S.S.. R.S. Cehoslovacă, bilete 
de odihnă la Predeal sau Sinaia, 
bilete pentru tratament la Hercu- 
lane sau Felix, cîștiguri fixe și 
variabile în bani.

Rețineți ! Numai 
15 lei participă la 
rile.

Tragerea are loc 
rești în sala Clubului 
Bănci din str. Doamnei 
începere de la ora 17,45. 
nuare rulează filmul 
,,Răscumpărarea".

CUPELE EUROPENE 
LA PRONOSPORT

Miercuri 3 noiembrie a.c. va 
vea loc un nou 
sport care cuprinde 
meciurile-retur ale 

variantele de 
toate extrage-

mîine la Bucu- 
Finanțe- 

nr. 2, cu 
In conti- 

artistic

a- 
concurs Prono- 

cîteva din 
etapei a

A

ianuarie și, respectiv, 3—6 fe
bruarie 1977).

Este inutil să insistăm asu
pra importantei pe care o pre
zintă întrecerea care 
duminică, 
stabili pe campioană, 
tiția are dificila misiune 
a constitui unul din principa
lele mijloace de pregătire a 
echipei reprezentative în vede
rea unei participări onorabile 
la grupa A a campionatului 
mondial. Alături de celelalte 
acțiuni (riguros gindite și sta
bilite de federație), jocurile 
din cadrul campionatului 
— mai ales — activitatea

începe
Mai mult decît a 

compe- 
de

dar 
de-

Calin ANTONESCU

sînt 
repopularea 

căutate de 
din primă-

pildă. în iazurile de De Valea 
Cîlnăului (Pasărea I, II, III și 
IV) A.V.P.S. sectorul 5 Bucu
rești a introdus, pînă acum, peste 
10 tone de puiet de crap ' — 
exemplare mărișoare. bj^ne de 
pescuit anul viitor — din cele 
24 tone prevăzute. Pescarii apar- 
ținînd asociației respective 
invitați să asiste la 
acestor iazuri mult 
pescarii bucuresteni 
vară și plnă toamna.

★
Vînătorii continuă

la... pasaj, la rațe și ____
tice și la sitari, care au apărut 
in ultimele zile, mai ales. în 
lunca Dunării și în unele porți
uni ale văilor Argeșului, Neajlo- 
vului și ale altor rîuri. Pe fon
durile de vînătoare aparținînd 
A.G.V.P.S. au fost colonizați, fi
nul acesta, aproape 200 000 de fa
zani. Deci, o veste bună pentru se
zonul de iarnă la vînătoare (T.R.) 

să meargă 
gîste sălba-

a cupelor europene la

cîștigat de cea de a 
(potrivit așezării lor

TRAGERII „LOTO 2" 
1 : 
: 9

doua
fotbal. Cu acest prilej vă reamin
tim că meciul VIII : Akademik
Sofia — A.C. Milan se joacă la 
Milano. Conform regulamentului 
se va trece semnul 1 dacă se a- 
preciază că meciul va fi cîștigat 
de prima echipă și semnul 2 dacă 
meciul va fi ' " ‘ '
doua echipă 
în program).

CIȘTIGURILE
D!N 24 OCTOMBRIE 1976 Cat.
I, 50 variante a 33.725 lei ; cat. 2 
a 5.62] lei ; cat. 3 : 23,25 a 2.176 lei; 
cat. 4 : 100 a 506 lei ; cat. 5 : 295,25 
a 200 lei ; cat. 6 : 1.965 a 100 lei. 
Cîștigul în valoare de 33.725 lei a re
venit participantul-iri AUREL MATYAȘ 
din Rm. Vîlcea.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 29 OCTOMBRIE 1976. EX
TRAGEREA I : 39 17 28 42 8 84 21 58 
77. EXTRAGEREA a |1-a : 73 12 22 7 
15 29 85 66 2. FOND GENERAL DE 
CÎȘTIGURI : 739.041 LEI, din care
II. 481 lei, report,

SECȚIILE cluburilor,pusă ÎN 
trebuie să fie niște teste per
manente în aprecierea nivelu
lui atins de selecționabili, ni
vel care — la această oră, cel 
puțin — este necorespunzător. 
Meciurile din turneul final al 
..Cupei României*1 au demon
strat-o în mod elocvent !

Așteptăm, așadar, o dis
pută aprigă dar cavalerească, 
în care valoarea, nivelul teh- 
nico-tactic și, mai cu seamă, 
posibilitățile de noi și noi 
acumulări fizice să reprezinte 
scopul principal. Este o datorie 
de onoare a tuturor celor care 
slujesc hocheiul, jucători, an
trenori, tehnicieni, arbitri să 
contribuie la alcătuirea unei 
reprezentative românești pu
ternice, apte să facă fată demn 
marii competiții mondiale din 
1977.

Valeriu CHIOSE

Programul de duminică este 
următorul : Steaua — Dunărea 
și Sport club — Dinamo.

★
Pe patinoarul „23 August” din 

Capitală au continuat, ieri, 
jocurile din cadrul turului II al 
seriei secunde a Diviziei națio
nale A de hochei. S-au înre
gistrat rezultatele : 
— Avîntul 6—0 
2—0), Unirea — ]

: Agronomia 
(1—0, 3—0,

Liceul nr. 1 
1—4 (0—2, 1—2, 0—0), Sp. stud. 
A.S.E. — Tirnava 7—9 (1—2, 
3—4, 3—3). Astăzi au Ioc
partidele : Unirea 
mia (ora 11,30), 
A.S.E. — Liceul nr. 1 (ora 16), 
Tirnava — Avîntul (ora 18,30). 
Mîine este zi liberă. Turneul 
se încheie luni.

au
— Agrono- 
Sp. stud.

CAMPIONATE» COMPETIȚII
■I

SE REIA DIVIZIA A 
LA BASCHET MASCULIN
Campionatul republican de bas

chet masculin se reia azi prin 
meciurile duble ale etapei inau
gurale a turului secund. Cele 12 
echipe. împărțite în grupe valo
rice, vor susține următoarele par
tide : grupa 1—6 (între parante
ze, rezultatele din primul tur) : 
Steaua — I.C.E.D. (105—72). Uni
versitatea Cluj-Napoca — Rapid 
(77—62) ; grupa 7—12 : Politehni
ca Iași — I.E.F.S. (79—69). Di
namo Oradea — C.S.U. Brașov 
(114—85), Universitatea Timișoara 
— C.S.U. Galați (89—64). întîlnirea 
Dinamo București—Farul (126 - 73)

București. Sănătatea Ploiești — 
Universitatea Cluj-Napoca. Crișul 
— C.S.U. Galați. I.E.F.S. — Mo
bila Satu Mare. Olimpia Bucu
rești — Voința Brașov. Politehni
ca București — ’ “ ’ 
mișoara.

se va desfășura luni și marți.
1. DIN. Buc. 11 11 0 1236- 772 22
2. Steaua 11 10 1 1084- 791 21
3. „U“ Cj.-N. 11 9 2 984- 821 20
4. Rapid 11 6 5 779- 799 17
5. I.C.E.D. 11 6 5 890- 970 17
6. Farul 11 5 6 884- 972“Î6
7. Poli. Iași 11 4 7 780- 877 15
8. Din. Or. 11 4 7 851- 936 15
9. Univ. Timiș 11 4 7 895- 926 15

10. C.S.U. Gl. 11 3 8 804- 999 14
11. C.S.U. Bv. 11 3 8 924-1043 14
12. I.E.F.S. 11 1 10 793- 998 12

In Divizia feminină A au 1OC
următoarele întîlniri în cadrul e-
tapei a 6-a : Rapid — Voința

Universitatea Ti-

1. I.E.F.S. 10 9 1 871-584 19
2. Rapid 10 9 1 720-589 19
3. Politehnica 10 8 2 842-689 18
4. Olimpia 10 7 3 774-686 17
5. Univ. Timiș. 10 6 4 666-674 16
6. „U“ Cluj-Nap. 10 6 4 712-725 16
7. Mobila 10 4 6 766-826 14
8. Crișul 10 3 7 649-711 13
9. Voința Buc. 10 3 7 630-747 13

10. Voința Brașov 10 2 8 647-692 12
11. C.S.U. Galați 10 2 8 639-742 12
12. Sănătatea 10 1 9 597-848 11

ÎNAINTEA FINALELOR CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

profitat 
a avea 
valoros 

desăvîrși 
vederea apro-

Am asistat miercuri seara, 
în sala „23 August”, la un an
trenament comun, în : 
membrilor unor secții 
ale boxului nostru : 
București și Box-Club 
Vegheati, îndrumați și 
muștruluit! de antrenorii Con
stantin Dumitrescu și Traian 
Ogrinjeanu, pugiliști dintre 
mai cunoscuți au 
împrejurarea de 
sparring-partner 
față, pentru a-și 
ma sportivă în 
piatelor finale ale campionate
lor naționale.

Despre modul de abordare a 
ultimei faze a campionatelor, 
antrenorul dinamovist Titi Du
mitrescu are un punct de ve
dere personal : „în circum
stanța unor finale întinse pe 
mai multe zile, deci pentru 
fiecare candidat cu necesitatea 
de a învinge mai multi 
sari pe parcurs — ca la 
competiții — înainte de 
tra în posesia centurii, 
evident adevărul că la 
similare aflate în ring, 
vă se va arăta pregătirea fi-

ring, al 
fruntașe 
Dinamo 
Galați. 

I uneori

cei 
de 
un 
în 

for-

adver- 
marile 
a in- 

devine 
valori 

decisi-

SE CUNOSC FINALISTII 
CAMPIONATULUI DE SAH

J

1. N. llijin 9 
Kertesz și T. 
W. OU și S.

Desfășurată după o formulă 
nouă (superioară din punct de 
vedere calitativ), actuala ediție 

campionatului național a 
la Constața și la

a
programat,
Satu Mare, grupele secunde ale 
întrecerii,
veze lista participanților 
nala A, în cadrul căreia 
desemnat campionul țării.

Cele două finale B au

menite să definiti- 
la fi- 
va fi

reunit 
29 de jucători, bucurîndu-se de 
conuiții organizatorice foarte 
bune asigurate de către comi
siile județene de șah Constanța 
și Satu Mare. Lupta a fost in
teresantă, soldîndu-se cu rezul
tate scontate, fără surprize. 
Iată clasamentele :

CONSTANȚA : 1. M. Ghindă 
9’/2 (d>n 13), 2—3. S. Griinberg 
și D. Bondoc 8, 4—5. P. Voicu- 
lescu și I. Biriescu 7V2, 6. C. 
Tudor 7, 7—8. V. Georgescu și 
Gh. Rotariu 6’/2, 9. M. Chiricu- 
ță 6, 10. C. Butnaru 5’/2, 11—13. 
P. Stefanov, Al. Cheșcă și N. 
Doroftei 5, 14. P. Seimeanu 4 
puncte.

MECIUL FEMININ ROMANIA BULGARIA

dubla întâlnire

lume, 
sistem

Brașovul găzduiește, începînd 
de mîine, o interesantă între
cere șahistă : 
feminină de șah (senioare și 
junioare) dintre echipele Româ
niei și Bulgariei, cotate prin
tre cele mai bune din 
Senioarele vor juca 
Scheveningen (fiecare cu fieca
re) la 6 mese, iar junioarele, 
la două mese, pe distanța a 
trei tururi. Conducătorul teh
nic al lotului nostru, maestrul

NOTĂ BUNĂ CICLIȘTILOR 
DE LA VOINȚA !

Organizat peste ceea ce se pla
nificase inițial, cu buna intenție 
de a oferi sportivilor o posibili
tate în plus de verificare a pre
gătirii lor înaintea campionatelor 
naționale, ciclocrosul municipiului 
București, desfășurat duminică pe 
traseul de la baza sportivă Me
talul. din Șos. Pantelimon. și-a 
atins scopul doar parțial. Vremea 
nefavorabilă, cu burniță, a deter
minat organizatorii să anuleze 
cursele juniorilor. In cursa seni
orilor de altfel, din cauza tere
nului devenit alunecos, s-au pro
dus numeroase derapări, căderi 
și defecțiuni mecanice.

Cursa seniorilor a fost cîștiga- 
tă din nou de E. Imbuzan (Voin
ța). concurent care, datorită in
sistentei cu care s-a pregătit șăp- 
tămîni în șir înaintea inaugură
rii sezonului de ciclocros. a cîș
tigat siguranță în cursele pe te
ren variat. Dealtfel. în această 
privință, o notă bună putem a- 
corda tuturor reprezentanților 
clubului sportiv Voința (antrenor 
C. Popescu). După cum s-a putut, 
desprinde din desfășurarea pri
melor trei ciclocrosuri. ei s-au 
comportat cu toții la înălțime. 
Spre convingere urmăriți si re
zultatele acestui ultim si dificil 
ciclocros : 1. E. Imbuzan. 2. G. 
Negoescu (Steaua). 3. S. Bre- 
zeanu (Voința), 4. V. Radu (Voin
ța) , 5. Th. Drăgan (Voința), 6. 
N. Bonciu (Steaua). (Gh. ȘTE
FAN ESCU)

CONCURS DE ÎNCHIDERE 
A SEZONULUI 

DE MOTOCROS
Asociația sportivă Locomotiva 

Ploiești organizează mîine. în co
laborare cu C.O.E.F.S. Mizil, con-

zică, deci rezistența de concurs, 
în acest sens ne-am îndrumat 
noi elevii. în realitate, nu a 
fost nevoie de prea multe în
drumări, pentru că — precum 
se știe — titlul de campion na
țional e un țel atît de rîvnit, 
incit fiecare boxer se strădu
iește acum la antrenamente 
mai mult decit oricînd altădată* 
Nu există stimulent mai bun 
decit această centură visată, 
gloria de a fi cel mai bun Ia 
o categorie în întreaga țară...“

Dinamo va prezenta la finale 
15 participanți, printre care 
consacrații Calistrat Cuțov și 
Paul Dobrescu (ușoară), Mircea 
Simon (grea), Remus Cozma 
(semimuscă), Vasile Didea (mij
locie mică). Ion Gyiirffi (semi
grea) și out-siderii : Dinu Teo
dor (muscă). Dumitru Doro- 
banțu (cocoș), Jănel Vancea 
(pană), Gheorghe Simion (fost 
campion de juniori, 
calificat de la faza 
și Ion Vladimir (ușoară), 
sile Cicu și Alexandru Podgo- 
reanu (semi mijlocie), Valentin 
Vrînceanu și Teodor Pîrjol (se
migrea). După cum se vede,

singurul 
de zonă) 

Va-

SATU MARE:
(din 14), 2—3. A. 
Stanciu S’/o» 1—5.
Neamțu 8, 6—7. C. Bușu și M. 
Suta 7‘/2, 8—9. E. Hoszu și Em. 
Rcicher 7. 10. Iosif Szabo 6‘/2, 
11—15. I. Fischer, Gh. Rășinaru, 
Iuliu Szabo, O. Pușcașu și V. 
Tăcu 5V2.

Primii cinci s-au calificat în 
finala A (programată Ia Timi
șoara, do la 17 noiembrie) la 
care au drept de joc direct ur-- v

Em. 
Ra-

Gheorghiu, 
Ghițescu, 

C.

mătorii : FI.
Ciocâllea, Th. 
Ungureanu, M. Pavlov, 
dovici, V. Stoica și C. Botez. 
Au fost invitați de federație 
M. Șubă și V. Vaisman.

Probabil. însă, că vom asista 
la o finală A de 18 jucători. 
Timișoreanul Șerban Neamțu 
nu va putea participa, deoare
ce în aceeași perioadă urmea
ză s-o secundeze pe Gertrude 
Baumstark în turneul interzo
nal feminin de la Tbilisi, iar 
prezența lui Theodor Ghițescu 
este incertă din motive de să
nătate.

Mircea Pavlov, a anunțat ur
mătoarele echipe : SENIOARE : 
Elisabeta Polihroniade, Gertru
de Baumstark, Margareta Mu- 
reșan, Margareta Perevoznic, 
Margareta Teodorescu si Lia 
Bogdan ; JUNIOARE : Viorica 
Ilie și Judita Kantor.

Din formația- oaspetelor fac 
parte, printre altoie, cunoscu
tele maestre internaționale Ta
tiana Lemaciko, Borislava Bo
risova și Svetlana Gheorghieva.

se

cursul de închidere a sezonului 
de motocros. Și-au anunțat par
ticiparea alergători din toate cen
trele tării. întrecerile vor avea 
loc pe un traseu amenajat la 
marginea orașului Mizil. în pro
gram figurează probe pentru se
niori și juniori

• Pe kartodromul de la comple
xul Fundeni din Capitală se va 
desfășura duminică dimineața e- 
tapa a TV-a a campionatului mu
nicipal de îndemînare. Concursul 
este deschis tuturor posesorilor 
de motociclete. Primul start se va 
da la ora 9

PENICILINA - DINAMO, 
DERBYUL TURULUI 
LA VOLEI FEMININ

In campionatele de volei, divi
zionarele A se vor prezenta mîi
ne la startul etapei a V-a.

Partida centrală a rundei 
dispută la Iași, între echipele fe
minine Penicilina și Dinamo, am
bele neînvinse pînă acum. In 
campionatul feminin sint progra
mate meciurile ; Rapid — Farul 
Constanța (duminică, ora 11. sala 
Giulești). „U“ Craiova — „U“ Ti
mișoara, C.S.U. Galați — Ceahlăul 
P. Neamț. Știința Bacău — 
I.E.F.S.

La masculin. etapa cuprinde 
meciurile : Dinamo — Tractorul 
Brașov (duminică, ora 9. sala Di
namo). Steaua — Petrolul Plo
iești (duminică, ora 12. sala Flo- 
reasca). Delta Tul,cea — Viitorul 
Bacău. C.S.U. Galați — Rapid, 
Explorări B. Mare — Politehnica 
Timișoara. Constructorul Brăila 
— Universitatea Craiova.

a Ieri după-amiază, în sala Flo- 
reasca. a avut loc partida dintre 
echipele masculine Steaua și Trac
torul Brașov, contînd pentru e- 
tapa a Vil-a a campionatului Di
viziei A. Scor : 3—0 (9, 13, 10)
pentru Steaua.

pregătire 
europene 

la Halle (1977). Cu forma- 
trecută în revistă este clar 
dinamoviștilor n-ar trebui 
le scape titlurile La catego- 

și grea, dar can-

lipsește vicecampionul olimpic 
Simion Cuțov, care urmează un 
program special de 
pentru campionatele 
de......................
ția 
că 
să 
riile ușoară 
didați buni sînt si la celelalte 
7 categorii (dinamoviștii absen
tează la semiușoară și la mij
locie).

Tabăra gălăteană se prezintă 
cu 14 candidați : I. Gavrilă 
(muscă), M. Tone și Șt. Dumi
nică (cocoș), I. Butcseacă și O- 
Amăzăroaie (pană), A. Gu(u și 
D. Bute (ușoară), I. Tirîlă 
(semimijlocie), S. Tirîlă și P. 
Istrate (mijlocie mică), C. Chi
rac» (mijlocie). D. Mieu și G. 
Axente (semigrea), V. Lehăduș 
(grea). Se așteaptă performanțe 
bune din partea lui Sandu Ti
rîlă, Mircea Tone, Dumitru 
Micu.

Sportul Pag a 7-0



4
NASTASE

una
baschet masculin

ywwwi

CHENAR EXTERN

VOCAȚIA OLIMPIADELOR
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Ș! VILAS

ÎNVINGĂTORI

LA BUENOS AIRES
continuat întrece- 
intcrnațional de 
se desfășoară la 
din Buonos Aires.

BUENOS AIRES. 29 (Ager- 
pres). — Au 
rile turneului 
tenis, care 
..Luna Park"
Hie N&stase a cîștigat în două 
seturi, cu 6—3, 7—6, partida 
susținută in compania Iui Ion 
Țiri ac. Campionul argentinian 
Guillermo Vilas l-a învins cu 
7—6. 4—6, 6—4 pe italianul A- 
driano Panatta.

NOUĂ FORMULĂ
12 trrncc cu 21 participant

NEW YORK, 29 (Agcrpres). 
— Tradiționala competiție in
ternațională de tenis „Circuitul 

anul viitor 
buni jucă- 

Pe lista parti- 
printre 

Ilie Năstase, 
Connors, 

Bjorn 
spaniolul Manuel Oran- 

italianul

W.C.T.“ va reuni
21 dintre cei mai 
tori din lume, 
cipanților figurează, 
alții. românul 
americanii Jimmy 
Eddie Dibbs. suedezul 
Borg,
Ies, italianul Adriano Panatta, 
olandezul Tom Okker, polone
zul 
cui
Ken 
der.
de calificare.
competiției fiind programată la 
Dallas (Texas).

Primul turneu din cadrul cir
cuitului W.C.T. se va desfășura 
între 10 și 16 ianuarie 1977 la 
Birmingham (Alabama).

VVojtek Fibak, cchoslova-
Jan Kodes, australienii 

Rosewall și John Alexan- 
Se vor disputa 12 turnee 

proba finală a

Scor surpriză la Tel Aviv: Maccabi - Sinudyne Bologna 110-81!
Desfășurată la Atena, întilni- 

rea dintre echipele de basket 
Olympiakos Pireu și Dinamo 
București, din cadrul grupei E 
a C.C.E., s-a încheiat cu victo
ria formației grecești la scorul 
de 84—80 (46—38). In cadrul a- 
celeiași grupe, echipa Maccabi 
a dispus, la Tel Aviv, de Sinu
dyne Bologna ia un scor sur
prinzător de mare : 110—81
(43—36). în urma rezultatelor 
înregistrate pînă acum în aceas
tă grupă, șansele cele mai mari 
de calificare, în etapa superi
oară a competiției, le are Mac
cabi Tel Aviv. Amintim că 
doar prima clasată în grupă 
promovează în faza următoare 
a C.C.E. Cu jocurile disputate 
joi noapte s-a încheiat turul 
în cadrul grupelor și urmează 
ca de săptămina viitoare să 
aibă loc partidele retur. Dina
mo va juca în ordine cu Sinu
dyne Bologna (4 noiembrie, în 
sala Floreasca, la ora 17,45),

Maccabi Tel Aviv (18 noiem
brie, la Tel Aviv) și cu Olym
piakos Pireu (25 
sala Floreasca, ora

Alte rezultate 
grupa A : Bayer 
(R.F.G.) — Mobilgirgi 
103—86 (54—39) ; grupa
Real ‘Madrid — B. C. Lugano 
147—94 (68—42) ; grupa C :
Wisla Cracovia — Playhonka 
Helsinki 75—83 (30—50), Ț.S.K.A. 
Moscova — Alvik Stockholm 
131—95 (62—41) ; grupa D :
Kinzo Amsterdam — ASPO 
Tours 88—85 (43—46), Racing
Malines — UBSC Viena 89—59 
(41—28) ; grupa F : Spartak 
Brno — Akademik Sofia 82—73 
(49—27).

în ,,Cupa 
formațiilor 
Sarajevo a 
Salonic cu 
(49—33).

noiembrie, 
17.45).

din C.C.E. : 
Leverkusen 

Varese 
B :

¥
Koraci" rezervată 
masculine, Bosnia 

dispus de Heraklis 
scorul de 96—64

în turneul de tenis de masă din Mexic

SPORTIVII DIN P. P. CHINEZĂ
PE PRIMELE LOCURI

In Palatul sporturilor din 
Ciudad de Mexico s-au înche
iat întrecerile turneului de te
nis de masă al țărilor din Asia, 
Africa 
Sportivii 
firmînd 
ținut 
tuala 
probe 
Iurile

și America Latină, 
din R.P. Chineză, con- 
pronosticurile, au ob- 
succes deosebit la- ac- 

cîștigînd ambele
un
ediție,
pe echipe, precum și tit- 
individuale prin

Yuen Hua (masculin) 
Li (feminin). Iată și 
torii celorlalte probe : 
mixt : Kinji, Teruko 
nia) : simplu juniori 
Chong Kut (Malayesia) 
blu femei : Ozeki, Saciko 
ponia) ; simplu junioare : 
Pha Van (Laos) ; dublu
bați : Kono, Abe (Japonia).

și Cian 
cîștigă- 

dublu 
(Japo- 

Lce 
du- 
(Ja- 

Souk 
băr-

lui James 
apropiere de

ima- 
Ma-

Hunt (in
Tokio, in 
pe primul loc

Instantaneu de la cursă
gine), pe circuitul de la Fuji, in 
rele Premiu al Japoniei. Pilotul englez încheie 
campionatul mondial de automobilism (formula 1). deposedindu-l 
de titlu pe austriacul Niki Lauda, care — după cum se știe — 
a abandonat. Tclefoto: A. P. — AGERPRES

ECOURI DUPĂ

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
ATLETISM o Sezonul de sală 

în U.R.S.S. a fost deschis la Vil
nius. La greutate. Rimantas 
plumbe a obținut 20,08 m.

AUTO « Campionatul euro
pean de raliuri a fost cîștigat de 
echipajul francez Bernard Dar- 
niche — Franțoise Mahe. Ultima 
probă a competiției „Raliul Spa
nier* s-a încheiat cu victoria 
chipajului spaniol Bragation 
Barbeito („Lancia Stratos“).

HOCHEI PE IARBA * Echipa 
R.F. Germania, campioană olim
pică în 1972 și locul 5 la Mont
real, își va începe pregătirile 
pentru J.O. de la Moscova chiar 
din toamna acestui an 
întreprinde un turneu în 
tan, india și Malayesia, a 
rat antrenorul formației, 
Kleiter.

cînd va 
Pakis- 
decla- 
Klaus

FEMININ DE SAH
TBILISI, 29 (Agerprcs). Co- 

mentînd rezultatele ultimului 
campionat feminin de șah al 
U.R.S.S., cîștigat în mod sur
prinzător de tinăra maestră 
Ana Ahșarumova (19 ani) din 
Moscova, corespondentul spor
tiv al agenției T.A.S.S. notea
ză, în același timp, faptul că 
la turneul de la Tbilisi cam-

e-
ARTISTIC La

CĂLĂRIE • A doua probă 
obstacole de la Palermo a 
cîștigată de 
(„Bellevue44).

de 
fost 

Raimondo d’Inzeo

HANDBAL * în meci retur pen
tru C.C.E. (masculin) : S.C. Leip
zig — Ț-S.K.A. Moscova 19—21 
(9—10), în primul joc scorul a 
fost 21—17 tot în favoarea hand- 
baliștilor sovietici care s-au ca
lificat pentru optimile de finală.
• La Gdansk (în meciul retur) 
în „Cupa cupelor* (m) : Spojnia 
— 1. K. Goteborg 24—24 (11—10). 
Pentru turul următor s-au cali
ficat handbaliștii suedezi, învin
gători în primul joc cu 19—18.
• în turneul masculin de la Ge
neva : Franța — Elveția 20—18 
(12—9) ; Ungaria — Spania 26—19 
(16-9).

PATINAJ _ _ __
Ottawa . a început un concurs în 
care proba de dansuri a revenit 
cuplului sovietic Natalia Liniciuk
— Ghenadi Karponosov, care a 
totalizat 56,84 . p. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat perechile 
Janet Thompson — Warren Ma
xwell (Anglia) — 56,44 p și Susan 
Carscallen — Eric Gillies (Canada)
— 54,12 p. în proba individuală 
masculină, după executarea figu
rilor impuse, conduce Ron Shaver 
(S.U.A.), cu 33,48 p, secondat de 
Igor Bobrin (U.R.S.S.) — 32,76 p.

ȘAH • La Matrahăza, meciul 
dintre selecționatele de juniori 
ale Ungariei și României s-a ter
minat ' ’
puncte în favoarea gazdelor. în 
primul tur, șahiștii maghiari au 
cîștigat :~ L.r _:1
doilea a fost favorabil jucătorilor 
români cu 5i/2—3l/2-

cu scorul de

cu 8—1, iar cel de-al

HOCHEI PE GHEATĂ a La 
Paris au început lucrările reuniu
nii Ligii internaționale (LII-1G), 
pe agenda de lucru fiind înscrise 
probleme legate de organizarea 
campionatului mondial din anul 
1977. După cum se știe. întrece- 
r 'e grupei A se vor desfășura 
la Viena, cele ale grupei B în 
Japonia, iar turneul grupei C în 
Danemarca.

TENIS • în sferturile de finală 
ale turneului „indoor" de la Pa
ris : FUlol — Okker 6—4, 6—3 ; 
Cox — Van Dillen 6—4, 1—6, 6—2. 
La dublu : Deblicker, Proisy — 
Smith, Van Dillen 6—4, 6—4 ;
McNair, Stewart — Amaya, Ra
him 6—2, 7—6. a In turneul de 
la Viena : Pecci — Gottfried 
7—6, 2—6, 6—4 ; Ashe — Estep
6— 1. 6—3 ; Ramirez — Flawer
7— 5, 6—2.

Pecci —
6—4 ; Asjie 
Ramirez

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

I
ȘTAFETĂ—RECORD
Studenții centrului u- 

niversitar Aarhus, din 
Danemarca. au luat 
inițiativa stabilirii unui 
original record. Aler- 
gînd fără întrerupere 
pe aleile parcului lo.cal, 
ei își transmiteau șta
feta la fiecare 500 m, 
acumulînd. în final, 
preciabila distantă 
7 800 km. Ștafetâ-re- 
cord a fost alergată cu 
prilejul deschiderii 
nului universitar.

STADIONUL 
DIN NEMEEA

a-

Așa cum se știe, nu 
numai Jocurile Olimpice 
polarizau activitatea 
sportivă în antichitatea 
elenă. Printre celelalte 
Jocuri, încadrate într-u.n 
riguros calendar, se si
tuau la loc de frunte 
cele desfășurate la fie
care doi ani, în orașul 
Nemeea, din apropiere 
de Corint. Ele erau în 
strînsă legătură cu cul
tul morților, fiind înte- 
meiate (în anul 573 
î.e.n.) în amintirea mor-

jr-» ecent a luat sfîrșit, la 
IJ Istanbul, cea de a 

jtY, 7-a Adunare generală 
a Asociației Comitete

lor naționale olimpice euro
pene. In cadrul uneia din 
ședințe au fost discutate di
verse propuneri vizind per
fecționarea Jocurilor Olim
pice.

Printre acestea s-a aflat 
și 0 propunere a Comitetu
lui național olimpic și spor
tiv francez, care a sugerat 
organizarea Olimpiadelor in- 
tr-un singur 
fiecare patru 
fie considerat 
țională. Ideea 
a mai fost 
cițiva ani, cu prilejul unei 
sesiuni a Academiei Olim
pice Internaționale, cînd — 
în chiar vecinătatea ruine
lor Olympiei de altădată — 
s-a supus dezbaterii ținerea 
permanentă a Jocurilor O- 
limpice mereu în același 
loc, chiar acolo la Olympia, 
cu toată 
ar da-o 
impregnată de 
trecutului glorios al atleți- 
lor antichității.
Pierre de Coubertin, după 
succesul primei ediții a 
Jocurilor Olimpice moderne, 
de la Atena, în 1896, a fost 
confruntat cu aceeași idee, 
emanată din cercurile spor
tive grecești, care ar fi vrut 
să reînvie o veche tradiție

loc, același la 
ani și care să 
zonă interna- 
nu e nouă. Ea 
evocată, acum

savoarea pe care 
ambianța locală, 

amintirea

Chiar și

elenă, cit mai aproape de 
modelul antic.

Ce șanse de reușită are 
un asemenea proiect 1 
mentind ședința de la 
tanbul a Comitetelor olim
pice europene, agențiile in
ternaționale de presă apre
ciază că propunerea fran
ceză nu se va bucura de 
prea multe sufragii, întrucit 
unul din mobilurile mișcării 
olimpice este răspindirea 
sportului pe toate continen
tele, ceea ce nu se poate 
obține mai bine decît prin 
organizarea Jocurilor Olim
pice, alternativ, in diferite 
părți ale lumii.

De altfel acesta a fost și 
răspunsul lui Coubertin 
sfirșitul 
Toate 
între timp 
presa le sintetizează cu un 
singur cuvint : gigantism — 
nu schimbă situația. Crește
rea numărului țărilor parti
cipante, creșterea numărului 
de candidați olimpici, am
ploarea tot mai mare pe 
care o iau Jocurile, sporul 
probelor 
sportive 
toate acestea dau mai multă 
strălucire marii sărbători 
sportive a tineretului lumii 
și — la urma- urmei — jus
tifică tocmai vocația Jocu
rilor de a duce flacăra edu
cației fizice pretutindeni in 
lume.

secolului 
fenomenele 

Și

Co
ls-

■

la 
trecut, 

apărute 
pe care

și disciplinelor 
reprezentate —

Astăzi Ia Paris, in pregătirea meciului de la București:

FRANȚA -
Echipa de rugby a Franței 

va debuta în noua ediție a 
campionatului european la 
București, la 14 noiembrie, cînd 
va întîlni formația noastră re
prezentativă. Se înțelege, fran
cezii pregătesc cu mare atenție 
acest meci, știut fiind că orice 
pas greșit i-ar putea îndepărta 
de titlul continental, pe oare-1 
dețin cu autoritate de anul tre
cut. Ei își verifică zilele aces
tea formația. Astfel, astăzi 
după-amiază îi vor întîlni pe 
rugbyștii australieni (cunoscuți 
sub numele de Wallabies), 
flați într-un lung turneu 
Europa occidentală. De 
este vorba de cel de-al doilea 
meci dintre cele două formații ; 
primul avînd loc la Bordeaux, 
acum o săptămînă. Au 
francezii, la limită, cu 
(12—9), după un meci specta
culos, cei mai buni fiind căpi
tanul de echipă Fouroux, îna
intașii Bastiat și Paparembor- 
de, ca și Bertranne, din linia

AUSTRALIA LA RUGBY
de treisferturi. Pe toți aceștia,’ 
ca și pe alți rugbyști celebri, 
precum Rives, Skrela, Gour- 
don etc., îi vom revedea astăzi 
după-amiază pe stadionul pari
zian Parc des Princes (deoa
rece întîlnirea se va transmite 
în direct de către studioul nos
tru de televiziune) și. desigur, 
peste două săptămîni la Bucu
rești.

CAMPIONATUL
AL U. R. S. S.

a- 
în 

fapt,

învins
18—15

mondiala Nona Gaprin- 
s-a clasat doar pe lo-

pioana 
d aș vi li
cui șapte. Specialiștii pun a- 
cest insucctes pe seama surme
najului. Cu puțin timp înain
tea campionatului unional, Ga- 
prindașvili participase la un 
turneu masculin în Polonia, 
unde se clasase pe locul 2—4.

ții eroice a unui băiat, 
ucis de mușcătura unui 
șarpe, în timp ce păzea 
un izvor de apă trebu
incios luptătorilor greci.

Recent, Institutul de 
arheologie din Atena a 
anunțat dezgroparea, pe 
locul anticei localități, a 
unul întreg complex de 
edificii sportive, care au

CICLIȘTI FRANCEZI
SUSPENDAȚI

PENTRU DOPING
PARIS. 29 (Agcrpres). — Fede

rația franceză de ciclism a luat 
o serie de măsuri drastice, în 
cadrul campaniei antidoping, 
sancționînd cu suspendarea între 
un an și doi ani pe rutierii a- 
matori Andre Foucher, Jacques 
Triquet și Jean Claude Daunat, 
care au folosit medicamente sti
mulatoare interzise, în timpul 
competiției „Steaua speranțelor4-. 
De asemenea au fost sancționați' 
cu amenzi și suspendați pe di
verse termene alergătorii profe
sioniști Guy Sibille, campion de 
fond al Franței, Bernard Bourreau 
și Rachel Dard.

Trăgînd un nou semnal de a- 
larmă, 
franceze 
Dussaix, 
sanarea 
ța, este 
lății educative în 
vilor șă se descopere 
filieră (fără a excepta 
și antrenori) care 
„otrava44 dopingului n.u 
sDortul cu pedale, dar 
discipline.

președintele federației 
de ciclism, Oliver 

a declarat că pentru a- 
sportului ciclist în Fran- 
necesar în afara activi- 

rîndul sporti- 
întreag,a 

pe medici 
inoculează 
numai în 

și în alte

lisabeth Mayer-Bornzen 
din Hamburg. La vîrstia 
de 56 de ani, ea apără 
poanta echipei reprezen
tative ’ 
iarbă 
natal, după un „start* 
luat acum mai bine de 
40 de ani. De profesie 
asistentă medicală și 
mamă a 4 eonii, Elisa-

de hochei pe 
a orașului său

a-
de

poi a deviat de pe tra- 
seu. Pilotul John Paks- 
ton a reușit să opreas- 
că mașina cu ajutorul 
parașutelor cu care es- 
te dotată, la o distan- £2 
tâ de 600 m de locul 
devierii. Cauzele eșecu- 
lui nu se cunosc, dar 
responsabilii tentativei 
de record au declarat 
că accidentul produce g 
numai o amînare.
o

găzduit, probabil, acele 
Jocuri Nemeice. Este 
vorba de un stadion cu 
tribune circulare, o sală 
de sppnt, o baie cu in
stalație de apă curentă, 
necesară participanților 
la întreceri. Impresio
nant ca mărime și ca 
valoare arhitectonică, 
stadionul din Nemeea 
va atrage, ou siguranță, 
atenția turiștilor, așa 
cum altă dată era locul 
de intîlnire a sportivilor 
din întreagă Eladă.

LONGEVITATE
Recordul longevității 

sportive printre femei 
pare să fie deținut de E-

beth socotește că spor
tul depășește ca forță 
curativă orice medica
ment și se poate situa 

primul loc ca mijloc 
întreținere a sănătă-

pe 
de 
ții.

EȘECUL 
AUTO-RACHETE1

Pe fundul unui lac 
sărat din statul Utah 
(S.U.A.) a avut loc re
cent o tentativă de re
cord mondial de vite
ză. cu folosirea unui 
automobi) acționat 
rachete. Bolidul, 
forma unei țigări 
fol. a atins viteza .... 
563 km la oră. dar a-

de 
de 
ele 
de

renuntare...
WEEK-END 

PARIZIAN

Nu

le 
ca
la

într-unul din ultimele 
sale numere. „Le Quo- 
tidien de Paris44 publi
că o interesantă statis
tică a activităților re
creative pe care 
practică locuitorii 
pitalei franceze,
sfîrșit de săptămînă. 
Sportul deține întîieta- 
tea. acumulînd 16 la 
sută din preferințe. Vin 
apoi. în ordine : grădi- 
năritul (15 la sută). Iu- 
crul manual (10 la su- 
tă). turism-auto (8 la 
sută), vînătoare și pes- 
cuit (6 la sută), foto- 
grafiat (5 la sută) etc.
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