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MARII ADUNĂRI NAȚIONALE I
I

In cursul dimineții de vineri 
au continuat in 
celei de-a IV-a 
gislaturii a Vll-a 
nări Naționale.

întîmpinați cu aplauze puter
nice de deputați și invitați, în 
lojile oficiale au luat loc to
varășul Nicolae Ceaușescu, to
varășul Manea Mănescu, tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășii 
Emil Bobu, Cornel Burtică, 
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Ion Ioniță, Pe
tre Lupu, Paul Niculcscu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe Pa
nă, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdcț, Ștefan 
Voitec.

In sală se aflau membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai C.C. al P.C.R.

La lucrările sesiunii au fost 
prezenți, in calitate de invitați, 
membri ai C.C. al P.C.R.. mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
re-razentan i ai oameii'or mun
cii. personalități ale vieții ști
ințifice, culturale și artistice.

Ședința înaltului for legisla
tiv al țării a fost deschisă dc 
tovarășul Nicolae Giosan. pre
ședintele Marii Adunări Națio- 
na'e.

în cadrul ședinței au fost re
luate dezbaterile generale asu
pra Proiectului de lege pentru 
adoptarea Planului național unic 
de dezvoltare economico-socia- 
lă a Republicii Socialiste Româ
nia pc anul 1977 și asupra Pro
iectului de Lege pentru adop
tarea Bugetului de stat pe anul 
1977.

După examinarea pe articole 
Marea 
tat in 
legi.

Din

plen lucrările 
sesiuni a le- 
a Marii Adu-

Adunare Națională a vo- 
unanimitatc cele două

împutcrnicirea guvernu
lui, tovarășul Petre Lupu, 
nistrul muncii, a prezentat 
punerea asupra Proiectului 
lege privind recrutarea și 
partizarea forței de muncă 
asupra Proiectului de lege pri
vind încadrarea într-o muncă 
utilă a unor persoane apte dc 
muncă.

mi- 
ex- 
dc 

ro
și

Președintele Comisiei pentru 
sănătate, muncă, asigurări so
ciale și protecția mediului, to
varășul loan Pop D. Popa, a 
prezentat raportul comun al co
misiilor permanente ale Marii 
Adunări Naționale asupra aces
tor două proiecte de legi.

S-a trecut apoi la examina
rea pe ariicole a proiectului de 
lege privind recrutarea și re
partizarea forței de muncă după 
care, în unanimitate, 
Adunare Națională a 
Legea.

A fost examinat apoi, i 
ticole, cel de-al doilea 1 
de lege. Marea Adunare 
țională hotărînd ca aceasta să 
se intituleze „Legea privind în
cadrarea într-o muncă utilă a 
persoanelor apte dc muncă".

Trecîndu-se la vot, Marea 
Adunare Națională a votat în 
unanimitate legea.

In continuare, tovarășul Va- 
sile Patilincț, ministrul econo
miei forestiere și materialelor 
de construcție a prezentat Pro
iectul de lege privind economia 
vînatt'lui și vînătoarea, iar to
varășul Iulian Drăcea, secretar 
al Comisiei pentru agricultură, 
silvicultură și gospodărirea ape
lor a prezentat raportul comun 
al comisiilor permanente ale 
Marii Adunări Naționale.

S-a trecut apoi la examina
rea pe articole a proiectului de 
lege, dună care, în unanimitate. 
Marea Adunare Națională a a- 
doplat Legea privind economia 
vinatului și vînătoarea.

Lv încheierea ședinței, to
varășul Nicolae Giosan a anun
țat că proiectele de legi înscrise 
la următoarele puncte pc ordi
nea de zi a sesiunii, ca și alte 
proiecte dc legi ce se vor primi 
Ia Biroul Marii Adunări Națio
nale, urmează a fi examinate 
de comisiile permanente com
petente. după care vor fi su
puse spre 
bare Marii 
intr-o altă 
sesiuni.

Data reluării în plen a lucră
rilor celei de-a IV-a sesiuni a 
legislaturii a Vil-a a Marii A- 
dunări Naționale va fi anunțată 
ulterior.

Marea 
votat

pe ar- 
proicct 
; Na-

dezbatere si apro- 
Adunări Naționale 
ședință a actualei
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PREGĂTIREA FIZICA,
TEMELIA MARILOR PERFORMANȚE
Printre elementele pozitive a- 

le pregătirii sportivilor români 
care au obținut succese de 
prestigiu la recenta Olimpiadă, 
ca și în competițiile mondiale 
și europene din ultimii ani sau 
mai de mult, se înscrie con
diția fizică de înalt nivel. La 
lupte, gimnastică, handbal, ca- 
iac-canoe. box, rugby, atletism 
și altele au fost obținute suc
cese de seamă în primul rînd 
datorită unei bune pregătiri fi
zice. Rezistența, viteza. forța, 
vitalitatea se făceau ușor re
marcate la toți sportivii noștri, 
care reușit

poate
performanțe 

afirma că 
români

au 
mari. Se 

specialiști 
educației fizice 
se numără

în 
și

multi 
domeniul 
sportului se numără printre 
promotorii pe plan mondial ai 
pregătirii fizice de înaltă ca
litate în scopul realizării per
formanțelor de valoare. Dar 
evoluția din ultimul timp a 
unor sportivi și echipe in com
petițiile interne și internațio
nale scoate pregnant în evi
dență o carență cu consecințe 
dintre cele mai neplăcute și 
anume tocmai lipsa unei pre
gătiri fizice corespunzătoare ce
rințelor actuale. Nu trebuie să 
fie cineva specialist 
dea seama că 
unele concursuri, 
ritm din ultima 
țocuri, deosebirea 
la pămînt între
teren din prima rppriză și mo- 
leșeala din cea de a doua se 
explică tocmai prin lipsa for-

ca să-si 
nereușita în 
scăderea de 
parte a unor 
ca de la cor 

mișcarea in

ROMANIA CONDUCE DUPĂ TREI APARATE
LA BALCANIADA DE GIMNASTICA

SALONIC. 5 (prin telefon), 
în prezența unui mare număr 
de spectatori. Palatul sporturi
lor din localitate a găzduit vi
neri seară primele întreceri din 
cadrul celei de a VIII-a ediții 
a Campionatelor balcanice dc 
gimnastică. După o impresio
nantă ceremonie de deschidere, 
a" intrat in scenă băieții, care 
au prezentat exercițiile liber a- 
lese. ^Pihă la ora acestei con- 
?JJiWri, gimnastii români au e- 
•*oluat numai la trei aparate. 
Dună ce au stat în primul 
schimb, ei au debutat cu „so
lul". unde întreaga echipă s-a 
comportat excelent, obtinînd un 
total de 47,75 p, care nu a fost 
încă depășit de nici o altă echi
pă prezentă aici. De retinut că.
— mai puțin Nicolae Oprescu
— toți ceilalți gimnaști români 
au executat la sol dublu salt 
înapoi, element dc mare difi
cultate care a fost apreciat in

Liviu Mazilu — unul dintre componenta de bază ai echipei noastre

consecință de arbitri.
La următorul aparat. în 

schimb, calul cu minere, repre- 
zen‘an*ii noștri n-au mai reușit

WWWWVf AWWWW'.'t

Televiziunea română 
transmite aspecte de la 
pionatele balcanice de 
nasticâ de la Salonic 
cum urmează : simbătâ 6 no
iembrie, de la ora 23 — exer
ciți liber cîese femei ; du
minică 7 noiembrie, de la ora 
22,40 — finalele pe aparate.

aceeași comportare foarte bună, 
nici unul dintre gimnaștii ro
mâni nedepășind nota 9. în 
fine, la inele, gimnaștii români 
au fost din nou în frunte, Ni
colae Oprescu realizind și cea 
mai mare notă a concursului de 
pînă acum (9,60), talonat de 
Cliecicheș și Mazilu. Echipa 
masculină a României se si
tuează deocamdată pe primul 
loc. urmată. în ordine, de Bul
garia. Iugoslavia și Grecia.

Constantin MACOVEI

în ziarul de azi:

ATLETISMUL
ÎN CĂUTAREA VIITORILOR PERFORMERI
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ței și rezistentei, ca urmare a 
unei pregătiri fizice precare. 
Aceasta apare mai pregnant la 
fotbal, urmărit frecvent de un 
număr mai marc dc spectatori, 
dar nu numai fotbalul este 
tributar acestei insuficiente. 
Lucrurile nu stau mai bine nici 
în atletism, scrimă, înot, cano
taj. baschet, volei sau tir.

Este limpede 
pregătirii fizice 
lie neglijată de 
a sportivilor și 
conducerilor secțiilor și clubu
rilor. ca și a celor care trebuie 
să îndrume desfășurarea proce
sului de pregătire pentru per
formante — metodiștii consi
liilor județene, activul federa
țiilor ș.a. Este motivul pentru 
care ne propunem să ridicăm 
în articolul de față cîteva as
pecte ale problemei, să tragem 
un semnal de alarmă, pentru 
ca asemenea neajunsuri cu ur
mări dintre cele mai nefaste să 
fie grabnic lichidate, așa 
s-a subliniat imediat 
Jocurile Olimpice, 
lărgită a Biroului 
C.N.E.F.S.

Știința sportului 
precizie și practica 
mat-o pretutindeni că PREGĂ
TIREA ' '
MELIA
CES DE PREGĂTIRE, a tutu
ror marilor performanțe. Există 
și alte elemente care decid re
zultatul final, cum ar fi selec
ția, dar un sportiv (o echipă) 
nu poate aspira la performanțe 
de valoare fără acest suport 
absolut necesar Iată de ce pînă 
si clasificarea componentelor 
complexului proces al instrui
rii pune înainte pregătirea fi-

că problema 
a început să 
o bună parte 
antrenorilor, a

cum 
după 

in ședința 
Executiv al

a stabilit cu 
a con fi r-

FIZICA ESTE TE- 
INTREGULUI PRO-

zică și mai apoi pe cea tehnică, 
tactică, psihologică etc. De ce ? 
Pentru că dezvoltarea calități
lor tehnice sau schemele tac
tice nu pot decide, singure, 
soarta performanței, a reușitei 
intr-un concurs sau meci, 
pot fi însușite și mai ales 
plicate fără suportul fizic 
cesar. Dorim să fim bine 
țeleși. Ar fi greșit să se tragă 
concluzia 
portantei 
montului, 
portanți.
tului trebuie văzuți in unitate 
dialectică, in strînsă condițio
nare reciprocă. Este suficient 
ca unul dintre aceștia să fie de 
o calitate inferioară pentru ca 
posibilitățile generale ale spor
tivului să scadă mult. La în
trebarea ..care dintre factorii 
pregătirii este mai important?" 
răspunsul corect nu poate fi 
decît acesta : fizic, tehnic, tac
tic. moral-psihologic-cetățenesc, 
adică TOȚI LA UN LOC. Tra
tăm în 
tirea 
tăm nu 
echipe 
tehnic sau tactic capotează toc
mai pentru că sint lipsite de 
o solidă condiție fizică. Cel 
mai fin dribler. cel mai dibaci 
aruncător la coș sau trăgător 
la fileu, cel mai bun tintaș sau 
cel mai sclipitor scrimer nu-și 
va putea valorifica talentul. în
sușirile tehnice dacă nu se a- 
flă în cea mai excelentă formă 
fizică. Repetările tot mai nume
roase. necesitate de lecțiile de 
tehnică sau tactică, nu vor pu
tea fi executate fără o foarte

nu 
a- 

ne- 
în-

unei ierarhizări a im- 
factorilor antrena- 

deoarece toți sint im- 
Factorii antrenamen-

mod deosebit pregă- 
fizică deoarece asis- 
o dată cum sportivi sau 
valoroase sub aspect

(Continuare în pag. a 1-a)

Turneul semifinal al Cupei cupelor la polo

DINAMO ÎNVINGĂTOARE LA SCOR
ÎN FATA LUI CERNO MORE VARNA

J

CLUJ-NAPOCA, 5 (prin tele 
fon). Dinamo București a debu
tat în turneul semifinal al 
„Cupei cupelor” la polo, cu o 
victorie categorică — a șasea 
consecutivă in această ediție a 
competiției — in fața forma
ției bulgare Ccrno More Varna. 
Bucureștenil au manifestat o 
superioritate evidentă de-a 
lungul întregii partide, iar da
că portarul lui Ccrno More, 
Sirakov, nu a scos mingea din 
plasa porții sale decit de 7 ori. 
aceasta sc datorește ușurinței 
— uneori inadmisibilă — cu 
care poloiștii de la Dinamo au 
ratat ocazii rarisime.

Formația antrenată de A. 
Grințeșcu a atacat puternic 
chiar din primele secunde și ia 
cea dinții pauză ca avea în
scris pe tabela de marcaj un 
avantaj de trei puncte : 3—0. 
Dinamoviștii au continuat în 
același ritm, au folosit mult 
contraatacul, ajungind deseori 
singuri cu portarul. Dar. pe 
rind. Popescu și Rus au tras 
slab, permițind portarului ad
vers să se. facă remarcat. A- 
ceasta a fost nota principală

Adrian VASIL1U

(Continuare in pag. a 8-a)

ASTĂZI Șl MÎINE, ETAPA A Xll-a

A DIVIZIEI A DE FOTBAL
SÎM3ĂTĂ
Timișoara :
DUMINICĂ
București :

București

POLITEHNICA — F.C.M. GALAȚI

— RAPID
,,23 August")

— SPORTUL STUDENȚESC 
ora 16, meci televizai)

— F.C.M. REȘIȚA
— U.T.A.
— S.C. BACĂU
— DINAMO
— F.C. CORVINUL
— POLITEHNICA IAȘI

PROGRESUL
(stadionul

STEAUA
(stadionul ,,23 August",

F.C. ARGEȘ
UNIVERSITATEA
JIUL
F.C. BIHOR 
FOTBAL CLUB 
A.S.A.

partidei Steaua — Sportul studențesc, toate cele-

Pitești :
Craiova : 
Petroșani : 
Oradea : 
Constanța : 
Tg. Mureș :

Cu excepția
lalte meciuri din această etapă vor începe la ora 14.

(Citiți in pag. 4—5 știri, comentarii și reportaje din activitatea 
fotbalistica internă și internațională). Dudu Georgescu in acțiune



CAMPIONATELE REPUBLICANE DE JUNIORI

PERSPECTIVELE PEPINIEREI GIMNASTICII ROMANEȘTI
■»

interviu cu Maria Simionescu, antrenor federal
în acest an al afirmării de

pline a gimnasticii românești, 
recentele campionate republica
ne ale juniorilor, desfășurate 
la Constanța — după o formu
lă nouă, îmbunătățită — au 
constituit, mai mult decit la 
oricare din edițiile trecute, o 
complexă verificare a poten
țialului actual, ca si o prospec
tare a valorilor capabile să se 
alăture elitei din acest sport, 
să promoveze în echipele re
prezentative ale țării. Conclu
ziile prilejuite de ampla între
cere a „speranțelor” au fost 
tema principală a convorbirii 
pe care am avut-o cu tovarășa 
Maria Simionescu. antrenor fe
deral al F.R. Gimnastică.

— Pentru început, vă rugăm, 
să vă referiți la participarea și 
perspectiva tinerilor gimnaști 
la aceste campionate.

— întrecerile au reunit
de concurență 58 la băieți și 77 
la fete. Se constată lesne fap
tul că la băieți s-a înregistrat 
o participare mai redusă, ceea 
ce, desigur, ne-a arătat că fe
derația noastră va trebui să-si 
sporească și mai mult efortu
rile pentru lărgirea bazei dc 
■masă în gimnastica masculină 
La fete, in schimb, situația 
este promițătoare ; mai. ales că 
marea majoritate a lotului 
olimpic este formată tot din 
junioare, care; însă. datorită 
valorii superioare dovedite pe 
plan internațional. pentru o 
reală echitate sportivă și pen- 

' tru a da posibilitate afirmării 
acestor prime „rezerve" pentru 
J.O. de la Moscova, n-au 
ticipat la actuala ediție a 
pionatelor. Și acum, cîteva 
duzii cu caracter general 
vel bun de pregătire la

135

par
cam- 
con- 

: ni- 
cate-

il APARI III
FOIIOIIIAIE

în ooișntuca noastră 
„cronică de librărie" din 
această săptămînă consem
năm noi apariții sub 
egida Editurii sport-tu- 
rism.

Notăm, mai întîi. volu
mul „Arta de a fi turist" 
semnat de Marcel Breazu, 
o încercare reușită de a

MARCEL BREAZU

goria a II-a și maestre, multe 
elemente talentate și dc pers
pectivă, selecționate cu grijă și 
pricepere dintr-un mare număr 
de centre ale țării, ceea ce ex
plică progresele rapide in în
sușirea corectă a elementelor 
de dificultate, in compoziția 
excrcițiilor și chiar în prezen
tarea lor în concurs. în intre- 

caracterizate 
nivel .tehnic 
detașat for

cerile pe echipe, 
de evoluții de bun 
și spectacular, s-au 
mațiile din orașul Gh. Gheor
ghiu-Dej. ciștigătoare, 
nori soții Dobre), 
(antrenori Elena 
Norbert Khun și
Aldea) și Sibiu (antrenori Ani- 
ca Crihan și. Adrian Goreac), 
echipe' de valoare apropiată a 
căror ordine în clasament a 
fost decisă, la Constanța, de 
forma de moment, de... cine a 
greșit mai puțin ! La indivi
dual, întrecere frumoasă, plină 
de promisiuni, în care s-au evi
dențiat Daniela Brindescu (Baia 
Mare), Dana Crăciun (orașul
Gh. Gheorghiu-Dej), Karin
Kraus (Sibiu). Gabi Gherghi
na (Galați). La categoria I. ni
velul de pregătire n-a atins co
tele așteptate, fiind — trebuie 
s-o spunem deschis — nesatis
făcător. Să notăm o gimnastă 
de excepție : Sorina Ștefan, de 
la Școala sportivă nr. 
București 
Bunea și 
dar cu o singură floare..-

— Credem că esle justificată 
legătură 

categoria

(antre-
Baia Mare 

Marinescu, 
Alexandru

2 din
(antrenori Aurelia 
Mihai Demetrescu)

concu- 
cit, 

apa

gur. și excepții și printre aces
tea ar trebui reținute evoluțiile 
bune ale unor -gimnaști din sec
țiile de la Școala sportivă nr. 2 
din București 
Sacerdoțeanu 
galaș). Steaua 
Harko), Școala
Lugoj (antrenori Francisc Bei- 
sac și Titus Isar). Dinamo (an
trenor Vasile Coș ari u). Școala 
sportivă din Sibiu (antrenori 
Werner Feder și Horst Stoltz)-

— Ce concluzii au rezultat 
pentru viitorul apropiat ?

— Ne bucurăm de tot ceea 
ce ne-a îneîntat la Constanța, 
dar. intr-adevăr, a rezultat lim
pede că este necesară dezvol
tarea gimnasticii masculine, că 
trebuie intensificată pregăti
rea — fizică și tehnică 
secțiile existente, că 
îndrăznit mai mult, 
la fete, în abordarea 
lor originale, dc cit 
dificultate. O atenție 
trebuie acordată 
inegale, aparat la care < 
incă deficiențe. Iată de 
pentru federația noastră, 
pionatele de la Constanța 
zintă o mare importanță, 
însemnînd cu mult mai 
decit o simplă ierarhie valori
că a acestei toamne. Urmează 
să fie luate măsuri pentru în
dreptarea situațiilor deficitare 
în secțiile dc gimnastică, ia 
nivelul antrenorilor și spor
tivilor.

(antrenori Petre 
și Ștefan Har- 
(antrenor Ștefan 

sportivă din

în 
trebuie 

îndeosebi 
elemente- 
mai mare 
deosebită 

paralelelor 
există 

ce. 
cam- 

i pre- 
ele 

mult

„SERIA COMANECI
Ion Mihăică sau ,,cavalerul de 

la Malta”, cum ii spun colegii 
din redacția noastră după că
lătoria pe care a făcut-o anul 
trecut, în insulă, pentru a pri
mi premiile I și II ale Salonu
lui internațional, se află la a 
treia expoziție personală. 
Miercuri seara, la parterul ti
pografiei unde se tipărește 
„Sportul”, a avut loc vernisajul 
„seriei Comăneci", pe care 
tistul-fotograf Ion Mihăică 
prezintă, cu modestie, sub 
nericul „Gimnastică”.

Ion Mihăică nu face parte
categoria fotoreporterilor frene
tici care să regrete toată viața 
golul din finală, pierdut intr-un 
moment de neatenție. El este,

ar- 
o 

ge-

din

Un film documentar cu (ciiititica sportivă

la capitolul 
lucra- 
I urnea 

Litma- 
enume- 
- Ce
ll umor 

Din în- 
renorter.

științifică 
monu- 
iudet". 

Marcia n 
î intu- 

apropiem 
domeniul 

refe-

aicato. ujnti-
mental pentru care,
îmbrăcînd ... haina turistu
lui pornesp să cunoască 
frumusețile si comorile 
de artă de pe meleagurile 
noastre sau de pe alte 
meridiane. Și pentru că 
tot am amintit de necesi
tatea ca turistul sa pro
fite cit mai mult de ex
cursie pentru ’ a-și îmbo
găți cunoștințele, mențio
năm. în această d’recție. 
volumul „Brașovul me
morial" de Ștefan Petraru 
și Constantin Catrina care, 
cu rigurozitate i 
prezintă „tezaurul 
mentelor din acest

Cu cartea lu: i
Bleahu „Cuceritorii 
nericului" ne 
mai mult de 
sportului, volumul 
rindu-se la acel „alpinism 
invers" care este avîntarea 
in întunecimea plină de 
mistere a peșterilor.

In sfîrșit. 
„traduceri" notăm 
rea „Curiozități din 
șahului" de W. 
nowicz. O simnlă 
rare a capitolelor 
lebrităH s> șahul, 
pe 64 de pătrățele, ] 
semnările unui 
Interviuri. Orbirea sahistă, 
Mari șahiști în anecdote, 
De la automat la mașinile 
electronice — este 
cientă pentru a 
seama că volumul 
interesa oe foarte 
cititori (Em.F.)

su fi
ne da 

noate 
multi

o apreciere aparte în 
eu evoluțiile de la 
„maestre".

■— Au participat 18 
rente. Atit la individual,
mai ales, la finalele pe 
rate s-au înregistrat execuții 
de un bun nivel tehnic și spec
tacular. cu sărituri cu întoar
ceri. S-au remarcat în mod_de
osebit ______
stanța Ciocănel și Agnes IJonț, 
dc la Farul Constanta (antre
nori Olga Ghitulescu și Matei 
Stanei), Irina Murvai, Amaiia 
Cimpan si IutUta Mareo, din 
Baia Mare, Nicoleta Ioan, de 
la Petrolul Ploiești (antrenori 
Leana Sima și Sergiu Pona) si 
Iuliana Marcu din orașul Gh. 
Gheorghiu-Dej (antrenori soții 
Karoly).

— Care a fost replica băie
ților ?

— în general, destul de sla
bă; sub posibilități și,. desigur, 
sub nivelul cerințelor. Am a- 
mintit, Ia început, participarea 
redusă. Nici valoarea tehnică 

a corespuns. Au fost, desi-

tinerele gimnaste Con-

toți
Studioul 

Sah ia" ne-a 
duet ii le sale 
tivă, unele

TINERII PE STADION

de 
și în cadrul 
cincmatogra-

cinematografic „AL 
obișnuit cu pro- 
cu tematică spor- 
bucurîndu-sc 

frumoase aprecieri
unor festivaluri 
fice internaționale.

Noua peliculă.
pe stadion" (regizor Ervin Sze- 
kler, operator șef Feher Gheor
ghe, redactor Marion Ciobanu, 
consultant științific Florin Gă- 
mulea), realizată 
C.N.E.F.S., este o 
pentru mișcare, un 
dresat tuturor de a 
la competițiile sportive 
masă, important mijloc de des
tindere, dc întărire a sănătății. 
Avînd ca punct de * plecare în
trecerile desfășurate în „CUPA

„Toți tinerii

ia cererea 
pledoarie 

îndemn a- 
lua parte 

de

TINERETULUI", în diverse lo
calități din țară, documentarul 
reușește să convingă, deși unele 
secvențe „festive" încarcă pe 
alocuri, reducînd din puterea
de sugestie. Imaginea, deseori 
de o plasticitate remarcabilă,
surprinde cu vigoare elemen
tele esențiale ale 
sportive de masă, 
efort organizatoric care se 
pentru ca un număr tot 
mare de cetățeni să fie 
zenți pe stadioane.

Să consemnăm, cu acest 
lej, și faptul 
„Alexandru Sahia" 
pregătire o nouă 
meia și sportul", 
pune să prezinte 
mare actualitate.

întrecerii 
însemnatul 

face 
mai 
pre

pri- 
că la Studioul 

i în 
„Fe- 
pro- 

de

se află 
peliculă. . 
care își 
o temă 
(Em.F.)

mai curind, un artist la 
,,drumul spre motiv" 
sebit de lung.

Ciți dintre fotoreporterii 
România pot prezenta, ca 
Mihăică, un splendid peisaj de 
toamnă, de pe Valea Trotușu- 
lui, in care „detaliul" este re
prezentat de antrenorul 
Karoly și de eleva sa 
Comăneci, pe-atunci in 
de 9 ani și jumătate ? Ciți din
tre fotoreporterii noștri s-au 
simțit tentați, pe de altă parte, 
să potrivească la nesfirșit cer
curile olimpice, flamura olim
pică și silueta superbă a unei 
gimnaste in maieu negru, pen
tru a ajunge, finalmente, la o 
compoziție de mare frumusețe, 
soldată cu ■ • - . — .
măriei din Grenoble, cu prile
jul J.O. de iarnă 1968 ?

„Scria Comăneci” din sala de 
pe Brezolanu este un omagiu al 
fotoreporterului adus campioa
nei olimpice (și coechipierelor 
sale), omagiul unui artist care 
a intuit, acum cinci ani, for
midabila devenire a „căprioarei 
de pe Trotuș".

Miercuri seara, frumoasa ex
poziție a lui Ion Mihăică n-a 
avut carte de impresii. Era și 
greu de crezut ca Ion Mihăică 
să se gindească la un mod de 
a solicita indirect complimente. 
Un coleg al nostru, insă, i-a 
înapoiat invitația, cu cîteva rin- 
duri așternute cu spontaneitate : 
„Unii dintre noi avem prile
juri și n-avem idei ; unii din- 

n-avem. 
are idei 
s-a pă- 
caracte- 
folograf 

care caută prilejuri și vede idei 
de aproape 40 de ani...

Bela 
Nadia 
vîrstă

premiul I al Pri-

tre noi avem idei și 
prilejuri ; Ion Mihăică 
și găsește prilejuri”. Mi 
rut o foarte frumoasă 
r iz are a unui artist

I. Ch.

— VIRGIL NICHIFOR — Tulcea. 
..Sînt un vechi suporter al lui lire 
Floroiu. Socotesc că performanța lui 
la Jocurile Olimpice. deși nu ne-a 
adus medalii, reprezintă aproape cit 
o medalie. Vă rog să-mi spuneți de 
ce a participat Ilie Floroiu la mara
tonul de la Craiova ? Nu cumva a 
urmărit o victorie cu orice preț ? Aș 
vrea să mai știu dacă o de conceput 
ca o femeie să alerge maratonul. Mie 
mi se parc cam nepotrivită partici
parea dc la Craiova".

Maramureș posibilitatea de a-și con
stitui o echipă de valoare ? “ * 
rind au plecat din Baia Mare, 
motiv sau altul, jucători ca 
Crișan, Hoffmeister, Lupău

Rînd pe 
dintr-un

Roznai, 
și alții. 

Aud că. peste puțin timp, va fi luat 
și Koller. în folosul cui se fac ase
menea transferări, 
zultatele nu se 
internaționale ?".

de vreme ce... re
văd în confruntările

a-1 sancționa. în acest fel, cartona
șele galbene ar fi nu numai o pro
blemă a jucătorilor, ci și una a celui 
care se ocupă dc 
tilor".

O mai 
gafare a 
rului pe 
ducativ ni

mare an- 
anir etio
pian e- 

se pa

educarea fotbaliș-

Admirabilul nos- 
u Ilie Floroiu, 

alergînd marato
nul de la Craiova, 
și-a încheiat 
vital ea pe 
1076. Acest 
final este 
punct de 
pentru anul urmă
tor. Dealtfel, aler
gătorii de 5 000 și 
10 000 m aleargă 
in antrenamente 
zeci și zeci de... 
curse de maraton. 
Iată de ce, soco
tim că participarea 
la maratonul de la 
Craiova este in 
primul rind un act 
de responsabilita
te al lui Floroiu 
/afd de sezonul 
care-l așteaptă. Să 
mai menționăm și 
faptul că Ilie Flo
roiu are, in planul 
sau de perspecti
vă, participarea la 
maratonul de la

ne ti-
anul. 

punct 
unși

plecare

ce ea 
do
uă 

par- 
anei

Moscova. în 
ce privește a 
ua întrebare, 
mărturisesc că 
ti citarea S
Dănăilă a stir nit 
destule discuții. Se 
pare, însă, că sus
ținătorii Stanei

Problema este 
deosebit de impor
tantă. Ea pune 
înainte de toate, 
problema echității 
în materie de 
transferări. Logic 
ar fi ca un club 
care pierde un ju
cător foarte valo
ros să primească 
compensații de ju-

neți că transferu
rile dirijate nu au 
dat și nici nu pot 
da rezultate, dova
dă și faptul că re
prezentarea noas
tră fotbalistică pe 
plan internațional 
nu a ciștigat. Nu-i 
mai puțin adevă
rat, insă, că unii 
jucători părăsesc

re o propunere in
teresantă. F.R.F. 
ar trebui să stu
dieze ideea dv.

— VIRGINIA ISPAS — BucureȘti- 
..Sini o mare admiratoare a Nadier 
Comăneci, cu atit mai mult, cu cit, 
indirect, sîntem colege. Aș vrea să 
știu care sînt notele școlare pe care’ 
Nadia Comăneci lc-a obținut în 
cursul anului olimpic ?".

o-
Co- 
ele-

Campioana 
limpică Nadia 
mâneci este o 
vă bunei. în cursul

destule 
amin- 

că, a- 
ani, o 

alergare

Dănăilă au 
argumente, 
tind faptul 
cum 20 de 
eventuală ( 
de 1 500 m femei 
era privită 
exagerare 
toare.

ca o 
dăună-

Baia— AUREL CIOLTEA
Mare. „Propun ca F.R. Fotbal să ana- 
izeze cu atenție locul și oporturiita- 

, -a transferării de jucători. Consider 
â nu este drept ca unele județe să 

acapareze sistematic pe cei mai huni 
jucători, in detrimentul altor județe, 
să culeagă roadele muncii altora. Ju
dețul nostru, Maramureș, nu poate 
să promoveze o formație în Divizia 
A. de mai jnulți ani, din cauza aces
tei practici dăunătoare fotbalului ro
mânesc. Cu ce drept i se ia județului

cățori cu bună va
loare. In unele ca
zuri se procedea
ză „la înțelegere'1. 
Sînt, insă, și si
tuații in care se 
și abuzează. Fap
tul că unii jucători 
pot fi promovați 
fără dezlegare, de' 
jos în sus, nu este' 
echitabil. Aveți 
dreptate cind spu-

cu -multă ușurință 
clubul care 
crescut. Sigur 
„dragoste 
ța“ nu 
dar 
bitie apărate, 
atit 
cit au dreptul, 
insele, să aspire la 
o promovare 

lorică reală.

i-a 
ca 

cu for- 
se poate, 

cluburile

mai mult

tre
cu 
cu 

ele

va-

— GHEORGHE
Măgurele. ..Propun 
nașului galben pentru antrenor, atunci 
cînd echipa sa primește un anumit 
număr de cartonașe. Odată cu împli
nirea unui număr de cartonașe care 
urmează să fie stabilit, comisia de 
disciplină a F.R.F. ar trebui să-l che
me și pe antrenorul în cauză, pentru

COCOȘILA — Tr. 
instituirea carto-

anului școlar 
cut. ea a obținut 
media 8,67, o me
die mai mare de
cit cele obținute 
in anii școlari an
teriori. Vă putem 
spune că are me
dia 7,33 la mate
matici, dar, pe de 
altă parte, se re
marcă la franceză 
și engleză, unde 
are mediile 9,66 și 
10. Probabil că 
Nadia Comăneci 
este ajutată și de 
faptul că acum se 
află deseori in si
tuația 
obligată 
bească 
te și

cum a fost cazul 
la Montreal (fran
ceză), cum a fost 
cazul la Skien, in 
turneul 
rican : 
campioanelor. 
Londra, 
trebuit 
.apel la 
țele sale 
engleză. în legătu
ră cu această pro
blemă. să subli
niem și faptul că 
profesorii de la 
Liceul de gimnas
tică din munici
piul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej de
pun deseori o
muncă suplimenta
ră, pentru a com- 

absențele 
din 

turne~ 
hotare. 

muncă su- 
merită

I nord-am e- 
și in Cupa 

la 
unde a 

să facă 
cunoștin- 
de lim ba

<>

de a fi 
să vor- 
franțuzeș- 
englezește.

pensa 
gimnastelor 
perioadele 
elor peste 
Această 
plimentară 
toată considerația 
noastră, ea fiind o 
contribuție 
la realizarea 
nunatelor 
manțe 
și ale 
sale...

reală 
mi- 

perf or
ale Nadiei 

colegelor

loan CHIRILA

<> I 
I
•?
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„Zona" de la Cîmpulung Muscel

g

Sîmbătă și duminică, 6 orașe — București, 
Timișoara, Roman, Cluj-Napoca, Cîmpulung 
Muscel și Focșani — au găzduit faza de 
zonă a unei vaste acțiuni de testare a ti
neretului inițiată de Federația română de 
atletism. Creată din dorința de a regenera 
loturile de perspectivă ale atletismului ro
mânesc, de a Ie asigura elemente capabile 
să obțină performanțe superioare la Jocu
rile Olimpice din anul 1980, această tes
tare — începută la nivel de școli și între
prinderi — a cuprins o bună parte a tine
retului. Au fost scoase în evidență elemente 
deosebit de dotate, mari speranțe, a căror

realizare depinde acum de modul 
fi îndrumate și pregătite.

in cele 6 centre au fost prezenți 
pricepuți tehnicieni ai atletismului

cum vor

cei mai 
nostru, 

in fața lor și-au demonstrat posibilitățile 
aproape 2 000 de tineri și tinere, cei mai 
buni din zecile de mii care au participat la 
concursurile de preselecție. O parte dintre 
tehnicieni ne-au împărtășit impresiile lor 
pe care le publicăm în această pagină, iar 
împreună cu reporterii noștri — prezenți la 
această acțiune — au fixat concluziile ce re 
impun la încheierea testării.

LA TIMIȘOARA: 41 DE POSIBILI SULIȚAȘI!
în „zona" timișoreană au 

fost testați 276 de tineri, repre- 
zentînd județele Alba. Arad, 
Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara, 
Mehedinți și Timiș • Surprin
zător faptul că Mchcdințiul a 
prezentat doar... 4 candidați, 
deși exista obligativitatea nu
mărului minim de 30 e E drept, 
unul dintre cei patru elevi. Ion 
Buligă, în virstă de 13 ani. a 
fost notat de antrenorul eme
rit Ion Soter cu calificativul de 
„foarte-foarte bine" ! o Cei mai 
muți candidați au fost aliniați 
de județul Timiș — 83 • „Gi- 
ganții" întrecerilor : Sorin Po
pescu (Alba) — 17 ani. 1,94 m 
și 110 kg, fiul fostului campion 
național la suliță Gh. Popescu 
și Vasile Condoiu (Gorj) — 
20 de ani. 1.94 m : acesta din 
urmă a efectuat, însă. doar... 
două flotări ! • Cea mai mică 
sportivă prezentă în concurs — 
Maria Rusuroi (Caraș-Severin) 
— 12 ani. 1,48 m. 34 kg o Ca
litățile celor testati au fost. în 
general, bune e S-au depistat 
foarte multi tineri dotați pen
tru aruncarea suliței • în ra
portul său, prof. Daniel Maier 
(primul antrenor al lui Mege- 
lea). care a urmărit împreună 
cu prof. Sorin Drăghiță arun
carea mingii de oină, a consem
nat nu mai puțin de 41 de ti
neri pe care-i apreciază drept 
foarte buni pentru suliță • Ti-

mișoreanca de la liceul nr. 3, 
Cătălina Berbinski, in virstă de 
13 ani, a avut o detentă de 
52 cm : ea practică atletismul 
doar de un an ! e Cel mai bun 
timp la garduri — fete — Feli
cia Zărescu 
cronometrată în 
16 ani (1,67 m 
kg). Ea posedă 
foarte bună in 
duri • Au fost 
pingere a candidaților 
medicală : oare în faza pe ju
dețe s-a omis acest important 
aspect ? • Brigada de observa
tori federali a fost alcătuită la 
această zonă din următorii spe
cialiști : Evelina Ghimpii, Ma
ria Pândele, Florica Oțel, Da
niel Maier. Sorin Drăghiță și 
Adrian lonescu • Cîteva opi
nii ale antrenoarei federale 
Evelina Ghimpu, în legătură cu 
întrecerile desfășurate pe sta
dionul C.F.R. o Calificativul 
general — bine ; se putea însă 
și mai bine, dacă în faza pe 
localități acțiunea ar fi fost pri
vită cu mai multă răspuhdere
• Destul de putini „începători 
totali", în rest copiii prezentați 
aveau minimum 3—4 luni de 
activitate atletică • O remarcă 
pentru județul Alba, care a do
vedit multă seriozitate și mult 
interes pentru această acțiune
• Vremea pentru concurs a 
fost bună, cu excepția zilei de

(Caraș-Severin), 
8,0 in virstă de 
înălțime și 57 
și o 

proba 
; cazuri

tehnică 
de gar
de res- 

la vizita

sîmbătă. cînd a plouat după- 
amiazâ a Cadru organizatoric 
propice • Iată și cîteva nume 
dintre copiii reținuți pe listele 
selecționaților : Mihaela Hai-
drag, Mariela Ilcu si Ion Ne- 
goiță (Hunedoara). Violeta Ca- 
tană, Alexandru Zolde si Ale
xandru Gheța (Alba). Ana Pfei
fer, Monica Jung, Maria Burcă 
și Liviu Pantca (Arad). Ma
riana Lacatoș, Valentin Orșan 
și Gheorghc Lucâci (Caraș-Se- 
verin). Anatolia Barna și Vasile 
Condoiu (Gorj). Ion Buligă și 
Carmen Corboveanu (Mehe
dinți), Simona Buciu, Liliana 
Glogoveanu, Renate Weisberger 
și Norbert Rcinholz (Timiș) • 
Acestea sînt doar cîteva nume, 
pentru că listele cuprind mult 
mai multi tineri...

Horia ALEXANDRESCU

Pe stadionul și în sălile Li
ceului central experimental de 
atletism din Cimpulung Muscel 
2-10 de băieți și fete — cei mai 
buni din cele cîteva mii de 
participanți la concursurile de 
selecție desfășurate în 7 ju
dețe (Argeș, Dîmbovița. Dolj, 
Olt, Brașov, Vilcca si Sibiu) 
au fost „subiecții" examinați cu 
multă atenție de colectivul de 
tehnicieni ai federației, alcătuit 
din Constantin Dumitru. Victor 
Cincă, Dan Serafim. Mihai Ma
rinescu și Mihai Zaharia. coor
donat de antrenorul federal 
Nicolae Mărășescu.

Chiar de la examenul me
dical am putut constata exce
lenta selecție făcută în județul 
Sibiu : 13 băieți (din cei 21
prezenți) înalți de peste 1,80 m, 
4 fete de 1,75 m. Multi dintre 
reprezentanții acestui județ se 
vor remarca de altfel și 
practică, unde vor obține, 
mai multe probe, cele mai bune 
rezultate ale concursului. Este 
adevărat, unii dintre ei sînt 
deja cunoscuți la nivelul junio
rilor — Constantin Ivan (născut
1959) 6,8 la 60 m, 2,98 m (!) la 
săritura în lungime de pe loc. 
sau Brigitte Brenner (născută
1960) — 57,50 m la aruncarea 
mingii de oină. Și alte județe 
au adus juniori cunoscuți și 
poate că a fost bine așa. pen
tru că observatorii federali au 
avut la fata locului un criteriu 
de comparație pentru cei ano
nimi. Multi dintre adevărații 
începători au făcut față cu bine 
comparației. înregistrînd rezul
tate promițătoare. Cîtiva dintre 
aceștia, remarcați de trimișii 
federației : Neamțu Elisabeta 
(Vîlcea. născută 1960 1.79 m, 
81 kg). Anișoara Mitrache (Olt, 
născută 1960 1,76 m. 73 kg). Ion 
Stroe (Dimbovița.născut 1961) 
— la aruncări. Mariana Nemeș

Johann Scr
ia nrobele de

antrenorului
în

IN JUDEȚUL PRAHOVA

CANTITATEA - SUPORT AL CALIIĂIII
acțiunii de selecție din Capitală, 
constatăm că din cei 20 de 
sportivi ai lotului prezentat de 
județul Prahova, 9 au înălțimea 
peste 180 cm și 4 peste 175 cm, 
ceea ce, să recunoaștem, în
semnează ceva, mai ales că 
toți acești elevi au arătat și 
calități fizice remarcabile. Iată, 
de pildă, cifrele lui Doru Fini- 
chiu (n.
kg) : 60
de oină 
abdomen 
elan — 
3 :ll,0, 
detentă 
50 mg 
acestui 
printre 
treg concursul, 
prilej s-au mai remarcat și 
alți tineri cu reale posibilități 
ca : Liviu Bucur, Mihai Rotilă, 
Sorin Aniței (Prahova), Tibe- 
riu Dincă, Mirel Turei (Con
stanța), George Zaharia, Valen
tin Rusitoru (Ialomița), Stelian 
Florea (Ilfov), 
leorman) etc 
Raisa Staicu, 
(Teleorman), 
mescu, Camelia Popescu (Pra
hova), Anicuța Mițan, Carmen 
Chituc (Ilfov), Marcela Bejan, 
Dorina Buzoianu (Constanța) etc.

Testările din Capitală au re
unit la sfîrșitul săptămînii tre
cute pe reprezentanții județe
lor Constanța, Ialomița,, U/ov, 
Prahova și Teleori ' 

cite va
/wT
Of‘7a'</

leormun și au 
J'ăîentc auten- 

■jBSTÎte cu toată a- 
Klrumate cu compe- 

_iuțea deveni, în viito- 
^PKpiat, elemente do nă- 
r pentru atletismul nostru, 
legătură cu această acțiune, 
părerea delegatului Fede- 

■ffei de atletism. Valeria Mal- 
Vopol : „Colectivul de tehnici
eni însărcinat cu urmărirea și 
efectuarea măsurătorilor tineri
lor selecționabili a constatat cu 
plăcere că această acțiune de 
selecție a fost privită cu interes 
și seriozitate în județele care 
și-au trimis reprezentanții la 
„zona" de la București, in a- 
ceastă privință se cer a fi evi
dențiate, in mod special, preo
cupările dovedite de tehnici
enii sportivi din județul Pra
hova care, la etapa pe școală, 
au testat 11 788 de elevi și 
7 524 de eleve, din cadrul a 191 
școli generale și 35 de licee și 
școli profesionale. Rezultatele 
acestei activități complexe au 
fost concretizate in evoluția re
marcabilă a citorva dintre „pra
hoveni" la finala zonală de la 
București".

Răsfoind foile de concurs ale

ce,

1958 — 183 cm — 67,5
m — 7,0 s, mingea

— 61 m, exerciții de
— 32, lungime fără

1 000 m —
39,

m,2,82 
flotări în brațe 
pe verticală — 68 cm,
— 8,2 s. Rezultatele

„decatlonist” au fost 
cele mai bune din în- 

Dar, cu acest 
remarcat

Liviu Mânu (Te- 
iar dintre fete : 
Rodica Nebunu 
Daniela Avra-

V. MIHAIL

la 
la

(Brașov) Elena Petre (Dîmbo
vița). Tania Rizu (Argeș), toate 
trei născute în 1933' — la semi- 
fond. Nicoleta Glogovețean (Si
biu). Mariana Clipici (Dolj), 
Rosvita Hinz (Sibiu'. Stefania 
Predut (Vîlcea). 
hromm (Sibiu) — 
viteză și detentă.

Iată și opinia
federal Nicolae Mărășescu 
privința concursului de la Cîm
pulung : „Referindu-mă la cei 
care pot fi numiți începători, 
pot. spune că am avut prilejul 
să vedem cîteva elemente deo
sebite. chiar din județele mai
puțin remarcate în atletismul 
nostru (Dîmbovița. Olt). atît
în ceea ce privește gabaritul — 

de peste 1,85 m. fete de 
1,75 m — cit si calitățile 

native. Cred că, 
văzuti aici. 25—30

din 
pot

băieți 
peste 
fizice 
copiii 
ajunge în atletismul de perfor
manță, iar 10—12 vor putea de
veni mari valori. Aceasta, cu 
condiția finalizării acțiunii. 
Serviciul de educație fizică din 
M.E.I., împreună cu F.R A., va 
trebui să centralizeze elemen
tele talentate în unități școlare, 
cu condiții optime de pregă
tire. Bineînțeles, pînă la termi
narea junioratului acești atleți 
vor concura pentru unitățile de 
unde provin, ca o recompensă 
si stimulare pentru 
talentelor".

Vladimir MORARU

denistarea

REALITATE
SAU FICȚIUNE ?

RECORDURI Și VALOAREA LOR
La zona desfășurată la Roman am notat recordurile participan- 

ților (băieți și fete) din fiecare județ, realizate pe 60 m în con
cursul test, cu gindul de a vedea cam ce viitor are sprintul româ
nesc. Iată-le :

BACAU : Răducu Voinea (16 ani) și Mihai Panțiru (17) 7,4 ; 
Tatiana Bighiu (15) 8,0 ;

HARGHITA : Karoly Sipoș (20) 6,9 ; Ildico Lukacs (17) 8,6 ; 
VASLUI : Nicolae Trifu (15) 7,4 ; Marina Triplea (15) 8,2 ; 
IAȘI : Dorin Ursache (17) 7,1 ; Camelia Deleanu

.Ursache (14) 8,0 ;
BOTOȘANI : Eugen Pușcașu (19) 7,3 ; Rodica 

Viorica Bobuțanu (16) 8,1 ;
SUCEAVA : Romeo Halus (16), Nicolae Sasu 

Bondari (17) 7,3 ; Rodica Iftimie (14) și Teodora 
8,4 :

NEAMȚ : Vlad Dumitriu (15) 7,2 ; Elena Nichita , .
L-am rugat pe antrenorul emerit GH. ZÎMBREȘTEANU să le 

.•comenteze : „Chiar fără să-i fi văzut, ținind seama de faptul că 
au în jur de 16 ani, pot să afirm că acești tineri (care au rea
lizat 7,3 pe 60 m) au șansa să ajungă — foarte... repede — la 
10,6 pe 100 m, perspectiva performanțeior mari răminîndu-Ie des
chisă. Iar fetele, de 14—15 ani, care au realizat 8,0 pot coborî sub 
12 s pe 100 m, chiar intr-un timp mai scurt decît băieții... Așa
dar, perspective reale pentru sprintul românesc. Dar, decisivă 
rămine munca !“.

(14) și

Albotă

Eugenia

(15) și

Cristian(16) și
Parascovici (16)

(18) 7,8.

La Cluj-Napoca, ca și în 
celelalte centre zonale, s-au pre
zentat — odată cu sportivii 
pentru testare — și statistici 
ale acestei acțiuni la nivel ju
dețean. Impresia noastră este 
că în unele cazuri situațiile au 
fost întocmite formal. Cum alt
fel putem socoti raportul 
C.J.E.F.Ș, Bistrița-Năsăud. in 
care toate cifrele sint „rotunde". 
Astfel, la Bistrița, la Liceul „Li
viu Rebreanu", au fost testați 
500 de băieți, și 250 de fete, la 
Liceul „Andrei Mureșanu" 400 
de băieți și 200 de fete, la Li
ceul Agricol 300 de băieți și 
100 de fete ș.a.m.d. Culmea, 
insă, din 9 000 de băieți și 6 000 
de fete, despre care se spune 
că ar fi fost testați in școlile ju
dețului Bistrița-Năsăud, au fost 
selecționați pentru etapa zo
nală... un băiat și o fată ! Ac
tul este parafat și semnat de 
prim-vicepreședintele C.J.E.F.Ș.

La polul opus se află C.J.E.F.Ș. 
Bihor, care mărturisește că la 
Oradea, Liceul Industrial a tes
tat... un băiat și două fete, iar 
Liceul Pedagogic numai o 
fată ! ?

GIGANTII
De la zona găzduită de orașul 

Focșani am remarcat numărul 
mare al copiilor cu talie inaltă, 
cum s-ar spune, 
„giganți". Astfel, la 
cis Tudorache are
15 ani Dan Cirje 
George Mareș 1,89
16 ani Gyula Harmati măsoară 
1,83 m, Gabriel Savin 1.84 m, 
iar Zoltan Hajdu și Florin Da- 
videscu 1,85 m. Desigur, se pune 
problema : spre ce probe ar 
putea fi îndreptați acești tineri 
care vor să pătrundă in lumea 
•mirifică a atletismului ?

al viitorilor
13 ani Nar-
1.82 m, la

1,81 m, iar 
m (!). La

Răspunsul este limpede : spre 
orice probă ! Să nu uităm că la 
Montreal marea majoritate a 
campionilor olimpici au fost 
sportivi cu talie înaltă ! Înainte 
insă de a păși la startul uneia 
sau alteia dintre probele atle
tice, acești tineri trebuie să 
parcurgă un lung program de 
pregătire fizică generală. Este 
punctul cel mai important din 
programul lor viitor și nutrim 
speranța că antrenorii nu-l vor 
omite.

variat și. în al 
elevilor din șco-

caută viitorii per- 
unor mari acțiuni 
organizate în masa 

și cu alte ocazii, 
venea, în

moment și... atît. 
chestiuni deoarece, și

DE LA MASĂ LA PERFORMANȚĂ
u este pentru prima oară cînd atle
tismul 
formeri 
de selecție, special 

tinerilor. A mai făcut-o 
evident nesatisfăcut de ceea ce-i 
mod obișnuit, de la două dintre principalele 
sale izvoare. Este vorba. înainte de toate, 
de diferitele competiții de masă, din progra
mul cărora fac parte și întreceri atletice, în 
special alergările pe teren 
doilea rînd, de concursurile 
Iile generale și din licee.

Ambele „izvoare" s-au

nostru își 
în cadrul

dovedit in prea 
mică măsură eficiente, raportîndu-le la ne
voia permanentă a atletismului de noi și noi 
contingente de tineri talentați care, printr-o 
pregătire atentă, sistematică și continuă, să 
poată urca treptele măiestriei sportive, să 
aspire la performanțe de valoare națională 
și, mai ales, internațională. Dar, deși, cu 
sutele și reunind zeci de mii de participanți, 
competițiile de cros, de pildă, nu au finali
tate, din moment ce extrem de puțini din
tre competitori rămîn în atletism, se „înca
drează" intr-o secție și se antrenează în mod 
organizat și permanent. Aceeași constatare 
și despre diferitele competiții școlare care 
propulsează foarte puține elemente talentate 
pe orbita performanței atletice. Această si
tuație explică în parte formalismul care ca
racterizează desfășurarea unora dintre 
petițiile atletice de masă sau școlare :

• de interes a unora dintre profesorii de 
cație fizică și a unora dintre activiștii 
țării sportive pentru depistarea celor 
talentați 
narea și 
atletism 
sportive, 
ție sint 
fizică și 
care nu 
activităților

Am făcut această precizare cu intenția de 
a demonstra — dacă mai era nevoie — situa-

com- 
lipsa 
edu- 
miș- 
mai 

dintre tinerii participanți, selecțio- 
îndrumarea lor de către secții de 

din asociații si cluburi, către școlile 
Dar răspunzători de această situa

și antrenorii, profesorii de educație 
activiștii din cluburi și asociații 
urmăresc permanent desfășurarea 

sportive cu caracter de masă.

ția grea în care se află atletismul din acest 
punct de vedere, obligat în consecință să 
organizeze acțiunile speciale despre care am 
amintit. Roadele unor astfel de inițiative au 
apărut de fiecare dată, demonstrînd, fără 
putință de tăgadă, că în rîndurile tineretu
lui nostru de la orașe și de la sate se află 
sumedenie de elemente foarte talentate, din
tre care ar putea fi aleși mulți dintre viito
rii sportivi fruntași ai țării.

Aceste roade s-au văzut și Ia ultima ac
țiune, desfășurată zilele trecute, care a evi
dențiat pregnant aproape 100 de tineri cu 
reale posibilități și perspective. In legătură 
cu această amplă acțiune de selecție cîteva 
concluzii se impun : • înainte de toate ea 
trebuie 
tivități 
în alte 
simplu 
acestei 
biective, selecția actuală s-a 
unui număr, totuși, destul 
tineri și cu siguranță că 
celor mai buni • Organizarea periodică, de 
două, trei ori pe an, a unor astfel de con
cursuri ar însemna, indiscutabil, un serios 
cîștig pentru atletismul nostru • Se cer însă 
mai bine stabilite condițiile de selecție, pe 
cine anume au în vedere, deoarece tes
tarea unor tineri care practică alte sporturi 
sau chiar a unor... atleti legitimați nu ni se 
pare prea utilă • Acțiunea, pornind de jos, 
de la bază, se cere mult mai bine și. mai 
ales, mult mai serios organizată, luptîndu-se 
ferm împotriva comodității, a formalismului 
• Dar dacă am început cu baza, tot așa ne 
interesează vîrful, înțelegînd prjn aceasta fi- 

concreț : 
cu acești 
cu alți 
face ei 

de in- 
sportivă ?

să însemne doar o etapă a unei ac- 
continue de selecție și nu doar, ca 
asemenea ocazii, un scop in sine, un 

Insistăm asupra 
din motive o- 
adresat doar 
de restrîns de 

nu în totalitate

nalitatea acțiunii în mod 
ce se va întîmpla, de acum înainte, 
tineri „selecționați" și, eventual, 
participanți la acțiune ? Unde vor 
atletism ? Cine se va ocupa 
drumarea și de pregătirea lor

Romeo VILARA



Azi și miine in Divizia A

ETAPA A Xll-a, DOMINATĂ
DE CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN

CLASAMENTUL 
LA ZI

1. DINAMO ii 8 2 1 31- 9 18
2. Sportul stud. 10 5 4 1 14- 5 14
3. Univ. Craiova 11 6 2 3 20-12 14
4. „Poli" Tim. 11 6 1 4 16-12 13
5. F.C. Argeș 11 5 3 3 15-14 13
6. U.T.A 11 5 3 3 13-18 13

7— 8. Steaua 11 5 2 4 16-15 12
Jiul 11 5 2 4 13-12 12

9. A.S.A. Tg. M. 11 5 1 5 9-10 11
10. Rapid 11 5 0 6 14-14 10
11. F.C. Corvinul 11 3 4 4 11-12 10
12. Progresul 11 3 4 4 13-20 10
13. Polit. lași 11 4 1 6 13-11 9
14. F.C.M. Reșița 10 4 1 5 13-16 9
15. F.C. Bihor 11 3 3 5 12-17 9
16. S.C. Bocciu 11 3 2 6 13-16 8
17. F.C. Constanța 11 2 2 7 8-18 6
18. F.C.M Galați 11 1 3 7 9-22 5

VESTI DE
<a

• PROGRESUL a urmat ci
clul obișnuit de antrenamente 
în această săptămînă. Miercuri, 
echipa s-a deplasat la Turnu 
Măgurele, unde a susținut o 
partidă amicală cu divizionara 
B Chimia. .Moraru, Gh. Ștefan 
și Iatan, ușor accidentați au e- 
fectuat un program special de 
pregătire și sint speranțe ca ei 
să poată juca miine. Apostol, 
refăcut și el. își va face rein
trarea • RAPID, în afara an
trenamentelor zilnice, a jucat 
miercuri, in Giulești, cu echipa 
de Divizia B Voința, de care a 
dispus cu 4—1. Toți jucătorii 
sint valizi și manifestă o bună 
dispoziție generală. Antrenorul 
1. Motroc anunță că va trimite 
în teren aceeași formație care 
a învins pe A.S.A. Tg. Mures-

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Pelrea (București).

• STEAUA. Campionii au 
pregătit intens meciul cu Spor
tul studențesc. Emeric Jenei 
speră să-i poată utiliza pe FI. 
Marin și Stoica. în aceste con
diții, echipa campioană va pu
tea alinia formația etalon, pro
babil cu Iordănescu în linia de 
atac. • SPORTUL STUDEN
ȚESC. După jocul susținut la 
Gelsenkirchen. în compania lui 
Schalke 04, studenții bucureș- 
teni au revenit în Capitală abia 
ieri după-amiază, cu întîrziere 
de 24 de ore, în urma unor ami- 
nări de zbor, din cauza vremii 
nefavorabile, pe ruta Diissel- 
dorf-Frankfurt. Formația pro
babilă nu este cunoscută, dar 
Tănăsescu (3 cartonașe galbene) 
nu va juca.

ARBITRUL PARTIDEI : Fr- 
Coloși (București).

Runda a Xll-a a Diviziei A 
programează drept „cap de 
afiș" cel de-al treilea cuplaj 
interbucureștean al sezonului de 
toamnă, în cadrul căruia parti
da Steaua — Sportul studențesc 
poate fi considerată, pe drept 
cuvînt, derbyul etapei. Cele 
două echipe, cu stil de joc dife
rit, dar cu aceleași ambiții com- 
petiționale, promit o întîlnire 
echilibrată, pe oare am dori-o 
și de bună calitate și pe deplin 
sportivă. în cel de-al jloilea 
meci al cuplajului din Capita
lă, de fapt in deschiderea aces
tuia, se întîlnesc două formații, 
Progresul și Rapid, amîndouă 
la egalitate de puncte, fiecare 
dintre ele vizînd desprinderea 
de zona inferioară a -clasamen-

LA CELE
• POLITEHNICA TIMIȘOA

RA a pregătit în această săptă- 
mină nu numai meciul de as
tăzi, pe care-1 privește cu 
multă seriozitate, ci și debutul 
de miercurea viitoare, de la 
Sofia, in „Cupa Balcanică". Ti
mișorenii au susținut miercuri 
un joc de verificare cu Elec
tromotor (scor : 8—1). Azi nu 
va putea fi prezent in forma
ție Mehedinții, care a acumulat 
trei cartonașe galbene • F.C.M. 
GALAȚI a efectuat în această 
săptămină numai antrenamen
te, fără joc-școală- Gălățenii 
au plecat ieri spre Timișoara, 
avînd un singur semn de în
trebare. asupra portarului Du
mitrescu, care este accidentat.

ARBITRUL PARTIDEI : O. 
Strong (Oradea).

• F. C. CONSTANȚA s-a 
pregătit în această săptămînă 
acordind un plus de atenție or
ganizării jocului în atac. 
Miercuri, echipa antrenată de 
P. Comăniță a susținut un joc 
de verificare în compania pro
priei formații de juniori. Folo
sirea lui Peniu este incertă. în 
rest, nici o indisponibilitate. 
„11-le” probabil pentru parti
da de miine fiind acela din 
etapa precedentă. • F.C. COR- 
VINUL a plecat de marți din 
Hunedoara cu autocarul, a ju
cat miercuri la Brăila, cu divi
zionara B din localitate (scor : 
2—2), după care a continuat 
călătoria spre Constanța, unde 
a ajuns in cursul zilei de ieri. 
Nu se anunță indisponibilități 
în lot și nici modificări față de 
formația folosită duminica tre
cută.

ARBITRUL PARTIDEI : C. 
Bărbulescu (București).

Iordache boxează balonul, rezolvind o situație critică la poarta 
sa. Fază din meciul F.C.M. Galați 
trecută.

— Steaua, disputat in etapa 
Foto : Constantin STAMATE

DIVIZIA A
ÎN CIFRE.

ale
A 
la

19 goluri în crima 
de Urnita inferioară

© In 
etapei 
s-au marcat 20 de goluri, 
un pas 
rundă - 
a eficacității într-o etapă. Pî- 
nă în prezent, s-au înscris 
253 de goluri : 179 gazdele. 74 
oaspeții.

cele nouă partide 
a 11-a a Diviziei

® Golul cu nr. 250 a fost 
marcat de Mulțescu, în min. 
80 al partidei Politehnica Iași 
— Jiul.

® Nedelcu II a fost singurul 
jucător care a reușit să în
scrie două goluri în etapa tre
cută.

•>

® După 11 etape scorul 
disputei gazde-oaspeți este de 
148—48.

DUPĂ

juca:
(

MÎINE, PE STADIONUL „23 AUGUST*4 DIN CAPITALĂ
Spectatorii care vo-r veni miine pe stadionul „23 August" vor 

putea asista, înaintea și în pauzele meciurilor din cuplajul inter- 
bucureștean, la mai multe activități polisportive organizate d-e 
Consiliul municipal București pentru educație fizică și sport. 
Astfel, cu începere de la ora 12,15. se vor desfășura partidele de 
fotbal ale echipelor de copii Progresul — Rapid și Steaua — Spor
tul studențesc, după care va urma un concurs tot de copii pen
tru executarea loviturilor de La 11 metri. în continuare sint pro
gramate probe de atletism, demonstrație de călărie și un con
curs de îndemînare moto în cadirul „Cupei municipiului Bucu
rești".

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT 
DIN 3 NOIEMBRIE 1976

I. Schalke 04 — Sportul stud. 1
II. F.C. Bruges — Real Madrid 1

III. Juventus — Manchester U. 1
IV. Bayern — Banik Ostrava 1
V. Eindhoven — St. Etienne X 

VI. Levski — Boavista Porto 1 
VII. Din. Zagreb — F.C. Mag. X 

VIII. Akademik Sofia — Milan 2 
IX. Borussia Monch. — Torino X
X. Hajduk Split — At. Madrid 2

XI. P.A.O.K. — Dinamo Kiev 2 
XII. Galatasaray — Anderlecht 2 

XIII. Dynamo Dresda — Ferenc. 1
Fond de cîștiguri : 118.930 lei.

AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR 

LA TRAGEREA LOTO 2

Tragerea are loc miine la 
București în sala Clubului Fi- 
nanțe-Bănci din str. Doamnei 
nr. 2 cu începere de la ora 
17.45.

Participînd cu cît mai multe 
bilete aveți mari șanse de a 
cîștiga autoturisme și bani.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 5 NOIEMBRIE 1976
FOND GENERAL DE CÎȘTI- 

GURI : 726.844 lei
Extragerea I : 34 72 83 23 65 

57 41 42 21. Extragerea a H-a : 
9 6 82 48 31 28 12 86 88.

Plata cîștigurilor de la a- 
ceastă tragere se va tace ast
fel : în municipiul București de 
la 15 noiembrie 1976 pînă la 
5 ianuarie 1977. in țară de la 
18 noiembrie 1976 pină la 5 ia
nuarie 1977, prin mandate poș
tale începînd de la 18 noiem
brie 1976.
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 3 NOIEMBRIE 1976

Categoria 1 : (13 rezultate)
2,40 variante a 12.388 lei. Ca
tegoria 2 ; (12 rezultate) 56.20 
variante a 635 lei. Categoria 3 : 
(11 rezultate) 569,60 variante a 
94 lei.

tului. Alte două partide, intere
sante, se anunță și acelea de 
la Craiova, dintre Universitatea 
și U.T.A. - ‘
vor depune 
străduințele 
care să le 
pe pozițiile 
petiției — i.
dintre formația locală și Corvi- 
nul, care oferă o bună șansă 
„11"-lui antrenat de P. Comă- 
niță de a acumula două preți
oase puncte.

— în care gazdele 
cu siguranță toate 
pentru o victorie 

permită menținerea 
fruntașe ale com- 

și de la Constanța,

Alte patru echipe, F.C. Argeș, 
Politehnica Timișoara, Jiul și 
A.S.A., toate Situate în prima 
jumătate a ierarhiei divizionare, 
au și prima șansă în confrun
tările lor cu F.C.M. Reșița, 
F.C.M. Galați, Sport club Ba
cău, și, respectiv, Politehnica 
Iași. în sfîrșit, la Oradea, un 
meci în care liderul, Dinamo, 
nu are o misiune deloc ușoară 
în fața lui F.C. Bihor, actual
mente în revenire de formă.

© în etapa a 11-a s-au înre
gistrat doar trei feluri de scoț 
ruri :
1—1 și de

de 3 ori
ori 2—1.

de 4 ori 2—0,
2

18 COMPETITOARE
• F.C. ARGEȘ, cu un moral 

foarte bun după evoluția a- 
preciată de la Hunedoara, s-a 
pregătit intens pentru meciul 
cu F.C.M. Reșița, un adversar 
întotdeauna incomod 
nul piteștenilor. 
Halagian și Dima 
miine. aceeași formație care 
obținut „remiza" la Hunedoara, 
întregul lot este apt de joc. 
« F.C.M. REȘIȚA a plecat ' 
miercuri spre Pitești, făcind 
escală la Rm. Vilcea, unde 
susținut un joc amical. Nu a 
făcut deplasarea Bojin, care 
este bolnav. în rest, toți jucă
torii sint valizi, astfel că an
trenorul I. Reinhardt va pre
zenta formația care a cîștigat 
partida cu F.C. Constanța.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Balanovici (Iași).

lizarea lui T. Zamfir, care 
tcaptă avizul medicului.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Retezan (București).

aș-

Gh-

pe tere-
Antrenorii 
vor alinia, 

a

du-

de 
o 
a

T.

• UNIVERSITATEA CRAIO
VA a susținut ieri dimineață 
un antrenament. Dificultăți pe 
care le are antrenorul C. Teaș- 
că în alcătuirea formației: Con- 
stantinescu și Țarălungă (mai 
vechi accidentați). Piturcă și 
Cîrțu (plecați pentru satisface
rea stagiului militar). Irimescu 
(suspect de menise) și Marcu 
(incert pentru partida de du
minică). o U.T.A. a plecat joi 
la Drobeta Tr. Severin, unde a 
jucat cu formația locală C.S.M., 
în fața căreia a pierdut cu 
1—0. în privința lotului, o sin
gură noutate : Tisa — care n-a 
evoluat în partida cu Sportul 
studențesc datorită unei entor
se — este apt de joc.

ARBITRUL PARTIDEI : 
Popescu (București)-

® F.C. BIHOR s-a întors 
minică seara de la Craiova. Se 
înțelege că moralul echipei e 
în creștere după egalul din 
fața Universității. Antrenorul 
Robert Cosmoc anunță același 
„11“ de începere ca în etapa 
trecută, datorită și faptului că 
nu există nici o indisponibilita
te în lot. o DINAMO, care a 
jucat miercuri la Russe (rezul
tat 2—2, ambele goluri ale di- 
namoviștilor fiind marcate de 
Dudu Georgescu), a utilizat în 
acea partidă întregul lot. Joi 
și vineri, dinamoviștii au efec
tuat antrenamente complexe.
Nu se semnalează nici aici
vreo indisponibilitate. Bucu- 
reștenii pleacă astăzi, cu avio
nul, la Oradea.

ARBITRUL PARTIDEI : M. 
Moraru (Ploiești).

M.

• JIUL. Jucătorii 
ncni au pregătit 
tenție intilnirea 
Miercuri a avut 
de verificare în 
vizionarei B Electroputere Cra
iova. Scor : 2—1. prin golurile 
marcate de Mulțescu și Dumi- 
trache. Acumulind cite trei car
tonașe galbene, Bădin și Ho
man sint suspendați o etapă. 
• S.C. BACAU a urmat ciclul 
normal de antrenamente. 
Miercuri, joc în familie, avînd 
ca parteneră o combinată „re- 
zerve-juniori”. Este incertă uti-

petroșe- 
multă a- 
duminică. 
o partidă

cu
de 

loc 
compania di-

• A.S.A. TG. MUREȘ s-a 
pregătit cu atenție toată săptă- 
mina, ambiționată și de faptul 
că în ultimei^ trei etape n-a 
reușit să obțină decît un sin
gur punct. Joi, A.S.A. a jucat 
cu o selecționată "a județului, 
pe care a învins-o cu' 3—1 prin 
golurile înscrise de Naghi, 
Both II și Mihai (autogol). Au 
fost recuperați Fazekaș și 
nuțan • POLITEHNICA IAȘI, 
in drum spre Tg. Mureș, a fă
cut o 
tru a 
lă cu 
șenii 
fiind 
Trenchea (autogol). D. Ionescu 
este accidentat și nu va putea 
juca mîine.

ARBITRUL PARTIDEI : Gh. 
Vasiiescu I (București).

escală la Săvinești, pen- 
susține o partidă amica- 
Relonul. Au cîștigat ie- 

cu 3—0, autorii golurilor
Simionaș, Dănilă și

Miercuri 
Torokszentr 
intilnirea 
dintre selei 
ale Ungarie 
bele echipe 
tru prelir 
U.E.F.A.. ’7' 
bun — deci 
stantin Ard 
faze de pt 
cci peste 3 
tribunele 
noastră (av 
cătuire : I 
Hirmler, C 
nat, Solonii 
Goia, Orac 
halache, Al 
ceput curaj 
10 a deschi 
Gazdele ai 
many, după 
șeală de î 
lui Mindril 
chipa Ungă 
autoritate, 
prinlr-un g 
(min. 50), 
(min. i

@ Manea
1 500

marcat golul cu 
echipei Rapid, 

prima formație care izbutește 
să atingă această graniță.

nr.
a 
al

# în runda a 11-a am con
semnat cel mai mare 
de șuturi la poartă — 
cît și pe spațiul porții 
Vechile recorduri : 248 
a 3-a) și 120 (etapa a

număr 
254 —, 
— 125.
(etapa 
7-a).

® Costaș este primul jucă
tor care a primit 
actuala ediție de

nota 3 în 
campionat.

note în e-® Cele mai mari 
tapa a 11-a au fost obținute 
de jucătorii echipei Politehni
ca Timișoara : 83 o. la polul 
opus situîndu-ce studenții 
șeni cu numai 51 p.

CAMPK
REZU]

ie-

a-
m

® în etapa trecută s-au 
cordat, 3 lovituri de la 11 
(toate în favoarea gazdelor) î 
2 transformate (Morohai și 
Romilă). una ratată (Rîșniță).

® Cei 9 arbitri care au con
dus partidele etapei a 11-a au 
primit, din partea ~cronicarilor 
ziarului 
o dată cinci 
cite patru, o 
2 ori două.

nostru. 32 de stele *. 
stele, de 
dată trei

• în etapa 
gistrat un 
s-au arătat 
galbene (v.r. în
cu 18 cartonașe

a 11-a s-a 
riedorit
21

au 
de

5 ori 
și de

înre- 
record : 

de cartonașe 
runda a 6-a 
galbene).

etapei a 11-aG La meciurile _____
asistat aproximativ 114 ooo 
spectatori. Cei mai multi 

20 000 — au urmărit parti- 
F.C.M. Galați — Steaua, 
cei mai puțini — o ooo — 

intilnirea
da
iar 
s-au înregistrat la 
F.C.M. Reșița 
stanța.

SERIA I : S 
Gheorghe Ghc 
ul P. Neamț • 
2 lași — C.F 
meniul Bîrlad 
Viitorul Vaslui 
C.S. Botoșani 
cău 1—4 ; SE
— F.C.M. Ga
— Celuloza C
lăți — F.C. I 
dențesc — St< 
rași — Șc. s| 
căra roșie Bu 
rești 2—1 ; SE 
rești — Dinari 
Pajura 178 —
F.C.M. Giurg 
0—1, Șc. sp. > 
viște 4—1, Voi 
sul București 
Gloria Bu’zătL. 
Flacăra Merer 
Minerul Luper 
5—1, Șc. sp. 
Motru 2—2, Șc 
Univ. Craiova
— Chimia Rm 
Caracal — C. 
rin 2—1, Dina’’ 
Craiova 2—1, i 
te re Craiova 1

Cu ocazii 
efectuate ii 
copii și iun 
tuli. antren] 
nri Drăgușin

DOAR

întrebat <>•

mod deosebit

• Clasamentul orașelor.
' cătuit pe baza mediei de spec
tatori. după 11 etape, se pre
zintă astfel : 1. CRAIOVA
22 000 ; 2. Timișoara 20 800 ; 3. 
București 17 400 : 4. GalaU
1(1 500 ; 5. Hunedoara 16.000 .
li Bacău 12 800 ; 7. Arad 10 1100; 
8. Reșița io «o»: ,?ra^a
9 800 : 10. Iași 8 600 ; 11. Tg. 
Mures 8 200 : 12. Pitești 7 200 . 1T constant 7 100; 14. Petro-

.Trofeul Fot

schovschi", 
te următoarea 
2. București 9,03 
ța 8,80 ; 4. Hu 
5—6. Tg. Mureș și 
7. Reșița 8,50 ; 8. < 
9—11. Timișoara. Galati T 
tești 8,33 ; 12—13, Petrosa 
Oradea 8,20 ; 14. Iași 8,1

ECHIPA CAMPIONATULUI
Alcâtuitâ pe baza adiționării notelor obținute de jucători, echipa 

campionatului Diviziei A, după 11 etape, se prezintă astfel : 
lONIȚĂ (80)

BIGAN (76) ANTONESCU (81) SĂTMÂREANU II (86) VIGU 
ANGELESCU (79), BĂLĂCI (81) BOLONI
PANĂ (70) D. GEORGESCU (85) D. NICOLAE

A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

SÎMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 16 : I.E.F.S. — Uni
versitatea Timișoara (m. A),
I.C.E.D. -
(m, A) Rapid — Steaua
A) ; sala Construcția, de la 
16 : U.R.B.I.S. — A.S.A. (m, 
Voința — Politehnica (f, 
IPROMET — Universitatea
B) ; sala Politehnica, ora 19:
litehnica ii — Rapid II (f. B) ; 
sala Arhitectura, de la ora 16 : 
Arhitectura — c.Ș.B. (f. B).
Arhitectura — Politehnica (m. 
B), P.T.T. — Medicina (f, B) : 
sala Olimpia, de la orft 17,30 : 
Mine-Energie — Automatica 
(m, B).

FOTBAL. Teren I.C.S.I.M., 
ora 14 • Automatica — Flacăra 
roșie (Div. C) ; teren Electro
nica, ora 14 : Electronica — 
Șoimii TAROM (Div. C.).

JUDO, sala I.E.F.S., de la ora 
15 : „U“ București — Politeh
nica Iași — I.E.F.S. (Div. A).

LUPTE. Sala Progresul, de 
].a ora 10 : Turneul de toamnă 
al Diviziei A (seria a Il-a).

POPICE. Arena Laromet, de

Timișoara (m.
Dinamo București

(m. 
ora 
B), 
A).
(m. 
Po-

7jHji J r s.

(80)
(84)
(69)

balului pe 
truchipat d< 
ai micilor f 
blemă minoi 
din păcate, i 
rilor din cele 
balului. Ei 
rînd. ar tre

r

Li

la ora 15 : Laromet — Cetatea 
Giurgiu (f. A).

RUGBY. Stadionul Giulești. 
ora 14 : Lotul A — Lotul uni
versitar (joc de verificare) ; 
Stadionul tineretului, teren IV, 
ora 10,30 : Gloria — Dinamo 
(„Cupa F.R.R.").

SCRIMA. Sala Floreasca II, 
de la ora 8 : „Cupa României" 
la spadă (se trage non-stop, 
inclusiv turneul final).

DUMINICA
AUTO. Aleile Complexului 

Expozițional „Casa Scînteii", 
de la ora 9 : concurs de înde
mînare (începători și avansați).

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 9 : I.E.F.S. — Universi
tatea Timișoara' (m. A). ICED
— Dinamo București (m. A).
Rapid — Steaua (m. A) : sala 
Construcția, ora 10,36 : Voința
— Politehnica (f, A).

FOTBAL. Stadion „23 Au
gust", ora 14 : Progresul — Ra
pid (Div. A), ora 16 : Steaua — 
Sportul studențesc (Div. A) ; 
stadion Steaua, ora 10 : Steaua
— Sportul studențesc (ju
niori) : stadion Progresul, ora 
10 : Progresul — Rapid (ju
niori) : teren Metalul, ora 11 : 
Metalul — FI. Automecanica 
Moreni (Div. B) ; teren Braga- 
diru, ora 11 : Unirea Tricolor
— Viitorul Chirnogi (Div. C) ; 
teren F.R.B., ora 11 : I.O.R. — 
Avîntul Urziceni (Div. C) ; te
ren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Triumf (Div. C) : teren Auto
buzul, ora 11 : Autobuzul 
Olimpia Giurgiu (Div. C.) ;
ren I.C.S.I.M., ora 
I.C.S.I.M, — T.M.B. (Div.

JUDO. Sala I.E.F.S., de 
ora 10 : Politehnica Buc. — 
namo Buc. — Olimpia 
(Div. A)

LUPTE. Sala Progresul, de la

te
ll : 
C).

la 
Di-

Buc.

ora 10 : „Turn< 
al campionatu.li 
libere.

POPICE., Art 
la ora 8 : Olim 
Petrolul Teleajl 
rena Clubul în 
publica, de la 
București — Rc 
(Div. A, mascu;

SCRIMA. Sals 
de la ora 8 : „C 
la sabie (acela; 
spadă).

VOLEI. Sala E 
Dinamo — Uni' 
A) ; sala Giuleș 
pid — Peni.cilir 
sala Progresai, 
I.T.B. - Elect 
Progresul — ,.I 
(m, B) ; sala < 
C.F.R. — Forest: 
sala Olimpia, o 
— C. S. Rm. 
sala Flacăra rc 
9 : Spartac — P 
(f. B). Flacăra 
nul Deva (f. E 
strucția, ora 12 
niversitatea Buc



Ill DE JUNIORI UNGARIA — ROMÂNIA IN EȘALONUL SECUND

II NOȘTRI AU MANIFESTAT 
COMBATIVITATE SPORITĂ

ETAPA ETALON" A INEFICACITĂȚII
A FOST SIABIHT

PROGRAMUL Ș! ARBITRII ETAPEI A 12-A
upă-amiază, la 
os, s-a disputat 
leală de fotbal 
latele de juniori 
României, am- 

egătindu-se pen- 
iriile turneului 
A fost un meci 
antrenorul Con- 

inu — cu multe 
i aplaudate de 
de spectatori din 
ionului. Echipa 
următoarea al- 

Irilă — loniță, 
Crăciun — Ig- 

St. Popa — Petcu 
S mai jucat Mi
ll Ancuța) a în- 
îcciul și în min. 
orul prin Ignat, 
jalat prin Cso- 
minute, la o gre- 
ător a portaru- 

,'Iupă pauză, 
’ a dominat
uat conducerea 
marcat de Vincze 
... Goia a egalat 
irma. unici faze

e- 
cu

spectaculoase, în care mingea 
a circulat rapid pe Ia 5 dintre 
jucătorii noștri...**

Așadar, un rezultat bun rea
lizat în urma unui joc dina
mic. Partida a scos în evidență, 
însă, și unele deficiențe de or
din general. în repriza secundă, 
cîțiva jucători au avut 6 pro
nunțată cădere fizică (Cîrîc, 
Hirmler, Ignat), iar alții (So
lomon, Mindrilă) n-au respec
tat decît parțial indicațiile date 
de antrenori și acestea s-au re
percutat asupra cursivității jo
cului, apărarea rcspingînd 
multe mingi la întîmplare. „îm
bucurător rămîne totuși faptul 
— a subliniat, în continuare, 
antrenorul C. Ardeleanu — că 
debutanții (loniță, Goia. Orac 
și Crăciun) au dat satis
facție, că echipa manifestă o 
combativitate sporită, că, în 
linii mari, ea a căpătat contur. 
Rămîne de văzut în ce măsură 
această echipă va confirma și 
în viitoarele partide interna
ționale".

Sărat — Victr 'ia Tecuci : C. Ghen-
.ști : C. Ma

SERIA I : © Olimpia Rm. 
ciulescu (Tirgoviște) © Gloria Buzău — Pra±iova 
nușaride (București) @ Ceahlăul P. Neamț —. Oilul Si. Gheorghe :
R. Platoș (București) o Minerul Gura Humorului — Metalul Plo- 
peni : V. Teciu (București) © C.S.M. Suceava — Celuloza Călă
rași : V. Catană (Cărei) © Portul Constanța — C.F.R. Pașcani : 
C. Raica (București) q Petrolul Ploiești — Relonu.l Săvinești :
AI. Ene (Craiova) © C.S.M. Borzești — C.S.U. Galați: V. Popovici 
(Botoșani) © F.C. Brăila — Unirea Focșani : C. Dinulescu (Bucu
rești).

SERIA A II-A : Nitramonia Făgăraș — Șoimii Sibiu : O. An- 
cierco (Satu Mare) © Ș.N. Oltenița — Tehnometal București : 
I. Angheiiu (P. Neamț) © Steagul roșu Brașov — Voința Bucu
rești : V. Tătar (Hunedoara) © Metalurgistul Cugir — Electropu- 
tere Craiova : I. I-Iaidu (Caransebeș) ® Metalul București — Fla
căra Automecanica Moreni : V. Paladescu (Galați) q Unirea 
Alexandria — Tractorul Brașov : P. Silvestru (Focșani) © Chi
mia Tr. Măgurele — C.S. Tirgoviște : I. Chilibar (Pitești) ® F.C.M. 
Giurgiu — Chimica Tîrnăvenj. : Gh. Racz (Brașov) © Dinamo 
Slatina — Chimia Rm. Vîlcea : FI. Anuțescu (Pitești).

SERIA A III-A : q Minerul Lupani — C.I.L. Sighet : L. 
(Mediaș) © Ind. sîrmei C. Turzii — F.C. Baia Mare : V. 
rescu (Ploiești) © ,,U“ Cluj-Napoca — Victoria Călan : N. 
ceanu (București) © Mureșul Deva — C.F.R. Cluj-Napoca : 
C. Ghiță (Brașov) © Olimpia Satu Mare — U.M. Timișoara : 
M. Fediuc (Suceava) ® Aurul Brad — Minerul Cavnic : R. Șerban 
(Craiova) ® Armătura Zalău — Gloria Bistrița : M. Abramiuc 
(Suceava) © Dacia Orăștie — Sticla Turda : V. Gheorghe (Craio
va) © C.F.R. Timișoara — Rapid ‘ ’ ~ ~ -Arad : C. loniță I

ATUL REPUBLICAN DE JUNIORI
AȚELE ETAPEI A VII-A

Peto
Giigo-
Petri-

(București).

rare și să lase sarcinile de a- 
tac pe seama unuia sau a doi 
jucători, cum a fost cazul me
ciului Tehnonietal 
biu. Și la divizia secundă 
face 
gol".
faptul că 
gul roșu) 
conduc în 
iilor doar 
cale, i 
limpia 
geseu 
cite 7. 
eficacități

Șoimii Si-
se 

„omului de 
este grăitor 
eseu (Stea- 
ici (U.M.T.) 

stal golgete-
8 goluri mar- 
Ilateganu (O- 

și Geor- 
Bucurcști) cu 

ca'.’ză a slabei 
constituie defl

ate înaintași- 
divizioaari Ă) 
ictuoasă a ba- 
redus de pro- 
slabul joc cu 
finalizare. Mai 
de răspundere 

poartă, mai ales 
Se tot caută 

ideală, se pasează oe 
mici. unde, de regulă, 

apărătorii și 
îi..- protejează

LOIUl

Bacău ■— Șc. sp. 
îiu-Dej 2—0, Ceahlă- 
olit. |ași 2—1, Liceul 
Pașcani 0—0, Rul- 
Unirea Focșani 2—0, 
C.S.M. Suceava 1—0, 
Liceul de fotbal Ba- 
A ||-a : S.C. Tulcea 
0—2, F.C. Constanța 
ași 7—0, C.S.U. Ga- 
a 3—1, Sportul stu- 

i 1—0, Șc. sp. Călă-
București 1—0, Fla- 

iști — Rapid Bucu-
A l|l-a : T.M. Bucu- 

îucurești 0—1, Liceul 
Chimia Găești 1*—0,
— Poiana Cîmpina 
andria — C.S. Tîrgo-
București — Progre- 

, Petrolul Ploiești — 
), Ș^N. Oltenița — 
—2 ; SERIA A |V-a :
- Pandurii Tg. Jiu 
răgășani — Minerul 
i. Curtea de Argeș — 
3, Știința 
ileea 2—0, Liceul 
. Drobeta Tr. Seve-
Jfatina — Șc. sp. 
Arqeș — Electropu- 
; SERIA A V a :

Petroșani 
’ 1

U.T.A. — Strungul Arad 1—0, Liceul 4 
Ti'mășoara — Șc. sp. Jimbolia 3—0, 
U.M, Timișoara — C.F.R. Timișoara
3— 0, Viitorul Timișoara — Șc. sp. Lu
goj 1—0, „Poli" Timișoara — Șc. sp. 
Caransebeș 0—0, Gloria Arad — Ra
pid Arad 1—1, Dierna Orșova — 
F.C.M. Reșița 0—0 ; SERIA A Vl-a : 
C.F.R. CI'Uj-Napoca — Gloria Bistrița 
0—0, Minerul Cavnic — F.C. Bitior
4— 2, Șc. sp Oradea — Armătura Za
lău 0—1, Industria sîrmei C. Turzii — 
F.C. Bai'a Mare 3—1, Sticla Turda — 
Olimpia Satu Mare 1—2, C.I.L. Sighet
— „U" Ciuj-Napoca 0—1 “
Vll-a : Unirea Alba Iulie 
Deva 2—0, Metalurgistul 
Metalul Aiud 4—1, Liceul 
Șc. sp. Hunedoara 0—1, 
ghișoara — Șc. sp. Sibiu 
nul Hunedoara — Șc.
4—4, C.F.R. ~ 
Mediaș 1—1, 
biu — F. C.
SERIA a Vili-a :
— Tractorul Brașov 3—1, Șc. sp. Mier
curea Ciuc — Nitramonia Făgăraș 
2—3, Șc. sp. Toplița — Șc. sp. Tg. 
Mureș 0—2, Șc. sp. Brașovia — Stea
gul roșu Brasov 1—1, Șc. sp. Odorhei
— Oltul Sf. Gheorghe 1—1, A.S.A. Tg. 
Mureș — Șc. sp. Cristur 2—0,

S'imeria —
Șc. sp. 

~ Șoimii
Șc. sp.

; SERIA A
— Mureșul 
Cugir — 

2 Deva — 
Metalul Si- 
1—0, Corvi, 
sp. Mediaș 
Gaz metan 
Șoimii Si- 

Sibiu 3—0 ; 
Gheorghieni

DUDU GEORGESCU i

ori 
-ui

Unor sondaje 
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■Sic.
”ru că

' in asta, pentru că în 
,! complex de formare 

-. jucători dc valoare este 
sar să intre și o asemenea 

..ponentă, pentru că nimic 
iu poate fi mai convingător ca... 

exemplul din teren, cel urmărit 
duminică de duminică. (L. D.).

întrecerea divizionarelor B 
ne obișnuise cu meciuri echi
librate și cu acele rezultate 
neașteptate (ne referim la' vic
toriile oaspeților) care dădeau 
frumusețe competiției și, bine
înțeles, contribuiau la calitatea 
ei. Etapa a 11-a, 
duminica trecută, 
însă 
privi 
vedea că ca are toate..- 
urile să 
ion" a ineficacității, 
în discuție, mai ales, 
echipelor vizitatoare, - evoluție 
aflată atit de mult în sufe
rință în privința numărului de 
goluri înscrise. De necrezut, dar 
din cele 27 de partide ale run
dei trecute, doar in șase oas
peții au reușit să trimită ba
lonul în poarta adversarului ! 
De altfel, golaverajul 
este 'edificator : 
în favoarea gazdelor, 
altă parte, nici acestea 
reușit să se impună la capi
tolul golurilor marcate, de vre
me ce patru întîlniri s-au în
cheiat cu scorul de 0—0, șase 
cu 1—0, 
cu 2—0. 
etapă : 1,96 !,
țin de un gol

Cifrele de 
o constatare 
rătoare : in Divizia B, efica
citatea este în suferință. Pină 
in prezent, media de goluri în
scrise in cele 297 de partide 
este de 2,2 — adică 1,1 de
echipă. Acest procent este sal
vat, într-o oarecare măsură, de 
eficacitatea formațiilor Petrolul 
Ploiești (25 de goluri — mar
cate de către 10 jucători), O- 

^Jjffipia Satu Mare (24 — 8 ju
cători).

Chimia 
timp ce 
Steagul 
viște realizează doar 14 și, res
pectiv, 16 goluri. O altă echipă 
fruntașă — e vorba de C.S.M. 
Suceava — a înscris în 11 me
ciuri doar 9 goluri. Cum pot. 
oare, aspira unele formații la 
un loc bun în clasament (unele 
cu pretenții, 
vare) dacă 
principalul 
CITATEA ? 
acum oferă

consumată 
a constituit 

o excepție și dacă vom 
din nou rezultatele vom 

atu- 
devină o „etapă eta- 

să repună 
evoluția

etapei
46—7, firește, 

Pe de
n-au

două cu 1—1 și șase 
Media de goluri pe 

adică mai pu- 
de echipă.
mai sus duc la 

deloc imbucu- 
Divizia B,

F.C.M. Giurgiu (21), 
Km. Vilcea (20), în 
formații fruntașe ca 

roșu și C. S. Tîrgo-

chiar, la promo- 
jocul lor suferă la 

capitol, EFICA- 
întrecerea de pină 
și alte... recorduri.

ATITUDINE FERMA
ÎMPOTRIVA ABATERILOR

9 Trei jucători excluși din activitatea sportivă @ Echipa 
Măgura Codîea a fost scoasă din campionatul Diviziei C

Joi. Comisia de disciplină a 
luat in discuție o serie de acte 
de indisciplină, printre care și 
două de o deosebită gravitate, 
care au fost pedepsite, de alt
fel, cu maximum de 

îndelung au fost 
incidentele petrecute 
dintre divizionarele C Măgura 
Codlea și I.C.I.M. Brașov, 
care. în minutul 78. mai i 
jucători ai echipei gazdă, 
mulțumiți de o decizie a 
trului. au tăbărit asupra 
tuia, lovindu-1 cu pumnii 
picioarele ! Dar huliganii 
primit pedeapsa cuvenită, 
tașii. frații Ion și Niculae 
precum și un alt jucător 
chipei Măgura Codlea. Rusuleț, 
au fost excluși din activitatea 
sportivă. Potrivit articolului 185 
din Regulamentul de organi
zare a activității fotbalistice, 
o sancțiune drastică a fost dic
tată și 
pective 
exclusă 
ziei C 
să joace

severitate, 
analizate 

la meciul

in 
mulți 

ne- 
arbi- 
aces- 
și cu 
și-au 
Făp- 

Lupu, 
al e-

îmootriva echipei res-
Măgura Codlea 
din campionatul 

și urmînd, anul 
in campionatul

fiind 
Divi- 

viitor, 
ju-

detean. Pe dc altă parte, pen
tru injurii aduse arbitrului, 
căpitanul echipei Măgura 
lea, Gheracostea, a fost 
pendat pe 8 etape.

Fapte reprobabile 
dus și la Medgidia, 
dintre I.M.U. și S.C. 
aceasta după ce, 
terenul din 
suspendat pe 3 etape, 
echipei din Medgidia i 
dicat pe 6 etape dreptul 
ganizare pe teren propriu. Au 
fost sancționați și 4 jucători de 
la I.M.U.M. : Trandafir, Duțu 
și Funda pe cite 6 etape, iar 
Păun pe 4 etape. De asemenea, 
delegatului acestei echipe. Va- 
sile Zăvoianu, i s-au interzis 
să mai reprezinte echipa timp 
de 1 an.

Și în alte cazuri abaterile au 
fost aspru sancționate. F.R.F. 
întelegînd să reprime orice act 
de indisciplină, asigurind nor
mala desfășurare a meciurilor 
de fotbal, crearea unui climat 
de deplină sportivitate pe te
renurile de joc.

Cod- 
sus-

pro-s-au
la meciul 
Tulcea, și 

nu 
Medgidia

demult 
fusese 
Acum, 

s-a ri
de or-

de
a

necrezut.
MARCAT

In 11
C-S.M. 
DOAR 
zău si 
6. ” ‘ 
„U”
Deva cite 8.

Starea de fapt are mai multe 
explicații. In primul rînd, e- 
xistă teama de a nu pierde, 
ceea ce face ca cele mai multe 
formații să se maseze in apă-

etape,
Borzești

4 GOLURI, Gloria Bu- 
Oiimpia Rm. Sărat cile 

Tehnonietal București 7. iar 
Ciuj-Napoca și Mureșul

simțită lipsa 
în acest sens

I’araschiv 
și Giuch: 
clasam 

cîjc 
urmați do 

i Saiu "Maro) 
(Metalul 
O altă 

o 
cieiTiele tehnice 
lor (unii foști 
ca : lovirea deft 
Ionului, numărul 
ccdce tehnico, 
capul în zona de 
este apoi lipsa 
în șutul la 
de la distanță, 
poziția 
spații 
se îngrămădesc 
mijlocașii care 
pe fundași.

Nu spunem un lucru nou, 
dar frumusețea fotbalului si 
calitatea întrecerii constau. în 
principal, in acuratețea fazelor 
și în înscrirea de goluri. Zecile 
de mii de spectatori acest lu
cru așteaptă, dar multe dintre 
divizionarele B îl ignoră cu 
bună știință in lupta lor dis
perată pentru puncte. Do aici 
și slaba calitate a multor par
tide. față de care jucătorii si 
antrenorii rămîn incă pasivi. 
Pină cînd ? (AI. V.).

CU

J Aseară, în ședința Birou- •’ 
J lui federal s-a stabilit lotul £ 

reprezentativ în vederea j!
J partidei de marți seară (ora 
S 19) de la Viena, cu Admira 
î Wacker : Răducanu, Ștefan £
J — Cheran, Sătmărecsnu li, (j 
) Sartieș, G. Sandu, Manea — 

Zamfir (F.C. Argeș), Bălăci,
j Boioni, Mulțescu — Trai, Lu- £ 

cescu, D. Georgescu, Marca, ț 
lordănescu. Selecționabilii sej 
vor întîlni duminică seara, / 
după etapă, plecarea urmînd i 
să aibă loc luni. 5

3
e ÎNCĂ TREI ETAPE ÎN 

„CUPA ROMÂNIEI". Pină la 
sfîrșitul acestui an mai sînt 
programate incă trei etape în 
„Cupa României". La 17 noiem
brie, cind sînt angajate forma
ții din Diviziile B și C și din 
campionatele județene. la 15 
decembrie („șaisprezecimile"), 
dată' la care vor intra în com
petiție și echipele de Divizia A 
și, în sfîrșit, la 19 decembrie, 
cînd sînt programate; jocurile 
din cadrul „optimilor".

CUM A PIERDUT SPORTUL STUDENȚESC LA GELSENKIRCHEN
A ieșit, așadar, din Cupa 

U.E.F.A. și Sportul studențesc, 
singura noastră echipă care se 
calificase pentru turul secund 
al unei competiții europene. 
S-o recunoaștem, înfringerea 
din turul dublei partide cu 
Șchalke 04 (una din cele mai 
în formă echipe din campio
natul vest-german) nu lăsa loc 
unor previziuni prea optimiste 
pentru returul de la Gelsen
kirchen. Speram totuși că stu
denții, cu o formație mai com
pletă decît cea prezentată pe 
stadionul Republicii (au rein
trat Ciugarin, Rădulescu și Pe- 
treanu, deci cite un om în fie
care compartiment) vor realiza 
o comportare onorabilă și un 
scor strins.

Pe Parkstadion, în fața a 
a circa 40 000 de spectatori, pe 
o vreme ploioasă, rece, ei n-au 
reușit să atingă însă decît pri
mul obiectiv (acela de a presta 
un joc corect, destul de apre
ciat) pentru că cel de-al doilea 
scop a rămas un simplu dezi
derat, 0—4 fiind o înfrîngere 
severă, cea mai mare diferență 
de goluri la care a pierdut o 
echipă românească in acest se
zon in Cupele europene.

Paradoxul acestui meci este 
că — în ansamblu — Sportul 
studențesc a jucat totuși mai 
bine decit la București, unde 
— după cum ne amintim — a 
făcut o repriză (a doua) foarte 
slabă. La Gelsenkirchen, stu
denții au avut o evoluție con
stantă, ca joc de ansamblu, pe 
parcursul întregii partide, dar 
ceea ce a determinat scorul de 
0—1 au fost cîteva momente de 
derută ale apărării, în debutul 
meciului, greșeli individuale pe 
care gazdele le-au speculat 
prompt, transformîndu-le în 
goluri. Așa s-a ajuns la situa
ția ca în 24 de minute Schalke 
să conducă cu 3—0, după o 
perioadă de joc în care Spor

tul studențesc a avut totuși 
cele mai bune ocazii de gol ale 
sale : șutul puternic al lui Vlad 
din min. 6, lă care Măriei a 
salvat in corner, și „bara'1 din 
min. 22 a lui Rădulescu ! După 
0—3. echipa noastră — care a 
abordat întîlniraa intr-un spi
rit destul de ofensiv, jucînd 
„deschis" de la început — nu 
s-a retras în apărare ci a con
tinuat să joace activ, dar cu un 
plus de prudență în compar
timentul defensiv. Astfel că. în 
ciuda atacurilor la fel de in
sistente ale lui Schalke (căruia 
publicul i-a cerut tot timpul 
să facă scor), studenții n-au 
mai cedat decit o singură dată, 
în final, cînd Răducanu a fost 
surprins de un șut pe jos, 
de la distanță, al lui Bon- 
gartz, la numai două minute 
după ce, la poarta lui Măriei,, 
se consumase o bună ocazie 
a studenților de a reduce sco
rul, Marica reluînd peste bară 
centrarea lui Tănăsescu.

în ciuda înfrîngerii la scor, 
Schalke n-a avut o superiori
tate teritorială pronunțata, jo
cul desfășurîndu-se aproape în

egală măsură în cele două ju
mătăți ale terenului. De altfel, 
cele 11 cornere de care au be
neficiat jucătorii noștri (Schalke 
a avut 1») arată că ei s-au 
găsit destul de mult în atac. 
Marea diferență dintre cele două 
echipe . a constat însă in ca
litățile atletice și in forța de 
pătrundere și precizia șutului 
atacanților, capitole la care gaz
dele au fost superioare. De alt
fel, în general, jucătorii lui 
Schalke s-au arătat superic-ri 
ca pregătire fizică, mai ales 
viteza lor — atit cea de depla
sare în teren, cit și așa-nu- 
mita „viteză de joc” — fiind 
superioară celei a „alb-ne- 
grilor".

Din rîndul echipei noastre 
pot fi evidențiați Tănăsescu. 
Grosu. Răducanu (cu excepția 
neatenției de la ultimul gol) 
și, parțial, Octavian Ionescu. 
De la Schalke, Bongratz a tă
cut o partidă excepțională, ală
turi de el ieșind în relief Oblak, 
Fischer si Abramczik.

Radu URZICEANU

ECHIPELE 
ÎN TURUL URMĂTOR 

joi SEARA s-au desfășurat ul
timele partide din etapa a doua 
a cupelor europene. In Cupa 
cupelor, Atletico Madrid a dispus 
cu 2—1 de Hajduk. la Split, ca- 
lificîndu-se în sferturile de fi
nală. Au marcat Ayala si Leal 
(în repriza secundă) și, respectiv. 
Zungul, pentru gazde. în prima 
parte a jocului. In Cupa U.E.F.A.. 
formația belgiană S.K. Lockeren 
a dispus cu 2—1 de C.F. Barce
lona, dar catalanii au obținut ca
lificarea, în urma victoriei repur
tate în tur (2—0).

iatA NUMĂRUL echipelor ca
lificate. în etapa a 3-a în- cele

CALIFICATE

Corespondentă din Italia

DUBLUL DUEL TORINO - MILANO
Nici în etapa de duminică 31 

octombrie, jucătorii nu au că
zut în culpe grave. O singură 
suspendare a fost dictată de 
judecătorul unic Barbe : funda
șul Negrisolo (Verona). In 
schimb, acesta s-a arătat sever 
cu Catanzaro, ai cărei supor
teri au provocat grave inciden
te în meciul cu Juventus, inci
dente soldate cu serioase dete
riorări ale stadionului. Sancțiu
nea este suspendarea pe o etapă 
a stadionului din Catanzaro, 
situație în care meciul Catan- 
zaro-Roma se va juca pe te
ren neutru. Dar e posibil ca 
ea să fie comutată într-o im
portantă amendă.

După meciurile din cupele 
europene, în care Juventus a 
fost numit de un comentator 
englez „distrugătorul lui Man
chester” (deoarece formația din

Torino a eliminat ambele for
mații din Manchester : și pe 
City și pe United), a mai cres
cut optimismul în privința 
partidelor cu reprezentativa 
antrenată de Don Revie. Pină 
la primul joc cu aceasta se va 
mai disputa o singură etapă, 
cea de miine. Ea ne propune 
dublul duel Torino-Milano, prin 
jocurile Torino — Internazio- 
nale și Milan — Juventus. 
Pentru campioană, meciul de la 
Milano este un greu examen, 
mai cu seamă că are trei acci
dentați (Castellini, Zaccarelli și 
Polici) și trei suspendați în jo
cul de la Dusseldorf. De de
fecțiunea eventuală a lui Tori
no s-ar putea să profite Na
poli, capabilă să obțină ambele 
puncte din meciul cu Foggia.

CESARE TRENTINI

AL CUPELOR EUROPENE
trei competiții, pe tari : R.F. Ger
mania — 5 echipe (Bayern Mun- 
chen și Borussia Monchenglad- 
bach în C.C.E.. Hamburger S.V. 
în Cupa cupelor. F.C. Koln și 
Schalke 04 în Cupa U.E.F.A.) ; 
Spania — 4 echipe (Atletico Ma
drid în Cupa cupelor. C.F. Bar
celona. Atletico Bilbao și Espa- 
nol Barcelona în Cupa U.E.F.A.) ; 
Belgia — 3 echipe (F.C. Bruges 
în C.C.E.. S.C. Anderlecht în 
Cupa cupelor și Molembeek în 
Cupa U.E.F.A.) ; Anglia — 3 e- 
chipe (Liverpool în C.C.E.. Sout
hampton în Cupa cupelor si 
Queens Park Rangers în Cupa 
U.E.F.A.) ; Italia — 3 echipe (Na
poli în Cupa cupelor. Milan și 
Juventus în Cupa U.E.F.A.) ; 
U.R.S.S. — 2 echipe (Dinamo
Kiev în C.C.E.. Șahtior Donețk 
în Cupa U.E.F.A.) ; R.D. Ger
mană — 2 echipe (Dynamo
Dresda în C.C.E.. F.C. Magde
burg în Cupa U.E.F.A.) ; Unga
ria — 2 echipe (M.T.K. în Cupa 
cupelor și Videoton în Cupa 
U.E.FA.). Cîte o echipă din: 
Grecia (A.E.K. în Cupa U.E.F.A.), 
Olanda (Feyenoord în Cupa 
U.E.F.A.), Iugoslavia (Steaua Ro
șie Belgrad în Cupa U.E.F.A.), 
Polonia (Slask Wroclaw în Cupa 
cupelor). Bulgaria (Levski Spar
tak în Cupa cupelor). Elveția 
(F.C. Zurich în C.C.E.), Franța 
(St. Etienne în C.C.E.) și Suedia 
(Osters Wăxjo în Cuca U.E.F.A.),

IERI, LA ZURICH, au fost fi
xate meciurile din optimile de 
finală ale Cupei U.E.F.A. (24 no
iembrie si 8 decembrie): R.W.D. 
Molembeek — Schalke 04 ; EspanoL 
Barcelona — Feyenoord; F. C. 
Magdeburg — Videoton; Queens 
Park Rangers — F.C. Koln; 
A.E.K. Atena — Steaua Roșie 
Belgrad; Osters Văxjo — C.F. 
Barcelona ; Atletico Bilbao — A.C. 
Milan; Juventus — Șahtior Do
nețk. Tragerea la sorți a meciu
rilor din sferturile de finală în 
C.C.E., Cupa cupelor și Cupa 
U.E.F.A. va avea loc la 11 ianua
rie, la Zurich.



„CUPA TINERETULUI LiJ Rfcrica

SÂRBATOARE SPORTIVA IN SASAR
Sărbătoare sportivă în Săsar, 

vechi cartier al municipiului 
Baia Mare, acolo unde ființează 
nu numai stația de flotare mi- 
neră ci și școala care pregă
tește viitorii ortaci. O prile
juiește deschiderea festivă a 
etapei de iarnă a „Cupei tine
retului".

Se află pe terenurile com
plexului sportiv al școlii (de 
fapt, un grup școlar miner cu 
peste 3 000 de elevi și eleve) 
aproape 2 000 de tineri și ti
nere, angajați în pasionante în
treceri.

Ion Pop a fost primul în aler
garea de cros, pe distanța de 
1 500 m, intr-o dispută foarte

Duminică, Comitetul 
municipal U.T.C. organi
zează o mare acțiune 
sportivă menită a marca 
festiv 
iarnă 
tului". 
tehnic 
tierul
9 dimineața — are loc 
un simultan șahist la care 
vor lua parte circa 400 
de concurenți (pionieri, 
elevi, studenți). Parteneri 
ai tinerilor șahiști vor fi 
15 șahiști fruntași din Ca
pitală.

noua ediție de 
a „Cupei tinere- 
La institutul Poli- 
din București (car- 
Grozăvești) — ora

strînsă cu Alexandru Vlase și 
Iulian Blaga. Aproape același 
istoric l-a avut și proba de 
2 000 m, în care Constantin 
Gligor a trecut primul linia de 
sosire, urmat de Nicolae Chiuz- 
baian și Gheorghe Coman. La 
volei băieți, echipa anului I a 
întrecut, la mare luptă, cu 2—1, 
pe cea a anului II.-Fetele, volei
balistele anului III s-au impus 
în fața celor din anul II (3—1). 
La handbal, rezultate strînse și 
la băieți (anul III — anul II 
21—17) și la fete (II—I 14—12), 
într-o competiție în care „Cupa 
tineretului" promite să furnizeze, 
nu peste mult timp, elemente 
pentru performantă. Minaur are 
aici o pepinieră de nădejde ! 
Chiar și la fotbal (III—II 5—2), 
Grupul școlar miner din 
Baia Ma.re poate impune, prin- 
tr-o serie de talente autentice, 
elemente echipei divizionare B, 
ale cărei rezultate nu mulțu
mesc întotdeauna.

Pentru a respecta filmul în
trecerilor, să ne oprim puțin și 
la crosul elevelor. O „optsu- 
tîstă" foarte decisă, Valeria 
Susa, a trecut prima linia de 
sosire, urmată de Ileana Onu- 
țan și Nastasia Cine. în timp 
ce Cornelia Chiș s-a arătat a 
fi mai rezistentă decit Rcghina 
Kiss și Radolța Breban în di
ficila probă de 1 000 m. „Eleve
le băimărene din această școală 
au făcut o netă opțiune pentru 
atletism", ține să ne asigure 
prof. Petru Albu. coordonator 
al activității de educație fizică

PRACTICA
LA LOCUL

ZILNIC, MII

Moment din întrecerea handbalistelor... Foto: Sigmund BAKCSI

și sport din cadrul 
școlar miner, totodată 
al școlii sportive care 
ncază pe lingă această unitate 
de învățămînt. Este o observa
ție care trebuie reținută.

Și tot în Baia Mare, etapa de 
iarnă a „Cupei tineretului44 a ” 
prilejuit o adevărată sărbătoare 
și în școlile generale nr. 4. 11 
și 12, îndeosebi, 
alergări de cros 
jocuri sportive.

A fost doar un
^wwwwwwwwwwwwI

de confecții
Brăila

DE FEMEI
GIMNASTICA

DE MUNCĂ

grupului 
director 
funcțio-

marcată prin 
și întreceri la

fel de pream-

CUM VĂ PREGĂTIȚI 
PENTRU SEZONUL DE IARNĂ?

Ne aflăm în cea de a unspreze
cea lună a anului, semn că pînă 
la intrarea în sezonul alb a mai 
rămas puțin timp. Suficient, însă 
pentru ca gospodarii bazelor spor
tive să poată încheia la vreme pre
parativele pentru asigurarea unor 
condiții optime de practicare a 
sporturilor și în perioada iernii. 
Un scurt raid-anchetă întreprins 
în aceste zile in Sectorul 4 al Ca
pitalei a reliefat faptul că preocu
pările pentru o utilizare judicioasă 
a spațiilor existente în sezonul 
rece se află în centrul atenției a- 
sociațiilor vizitate.

Un prim popas la complexul 
sportiv „Timpuri Noi“. O verita
bilă oază de verdeață, în care te
renurile de baschet, volei, handbal 
sînt excelent întreținute, iar bazi
nul de înot amintește de îndepăr
tatele zile ale verii și de nume
roasele acțiuni organizate aici. De 
altfel, pe terenuri întrecerile au 
loc și acum, ori de cite ori per
mite vremea. Ce se va întimpla, 
însă, odată cu primele geruri ? 
Notăm, mal întii, faptul că în 
urmă cu o săptămînă a fost dată 
în folosință o popicărie cu două 
piste și o sală de tenis de masă, 
care dispunind de instalațiile ne
cesare, vor constitui unul din 
punctele de atracție. Și aici cură
țenia impresionează. Alte amănun
te aflăm de la președintele asocia
ției Savin Bușcă : „Firește popi- 
căria și sala de tenis vor atrage 
un mare număr de angajați, dar 
aceasta nu e totul. In incinta în
treprinderii am amenajat o sală 
pentru șah, iar de săptămînă vii
toare vom începe amenajările ne
cesare pentru ca terenul de hand
bal să-l transformăm, odată cu 
primul ger, în patinoar44.

La sălile de tenis de masă și 
box ale asociației „Spartac44, si
tuate pe cheiul Dîmboviței, lucră
rile de renovare se aflau într-un 
stadiu avansat, urmind ca . ele să 
se încheie cit de curîfhd și în spa
țiul rezervat boxului. Aceste sail 
sînt, cu precădere, la dispoziția 
secțiilor de performanță, după 
cum a reieșit din cele spuse de 
antrenoarea Lucia Slăvescu. Dar 
am reținut și faptul că asociația 
programează aici și întreceri în 
cadrul diverselor competiții de 
masă, la ele Vuind parte un mare 
număr de lucrători din comerț.

Sala „Flacăra Roșie44, gazdă și a 
numeroase partide din campiona
tele divizionare, se prezintă, la 
rîndul ei în bune condiții, permi- 
țînd o organizare ireproșabilă din 
toate punctele de vedere. Cîteva 
fotomontaje aflate la intrare ilus
trează elocvent că celor de la a- 
ceastă întreprindere le place miș
carea. Evident, imaginile erau 
luate în... aer liber. Urmărind, 
însă, programul sălii, s-a putut 
vedea că spațiul disponibil este ca 
și inexistent, aici antrenîn\du-se 
un mare număr de echipe de di
verse categorii și de la diverși... 
beneficiari. Ne întrebăm, firește, 
oare la iarnă activitatea sportivă 
de masă va intra în vacanță ?

Am notat, în finalul acestui 
scurt raid-anchetă și cele spuse de

RAID-ANCHETĂ
Dan Tonescu,secretarul C.E.F.S., 

care ne-a însoțit în această vi
zită : „Ca în fiecare sezon 
amenaja în diverse puncte ale sec
torului cîteva patinoare naturale, 
unde se pot organiza nu numai 
competiții specifice, dar și unde un 
mare număr de cetățeni, de toate 
vîrstele, pot petrece multe mo
mente plăcute. în afară de pati
noarul de la Timpuri Noi. vom 
mai realiza două la Voinicelul și 
stadionul Olimpia, precum și in 
curțile școlilor generale nr. 86, 

195 și 199“.

vom

Em. F.
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bul, deoarece, momentul de 
greutate al etapei va avea loc, 
în toate orașele județului Ma
ramureș, duminica aceasta, la 
nivelul asociațiilor sportive șco
lare, din întreprinderi și insti
tuții.

Așteptăm să consemnăm în 
toate aceste asociații sportive 
(și de bună seamă în multe al
tele) primele rezultate...

Tiberiu STAMA

CORESPONDENȚE DIN ȚARA
• HUNEDOARA. La 

startul ediției de iar* 
nâ a „Cupei tineretu
lui" s-au aliniat circa 
7 000 de tineri din 
școlile, întreprinderile 
și instituțiile munici
piului care s-au între
cut la următoarele dis
cipline : volei, tenis de 
masă, șah, oină, atle
tism. Inedit a fost con
cursul de biciclete, 
triciclete și cros la care 
au participat 150 
preșcolari cîștigat 
Grădinița nr. 3 
Combinatului siderur
gic Hunedoara. (I. 
VLAD, coresp.).

A IAȘI. Au început 
întrecerile în asociații. 
Pentru început s-au 
remarcat asociațiile 
TEROM, cu peste 300 
de participanți (la te
nis de masă, șah, po
pice, fotbal), Nicolina 
(peste 200 de concu
renți la popice, șah, 
tente de masă), Liceul 
pedagogic de învăță
tori (peste 250 de con
curenți), Trustul de 
construcții industriale

de 
de 

a

ș.a. (Al. NOUR, co- 
resp.)
• SIBIU. Pe stadio

nul Voința din locali
tate, la întrecerile de 
handbal, volei și fot
bal au luat parte cir
ca 300 de cooperatori 
de la Arta Sibiului, 
Textila, îmbrăcămintea, 
Higiena și Timpuri Noi. 
La volei au învins ti
nerele de la îmbrăcă
mintea, la handbal 
cele de la Arta Sibiu
lui. Primul loc la fot
bal a fost ocupat de 
echipa Timpuri Noi. 
(Ilie IONESCU, co
resp.)
• JUDEȚUL NEAMȚ, 

început sărbătoresc în 
noua ediție a popu
larei competiții „Cupa 
tineretului" în orașele 
Tg. Neamț, Roman și 
Piatra Neamț. Numă
rul participanților e- 
levî, tineri cooperatori 
— peste 4 000. întrece
rile s-au disputat la 
tenis de masă, hand
bal, popice, fotbal. O 
acțiune care merită 
semnalată : s-au ini-

Tîmpuri 
IONESCU.

țiat concursuri pentru 
trecerea ultimelor nor
me ale Complexului 
„Sport și sănătate" la 
Liceul Petru Rareș 
(Piatra Neamț) și în 
comunele Hangu (250 
elevi'), Tașca (250 e- 
levi), Girov (300 ele
vi), Pipirig ș.a. (C. 
VERNICA, coresp.)
• TURNU MĂGU

RELE. Aproape 3 000 de 
tineri din 
s-au întrecut 
tenis de masă, 
fotbal, handbal, 
nastică, cros. La 
sul organizat în 
Parcului central 
cei peste 1 000 de 
curenți cei mai 
au fost Rcdica Tănase, 
G. Donciu, Gherghina 
Felie, V. Pîrvan. (D. 
GRUIA, coresp.).
• GURA 

LUI. In locul de agre
ment Lunca Moldovei 
circa 1 500 de tineri 
din școli și întreprin
deri s-au întrecut la 
handbal, volei, bas
chet, fotbal. (C. FILI- 
POVICI, coresp.)

loca litote 
la șah, 

mini- 
gim- 
cro- 

jurul 
din 

con- 
bunl

HUMORU- I

La Fabrica de 
una dintre cele _ __  ______
productive din orașul de la Du
năre. în jurul orei 9 dimineața se 
întrerupe lucrul. în toate secțiile, 
în hale și ateliere, se aude ace
eași chemare „gimnastica.și, 
în același timp, cîteva mii de 
muncitoare, tinere fete sau femei 
încep cele 5 minute de sport. La 
locul de muncă, în spațiile din
tre mașini, “
gram de gimnastică, 
ales, sub conducerea 
structoare pregătite chiar 
ele. în fiecare zi, pe 
schimb, acest program se 
tă cu aceeași seriozitate, 
nerează destindere, voie 
ca un medicament 
Dar, nu numai atît.

„Gimnastica la locul de mun
că — ne spune președintele aso
ciației sportive Confecția, Con
stantin Rușinoiu — a devenit la 
noi mai mult decît o obișnuință. 
S-a impus ca o necesitate, prac- 
ticindu-se de cîțiva ani. Sigur 
că nu a fost ușor să convingem 
pe toate muncitoarele despre e- 
fectele bune pe care ea le are. 
Am fost sprijiniți, însă, în acea
stă muncă de către organizațiile 
U.T.C., de Comitetul sindicatului, 
de medicul întreprinderii “. Me
dicul Cornelia Ionescu le vorbeș
te săptămînal muncitoarelor ia 
stația de amplificare despre e- 
fectele gimnasticii asupra sănă
tății femeilor de toate vîrstele. 
în ateliere am văzut afișe cu 
sfaturi practice în acest sens, 
prezentînd exercițiile de gimnas
tică la locul de muncă, cele mai 
adecvate textilistelor. Stăm de 
vorbă și cu tov. Constantin Chi- 
riac, secretarul Comitetului sin
dicatului. „Am avut și perioade 
cînd într-o secție 
produs, temporar, 
această activitate, 
am constatat că 
muncii a crescut 
5 la sutăî iată, 
gă întreținerea 
derea organismului, cele 4—5 mi
nute de gimnastică sînt genera
toare și ale unui plus de efici
ență economică. La volumul pro
ducției noastre — și pentru fie
care muncitoare în parte — a- 
ceasta înseamnă un mare cîștig“.

Notăm și cele spuse de Mișu 
Dumitrescu, secretarul asociației: 
„Introducerea gimnasticii la lo
cul de muncă a avut darul să 
impulsioneze activitatea sportivă 
de masă în ansamblu. A sporit 
gustul pentru sport, astfel că ac
țiunile sportive ce le întreprin
dem se bucură de mai multă 
popularitate44.

Așadar, iată cîteva opinii, care 
se constituie ca o pledoarie pen
tru această importantă activitate 
sportivă de masă, care, desigur, 
ar trebui să se desfășoare în 
toate asociațiile.

Viorel TONCEANU

confecții Brăila,' 
mal mari unități

ele execută un pro- 
cu grijă 
unor in- 

dintre 
fiecare 
execu- 
E1 ge- 

bună, 
binefăcător.

sau alta s-au 
Întreruperi in 

La reluarea ei 
productivitatea 
cu 3 pînă la 

deci, că pe lin- 
sănătății, destin-

LA LICEUL REAL-UMANIST NR. 2 DIN CAPITALA

----------------- ! CONTRIBUȚIA SPORT
ÎN DEZBATERE I LA PREGĂTIREA PENTRU MUNCĂ Șl VI

„Vă rugăm să participați în ziua de.-, la 
ora..., la dezbaterea cu tema : Educația fizi
că și sportul și contribuția lor la pregătirea 
pentru muncă și viață”. Semnează : Detașa
mentul de pionieri ai clasei a Vll-a C de 
la Liceul real-umanist nr. 2 (fost nr. 24) din 
Capitală.

Invitația nu ne-a surprins, cu atît mai 
mult cu cit știam că ne este adresată de 
elevii unei școli ce se evidențiază prin acti
vitatea sportivă desfășurată — recenta „Di
plomă de onoare" a C.M.E.F-S. o atestă cu 
prisosință —, în plus de la o clasă cu pro-

gram special de handbal. La acestea avem 
să adăugăm, în scurtă vreme, alte cîteva 
precizări : nici un elev corigent în anii pre- 
cedenți. Mai mult chiar, peste două treimi 
din numărul elevilor au obținut calificative 
foarte bune. Așadar, o clasă în care învă
țătura și sportul se îmbină armonios, cu re
zultate dintre cele mai bune.

Cîteva din „secretele” acestor reușite le-am 
aflat dînd curs invitației de care aminteam 
la începutul acestor rînduri. Dar. să dăm cu
vântul participanților :

•>

tîmplă dacă te abați de 
acestea ? Consecințele 
greu de întrevăzut, 
cusiuni și asupra echipei. Tran- 
spuneți totul în planul clasei și 
cred că concluziile se impun de 
la sine.

la toate 
nu sînt 

cu reper-

LAURA M1NZATU : Este di
ficil să afirm cu certitudine ce 
mi-a dat sportul. Cu siguranță, 
însă, că destul de mult. în 
primul rînd am înțeles mai bine 
că nu poți obține rezultate de 
valoare fără antrenamente per
severente. Deci, nici note bune. 
Am învățat să-mi organizez 
mai bine timpul de lucru, cu 
influență directă și asupra în
tregii mele activități școlare și 
extrașcolare.

CARMEN GANCEV : Desigur 
că sportul ne-a 
muncim într-un 
în ritmul cerut, 
activitatea de 
poți ajunge sus. 
salturi, dacă nu îți impui un 
anumit mod de lucru. Și rezul
tatele obținute de noi toți sînt 
o elocventă mărturie.

învățat să 
anumit ritm, 

dealtfel, și de 
fiecare zi. Nu 
dacă ..urci" în

CRISTINA ATANASIU : Co
lega mea Laura vorbea despre 
organizarea timpului. despre 
perseverentă. După cum știți, 
eu am venit abia in acest an

Ei bine, amîn colectivul clasei.
simtit sprijinul vostru imediat 
și. dacă mă gîndesc, nu pot ne
glija faptul că 5——*—• -x
practic sistematic 
ajuns încet-încet 
concluzii ca cele 
înainte.

începînd să 
handbalul, am 

la aceleași 
afirmate mai

și sportul putînd avea, prin 
lcmentele sale de conținut, 
sprijin substanțial. Ceea ce 
poate observa și în viața 
fiecare zi a clasei.

e- 
un
se
de

MIHAELA CIUCUR : Hand
balul este un joc colectiv, cu 
reguli bine stabilite, ca, de alt
fel, oricare disciplină sportivă; 
Cred că 
transpus 
„jocul" 
Au fost, 
și cazuri 
care au întimpinat. din diverse 
motive, dificultăți cu învățătu
ra, dar intervenția celorlalți a 
fost hotărîtoare. Aș zice că la 
noi între sport și învățătură 
există o relație reciprocă..

acest joc colectiv s-a 
cu bune rezultate și în 
colectiv al învățăturii, 
de ce să nu spunem, 
cînd am

GABRIEL PÎRJOL: Eu 
dori să reliefez un alt aspect, 
cel disciplinar. Ce înseamnă 
disciplină în sport ? Să asculți 
indicațiile antrenorului, să te 
pregătești cu sîrguință, să res
pecți regulamentul jocului, să 
ai o atitudine corectă față de 
colegi și adversari. Ce se în-

aș

EUGENIA MIRONESCU: 
S-a vorbit aici de formarea u- 
nor trăsături de caracter nece
sare fiecărui om al societății 
noastre noi. Poate ar fi util să 
spunem că prin sport se pot 
căpăta și unele deprinderi ne
cesare viitoarelor profesiuni 
spre care ne vom îndrepta. Dar, 
înainte de toate, nu trebuie să 
uităm că sportul constituie o 
minunată școală a educației pa
triotice... .

DANIEL IIURTOI : Este su
ficient să ne gîndim la colegele 
noastre de generație din echipa 
olimpică de gimnastică, pentru 
a ne da seama că ele ne-au 
predat o adevărată lecție de 
patriotism...

avut colegi

IULIA CARACIUC : Nu 
pot realiza insă lucrurile la 

dacă fiecare 
voința, perse- 
în acest caz

velul așteptat, 
nu-și autoeducă 
verența, curajul.

se 
ni-

...Discuțiile au continuat. Filele carnetului de reporter conțin 
încă multe lucruri interesante. In loc de alte concluzii am reținut 
cele spuse de profesoara de matematică Maria Călin, diriginta cla
sei ; „Nu știu dacă faptul că în clasă verbele «a întîrzia* și 
«a lipsi* nu sînt cunoscute este numai urmarea contribuției spor
tului, dar că el a avut un aport deosebit este incontestabil*4 și de 
profesorul de educație fizică Gheorghe Predescu : „Bucurîndu-ne 
de un mare sprijin în școală, am încercat — și am reușit — să 
facem din educația fizică o disciplină integrată armonios in pro
gramul general de învățămînt, contribuind pe măsura posibilități
lor, prin mijloacele specifice, la formarea unor tineri care să 
poată, la terminarea școlii, să corespundă din toate punctele de 
vedere*.

Emanuel FANTANEANU



PREGĂTIREA FIZICĂ,
TEMELIA MARILOR PERFORMANȚE

AU FOST ALCĂTUITE LOTURILE

(Urmare clin pag. 1)

punct 
Pregăti- 
sarcină, 
perma- 
sportiv, 
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NU

teoretic. 
este o 
necesitate

funcție
gene-

trebuie creat 
pricepere și 
de zi. Orga- 
e supus_ la 

ce mai mari, 
fizică

in
energic

și sportivul tre
să le facă față, 

ce rezultate uluitoare 
în mai toate sportu- 
cad recorduri socotite 
lor imbatabile. Este 

pe spor- 
ne

bună capacitate de efort. După 
cum cele mai originale și 
potrivite scheme tactice, 
rămîne simple deziderate, 
rile demonstrații la tablă, dacă 
colectivul echipei — pină la ul
timul component — este lipsit 
de vlagă. A lucra pentru teh
nică, a lucra pentru tactică, fără 
asigurarea pregătirii fizice e ca 
și cum s-ar începe construcția 
unei case nu cu temelia, ci cu... 
etajul întîi ! Cu alte cuvinte, 
pregătirea fizică asigură capa
citatea de efort, de exprimare 
superioară a procedeelor teh- 
nico-tactice, fiind de asemenea 
un suport solid pentru starea 
psihologică dc concurs.

CIND TREBUIE FĂCUTA 
PREGĂTIREA FIZICA ȘI CÎT? 
Și in această privință lucru
rile sînt lămurite din 
de vedere 
rea fizică 
o deosebită 
nentă pentru fiecare 
pentru fiecare echipă. 
REA PERFORMANȚA 
EXISTĂ PAUZA în acest dome
niu, în nici una din cele 365 
de zile ale anului, in 
dc perioadele pregătirii 
rale. Suportul fizic al întregii 
activități sportive 
și menținut cu 
deosebită grijă, zi 
nismul sportivului 
eforturi din ce 
consumul de 
crește continuu 
buie să fie apt 
Vedem la 
s-a ajuns 
rile, cum 
la timpul 
suficient să-i privim 
tivii respectivi și să ne dăm 
seama că rezultatele lor de ex
cepție au la bază. înainte de 
toate, o pregătire fizică de ex
cepție. oglindită în pregătirea 
lor atletică excelentă.

Așadar. PREGĂTIREA 
ZICĂ ESTE O SARCINA 
FIECARE ZI, organismul spor
tivului de valoare neîngă- 
duind fluctuații dc formă 
fizică de Ia o zi Ia alta, fără 
pericolul pierderii acumulărilor 
de săptămini. de luni și de ani.

Dintre componentele procesu
lui instructiv-educativ uneori 
pregătirea fizică este mai aridă, 
mai grea, dar satisfacția mari
lor performanțe cere în primul
rînd o muncă asiduă. Mai ales
aci trebuie muncit crîncen,
în lac de sudoare. Aler
gări, sărituri, ridicări de 
haltere, flotări și genuflexiuni, 
gimnastică, mers pe schi — iată 
numai o parte din arsenalul 
mijloacelor folosite în pregăti
rea fizică generală și specifică, 
ore. zile, luni întregi. Greu și 
foarte greu, nespectaculos. mo
noton dar... absolut NECEȘAR ! 
Firile tari, adevărații sportivi, 
vei

mai 
vor 
ste-

FI- 
DE

care vor să ajungă în fruii- 
piiramidei, tinerii de carac- 

S>E SUPUN
ACESTUI 

VOIOS.
lupta 

marilor 
trati în 
dos. puși pe chiul și căpătuială, 
nu rezistă acestei încercări 
caracterelor.
muncesc, că 
și își șterg o 
de pe obrajii 
roșească, se 
că nu le trebuie și nu le 
bine.
și niște teorii despre inutilita
tea .efortului maxim și despre 
primatul talentului asupra -mun
cii. Asemenea „sportivi" între
țin o atmosferă . grea, conflic- 
tuală. iși caută (și mai găsesc) 
adopți și nu o dată se plîng 

. că antrenorul e. nepriceput și- 
strică echipa ! Cunoașțem multe 
exemple “de neînțelegeri între 
sportivi și antrenori iscate de 
munca pentru pregătirea fizică 
și nu o dată asemenea sportivi 
găsesc înțelegere (mai ales in 
fotbal) dar. în loc să fie înde
părtați asemenea pierde-vară, 
sînt îndepărtați... antrenorii 1 
Tot în lipsa linei solide pregă
tiri fizice găsim explicația frec
ventelor accidentări din ultima 
vreme, la antrenamente si în 
competiții, a faulturilor groso
lane. a altor gesturi nesportive 
P'-in care se încearcă onr’rea 
adversarului mai bine pregătit. 
Tot de aici nervozitatea', 
forările si protestele 
arbitrilor;

pune adesea
CȚNE RĂSPUNDE 
GATIREA FIZICA?
tați să -creadă că aceasta 
ne în exclusivitate

DE BUNA 
TRAVALIU 

zestre 
pentru 

performanțe, 
sport prin

prețioasă 
atingerea 

Cei in- 
ușa din

a
Ei mimează că 
aleargă, că ridică 
sudoare imaginară 
care ar trebui să 

plîng. .că. e . greu, 
face 

•sînt gata să născocească

voci -
la deciziile

întrebarea : 
DE PRE- 
Celor ten- 

revi- 
antre

norului le vom reaminti 
răspunsul pe care Ștefan 
Covaci ni-1 dădea într-un in
terviu, pc find era antrenorul 
faimoasei Ajax Amsterdam : 
„în orice echipă de fotbal pre
gătirea fizică este subînțeleasă. 
In condițiile marii concurențe 
existente azi, cine nu are o 
pregătire fizică excelentă nu e 
admis ! Cind. cu ce metode și 
mijloace se pregătește și cum 
iși păstrează pregătirea fizică, 
aceasta privește pe fiecare..."

Principalul răspunzător dc 
pregătirea fizică de bază și mai 
ales de menținerea ei rămîne, 
deci, SPORTIVUL ÎNSUȘI. El 
simte primul ce-i lipsește și nu 
așteaptă să fie îndemnat de la 
spate. Ne referim, desigur, la 
sportivul adevărat. Acesta se 
scoală foarte de dimineață 
(pentru că s-a culcat devreme) 
și, după un viguros program 
de gimnastică „de înviorare", 
merge în parcul ccl mai apro
piat pentru un cros, în ritm 
susținut, dc cel puțin o oră, 
cum făcea — de exemplu — 
Iolanda Balaș la Băneasa, la 
5,30 dimineața, fie vară, fie 
iarnă. în consens cu antrenorul 
și cu medicul. sportivul lu
crează la sala de forță, cu apa
ratele, pe durata și cu intensi
tatea recomandată de cei doi, 
împreună cu care alcătuiește 
„triunghiul performantei". Și 
asta zi de zi. intr-o întrecere 
permanentă cu sine însuși- Așa 
lucrează gimnastele, unii boxeri 
și luptători, caiaciști și canoiști, 
așa lucrau handbaliștii pină nu 
de mult. Progresele înregistrate 
anul acesta de hocheiul și po- 
lo-ul românesc sînt o urmare 
și a unei atente pregătiri fi
zice, armonios conjugată cu ce
rințele tehnico-tactice.

MENȚINEREA STĂRII DE 
PREGĂTIRE FIZICA. DOMI
NANTA FORMEI SPORTIVE, 
ESTE UN ACT DE MARE 
RĂSPUNDERE A SPORTIVU
LUI ADEVĂRAT. El știe că un 
program de activitate profesio
nală și sport riguros ordonat, 
cu respectarea timpului de o- 
dihnă. respingerea țigării și 
băuturilor alcoolice, cu evitarea 
oricăror excese, cu un regim 
alimentar și igienic fără 
cusur reprezintă cerințe de 
prim rang ale vieții spor
tive. S-a determinat știin
țific că o singură noapte de ne
somn, mai ales dacă s-a con
sumat alcool, anulează pregă
tirea fizică de o lună de zile, 
eu slabă speranță dc a mai fi 
recuperată ușor. Iar dacă acest 
lucru se petrece după ziua de 
competiție, care presupune un 
mare consum de energie, urmă
rile sînt și mai dezastruoase. 
Practica atestă că menținerea 
unei bune condiții fizice e le
gată și dc efectuarea, după an
trenamente și concursuri, a 
procedurilor dc refacere (duș 
prelungit, masaj, relaxare...).

ANTRENORII AU, firește, 
UN MARE ROL IN ASIGU
RAREA ȘI PERFECTIONA
REA PREGĂTIRII FIZICE A 
ELEVILOR LOR. Dacă cicliștii 
noștri s-au clasat slab in „Cursa 
Păcii" de anul trecut, aceasta 
s-a datorat mai ales faptului că 
au lucrat (și lucrează) puțin 
pentru pregătirea fizică gene
rală. iar după începerea sezo
nului competițional antrenorul 
lotului a renunțat complet la 
acest capitol. în baschet, pre
gătirea fizică reprezintă un vechi 
deziderat, în special la ju
cătorii înalți (fără forță, lenți, 
eu detentă redusă). Pregăti
rea fizică la baschet ar tre
bui să constituie o preocupare 
de căpătii (fără a neglija, de
sigur, tehnica și tactica) și in a- 
cest fel ar putea fi reduse e- 
fectele handicapului de talie pe 
care îl au deobicei jucătorii 
noștri in disputele internațio
nale. în sfirșit, se poate afirma 
că nereușita canotajului nostru, 
îndeosebi cel masculin, Ia .1.0. 
de la Montreal, s-a datorat in 
mare măsură insuficientei pre
gătiri fizice, observație valabilă 
si pentru echipa dc floretă fele.

Este îmbucurător faptul că 
federațiile s-au sesizat și au 
luat unele măsuri în direcția 
îmbunătățirii pregătirii fizice. 
Acestea vizează îndeosebi con
trolul, scop pentru care s-au 
stabilii probe și norme obliga
torii, pe care sportivii trebuie 
să le treacă periodic. Este o 
măsură bună, dar ea trebuie 
extinsă la pregătirea propriu- 
zisă, cu atit mai mult cu cit 
există semne că trecerea aces
tor- teste se poate transforma 
într-o sarcină de moment. în
tr-un scop in sine. Așa a fost, 
de exemplu, la fotbal cu „tes
tul Cooper”, promovat pină la 
urmă de sportivi înaintea cam

pionatului, dar cu ce folos, dacă 
in competiție se joacă așa cum 
se joacă, cu scăderi bruște, de 
rezistentă în repriza a doua, 
caracteristică aproape tuturor 
divizionarelor A ! ?

Sîntem in sezonul rece, cind 
unii sportivi au încheiat sau 
sînt aproape de încheierea com
petițiilor oficiale. . Perioada 
pină la reluarea activității com- 
petiționale trebuie folosită in
tens — așa cum cer indicațiile 
conducerii C.N.E.F.S. —'■ pentru 
perfecționarea pregătirii fizice, 
pentru realizarea atit de pre
țioaselor acumulări necesare 
viitorului sezon. Mai ales în 
acest timp ar putea fi reactua
lizată o practică mai veche, 
care a dat rezultate foarte 
bune, de a asigura sportivilor, 
mai ales celor tineri, asistenta 
unor profesori de educație fi
zică specializați în mater.'?.

★

Departe de a pretinde că am 
epuizat în articolul de față 
toate aspectele problemei, 
ne-am propus să oferim facto
rilor de răspundere motive de 
reflecție pe o temă majoră a 
vieții noastre sportive, pentru 
ea sportul nostru de perfor
manță să progreseze neîncetat, 
potrivit exigentelor actuale.

CAMPIONATE* COMPETIȚII
CAMPIONATELE 

NAȚIONALE DE BASCHET
Dim etapa a doua a turului secund 

al Campionatului național de baschet 
masculin se desprinde meciul Farul — 
Universitatea Cluj-Napoca (în tur 
78—91), un adevărat derby. Celelalte 
partide : grupa 1—6 : Rapid — Steaua 
(57—98), I.C.E.D. — Dinamo (83—132); 
grupa 7—12 : I.E.F.S. — Universitatea 
Timișoara (80—95), C.S.U. Galați — 
Dinamo Oradea (72—81), C.S.U. Bra
șov — Politehnica lași (74—66). După 
desfășurarea ultimei etape și a res
tanțelor, clasamentul Se prezintă ast
fel :

La fete, din cele șase întîlniri ale 
etapei a șaptea se va disputa una 
singură : Voimța București — Politeh
nica București. După ultimele restanțe, 
clasamentul la zi :

1. Dinamo Buc. 13 13 0 1477- 923 26
2. Steaua 13 12 1 1294- 926 25
3. ,,U" Cj-Nap. 13 11 2 1160- 977 24
4. Rapid 13 6 7 935- 975 19
5. I.C.E.D. 13 6 7 1025-1180 19
6. Farul 13 5 8 1035 1213 18

7. „U" Timiș. 13 6 7 1072-1088 19
8. Poli, lași 13 5 8 946-1018 18
9. Dinamo Or. 13 5 8 1038-1105 18

10. C.S.U. Bv. 13 4 9 1093-1220 17
11. C.S.U. Galați 13 3 10 966-1176 16
12. I.E.F.S. 13 2 11 934-1164 15

1. I.E.F.S. 12 11 1 1059- 702 23
2. Rapid 12 11 1 886- 673 23
3. Politehnica 12 10 2 1026- 818 22
4. Olimpia 12 9 3 927- 813 21
5. „U" Cj.-Nap. 12 8 4 874- 872 20
6. ,,U" Timișoara 12 6 6 795- 858 18
7. Crișul 12 4 8 769- 814 16
8. Mobila S.M. 12 4 8 884-1014 16
9. C.S.U. Galați 12 3 9 742- 862 15

10. Voința Buc. 12 3 9 714- 913 15
11. Voința Brașov 12 2 10 774- 845 14
12. Sănătatea PI. 12 1 11 744-1010 13

START IN ULTIMUL 
CAMPIONAT CICLIST 

AL SEZONULUI
Mii ne, Poiana Brașovului găz

duiește ultimul campionat din 
acest an al cicliștilor — ciclocro- 
sul — întrecere care va încheia 
un bogat sezon competițional al 
rutierilor noștri. Traseul pe care 
vor avea loc alergările este ace
lași pe care s-a concurat si anul 
trecut. Startul se va da. deci, 
din dreptui Cabanei Vinătorul, 
după care, pretendenții la titlu
rile de campioni (juniori și se
niori) vor acoperi, de-a lungul 
mai multor ture, un traseu pe 
cit de frumos pe atit de dificil. 
Cursele vor începe la ora 9.

Campionul de anul trecut la 
cicloc.ros, Vasile Seleian, va fi 
prezent la actualele dispute în 
calitate de... antrenor (Clubul 
sportiv Olimpia). Pretendenții la 
titlu în întrecerea seniorilor vor 
fi de această dată E. imbuzan și 
I. Paraschiv (Voința) S. Negoes- 
cu (Steaua). N. Andronache (Me
talul Plopeni). dar nu sînt ex- 
cluse nici surprize. La juniori 
mari, prima sansă o are T. Ra
du de la Metalul Ploneni în fmo 
ce la juniori mici, concurează cu 
șanse egale pentru victorie, cel 
puțin 10 alergători.

HOCHEI : AZI, DERBYUL 
STEAUA - S.C. M. CiUC

Peste 4 000 de spectatori au ur
mărit, joi seara, la Miercurea 
Ciuc. meciul dintre Sport Caib 
M. Ciuc și Dinamo, în care echi
pa gazdă a ob'inut a treia victo
rie, din actualul sezon, în fața 
forma* iei bucureștehe. A fost o 
întâlnire extrem de disputată, 
foarte echilibrată' si cu un fi“»al 
de-a dreptul dramatic. Bucure te
mi au. deschis scorul în min. 9 
(Z. Nagy), dar gazdele au egalat

DE HANDBAL
După cum se știe, sezonul de 

toamnă în aer liber s-a i.nr 
eheiat. Handbalul românesc se 
prezintă acum la startul între
cerilor internaționale de sală.

a în vederea meciurilor cu 
selecționata masculină a R. F. 
Germania (19 noiembrie la 
Brașov și 20 noiembrie la Plo
iești) a fost desemnat lotul din 
care va fi alcătuită reprezenta
tiva României. Antrenorul Eu
gen Trofin are la dispoziție, 
pentru pregătire, următorii ju
cători : Ștefan Orban, Marian 
Vasilache șl Virgil Marchidan 
— portari, Cezar Drăgăniță, 
Adrian Cosma, Constantin Doi
nea, Ștefan Deacu, Werner 
Stockl, Liviu Bota, Erwin 
Schmidt, Radu Voina, Iosif 
Boroș, Benone Niculescu, Sorin 
Baican, Ștefan Birtalan, Ale
xandru Folker, Lucian Vasila
che, Ion Tasc, Mihai Mironiuc, 
Mircea Grabovschi, Constantin 
Odac și Mircea Stef. Exceptin- 
du-1 pe Ștefan Birtalan, ceilalți 
jucători vor face parte și din 
lotul pentru campionatul mon
dial universitar (9—16 ianuarie 
1977. în Polonia). După meciu
rile cu R. F. Germania, echipa 
României va participa la tur
neele de la Tbilisi (23—28 no
iembrie), Miskolc (3—5 decem
brie) și Berlin (1—3 ianuarie 
1977).

• Antrenor al lotului feminin 
este Valeriu Gogâltan (acest

repede (Texe, min. 13) și au luat 
conducerea (Petres, min. 14). Ei 
au mărit diferența (Borbath, 3—1. 
în min. 21), pentru ca Sgîncă să 
reducă din handicap în min. 33: 
3—2. In ultima repriză scorul e- 
voluează astfel: 4—2 (Antal, min. 
44), 4—3 (Sgincă, min. 45), 5—3
(Borbath, min. 51), 5—4 (Costea, 
min. 58). în acest moment. Gal 
comite un gest nesportiv și-l lo
vește pe autorul golului dinamo- 
vist, fiind — bineînțeles — elimi
nat. în 4 oameni de cîmp, Sport 
Club se apără cu disperare în 
fața adversarilor dezlănțuiți și 
reușesc să mențină rezultatul. 
Au arbitrat în general bine (li
nele mici scăpări s-au datorat 
vitezei jocului) Gli. Mureșanu și 
M. Presneanu (ambii din Bucu
rești) .

Turul Ii al Diviziei naționale 
de hochei programează astăzi și 
mîine, ultimele două etape. Sîm- 
bătă au loc partidele Dinamo — 
Dunărea și Steaua — Sport Club 
(un veritabil derby al turneului), 
iar duminică Sport Club — Du
nărea și Steaua — Dinamo. (V. 
Pașeanu-coresn.)

MECIURI ECHILIBRATE 
ÎN DIVIZIA A DE JUDO

Azi și mîine sînt programate 
triunghiularele celei de a iV-a e- 
tape a campionatului Diviziei A 
dc judo. Aproape toate partidele 
se anunță extrem de echilibrate, 
deschise oricăror rezultate. Excep
ție fac doar cele două meciuri pe 
care le va susține lidera clasa
mentului, Dinamo București, fa
vorită în confruntările cu Olim
pia și Politehnica București situa
te, în această ordine, pe ultimele 
locuri. lată programul acestei 
etape Astăzi, de la ora 15, în sala 
I.E.F.S. : Universitatea București 
— Politehnica Iași — I.E.F.S. ; la 
Făgăraș : Dinamo Brașov — Ra
pid Arad — Nitramonia Făgăraș ; 
mîine. tot în sala I.E.F.S.. de la 
ora 10 : Dinamo București — O- 
limoia Buc. — Politehnica Buc. ; la 
Cluj-NaDOca : Constructorul Mier
curea Ciuc — C.S.M. Borzești — 
Universitatea Cluj-Napoca.

DIVIZIA A, 
LA POPICE

Cele două echipe feminine ne
învinse timp de cinci etape, Vo
ința București și Laromet Bucu
rești (seria Sud) s-au întîlnit pe 
arena Voința în cadrul etapei a
VI- a. După un joc deosebit de 
frumos. în care jucătoarele ambe
lor formații au evoluat fără gre-, 
șeală ,și au obținut rezultate bune, 
victoria a revenit formației Vo
ința la un scor strîns, 2560—2527 
p d (bile goale voința 19, Laro-, 
met 19 !)’. Cele mo.i precise jucă
toare au fost junioara Elisabeta 
Badea — 446 și Elena Goncear — 
445 de la Voința, respectiv. Elena 
Trandafir — 441 p. d. Dună acest 
joc conduce în seria Sud Voința 
București cu maximum de puncte, 
1:2 și este singura echipă neînvinsă 
din cele 20 de divizionare femi
nine.

'Ar
Azi și mîine se dispută etapa a

VII- a a campionatului diviziei A, 
care programează o serie de jocuri 
importante, acum, qu trei etape 
înaintea încheierii' turului compe
tiției. Astfel. î.n seria Sud a cam
pionatului masculin, un derby care 
stârnește mult- interes, parh’da de 
la București dintre Olim.nia (lo
cul secund cu 10 p) și Petrolul

TENIS CLUB BUCUREȘTI, organizează în ziua de sim- 
bătă 6 noiembrie7 ora 14 30 un concurs de selecție pentru te
nis de cîmp la care pot lua parte copii in vîrstă de 7—10 ani. 
Informații suplimentare la teî'ofoh 'î ’ Î4.o8.58, zilnic între 
orele 8—17.

ALE ROMÂNIEI
reputat tehnician a mai fost 
antrenor al lotului acum citiva 
ani). Printre jucătoarele care 
compun actualul lot se află 
Viorica Ionică, Maria Boși, Vic
toria Amarandei, Liliana 
Chelba, Rodica Grigoraș, Geor- 
geta Lăcustă, Simona Arghir, 
Viorica Cojocărița, Sultana Ia- 
găru. Primele confruntări in
ternaționale. din noul sezon, 
sînt programate la 26 noiembrie 
(Bacău) și 23 noiembrie (Iași), 
cind echipa României va juca 
în compania selecționatei femi
nine a R. F. Germania.

• Campionatele mondiale de 
seniori și senioare se desfășoa
ră în anul 1978. Cel masculin, 
grupa valorică A, va fi găz
duit de Danemarca (26 ianua
rie — 5 februarie), in timp ce 
cel feminin se va desfășura în 
Cehoslovacia (23 noiembrie — 3 
decembrie).

• Anul viitor (18—25 martie), 
în România se va organiza pri
ma ediție a campionatului mon
dial de junioare. întrecerile se 
vor disputa la Craiova, Brașov, 
Ploiești și București.

• „Trofeul Carpațl" (România 
A și B, U.R.S.S., Iugoslavia, 
R. D. Germană. Ungaria, Dane
marca și Spania — formații 
masculine) este programat anul 
viitor tot la Baia. Mare. Ediția 
feminină (România A și B, 
R. D. Germană, U.R.S.S., Iugo
slavia și Cehoslovacia) se va 
desfășura la Bacău.

Teleajen Ploiești (locul I cu 12 p), 
singura formație care în șase 
jocuri a obținut tot atîtea victo
rii. O misiune dificilă va avea și 
fruntașa seriei Nord (f). Voința 
Tg. Mureș care va evolua azi la 
Cluj-Napoca în compania forma
ției Voința — locul 4. Un joc a- 
tractiv va fi și cel de la Hune
doara, dintre echipa locală Meta
lul. și Aurul Baia Mare, locul 3 
în seria Nord a campionatului 
masculin, care la o eventuală vic
torie vizează locul 1 în clasamen
tul seriei. (T. R.)

FINALELE REPUBLICANE 
ALE JUNIORILOR 

LA TENIS DE MASĂ
începînd de duminică (ora 14), 

Sala sporturilor din Cluj-Napoca 
va găzdui întrecerile finalelor 
campionatelor republicane de te
nis dc masă (individual) rezerva
te juniorilor. Concursul se va 
încheia marți.

ȘAH : MECIUL FEMININ 
ROMÂNIA - BULGARIA
In turul III al meciului feminin 

de șah România — Bulgaria, jucă
toarele noastre au avut negrele și 
era de așteptat că adversarele lor 
vor depune toate eforturile pentru 
a reface din handicap. Ele au reu
șit, într-adevăr, să recupereze un 
punct, Gheorghieva cîștigînd la 
Mure.șan, după întrerupere. în ce
lelalte pa-tru întîlniri a fost con
semnată remiza : Borisova — Bog
dan, Asenova — Polihroniade, Taș- 
cian — Baunistark și Krumova — 
Teodorescu. Formația bulgară cîș- 
tigă ruinda la limită : 3—2.

Două egalități, după o luptă 
lungă și încordată, s-au înregis
trat în’ partidele junioarelor: A- 
leksandrova — Kantor și Goțeva 
— Ilie. 1— E

Echipa noastră conduce în toate 
cele trei clasamente : S’A—£»1/2 la 
senioare, 6—2 Ia junioare și cu 
l41/2—8‘/2 în scorul general al a- 
cestei întîlniri.

VOLEI, IN GIULESTI 
RAPID - PENICILINA

Duminică au loc partidele eta
pei a 6-a în Divizia A de volei. 
Fără îndoială, partida cea mai 
importantă este cea dintre forma
țiile feminine RAPID și PENICI
LINA iași, programată la ora 10 
in Ciulești (arbitri : A. Dinicu și 
D. Dobrescu). Cele două formații, 
care duminica trecută au obținut 
succese meritate, La zero, în fața 
unor adversare incomode (Farul 
și, respectiv, Dinamo), vor depu
ne toate eforturile să-și .adjudece 
victoria, fiecare dintre ele avînd 
motive serioase să lupte pentru 
două puncte extrem de prețioa
se- : Rapidul pentru a nu pierde 
contactul cu primul loc. deținut 
de echipa din Iași, iar Penicilina 
pentru a-și majora șansele la 
cucerirea unui nou titlu. Foarte 
interesantă această dispută, la 
care bănuim că vor asista mulți 
iubitori ai voleiului bucureșteni... 
Celelalte partide feminine : Farul
— I.E.F.S., Ceahlăul P. Neamț — 
Știința Bacău, Maratex B. Mare
— C.S.U. Galați, Univ. Timișoara
— C.S.M. Sibiu și Dinamo — Univ. 
Craiova. La masculin sînt progra
mate meciurile : Viitorul Bacău — 
Petrolul Ploiești, Tractorul Brașov
— Constructorul Brăila, Politeh
nica Timisoara — Dinamo și Delta 
Tuleea — C.S.U. Galați.



„Cupa României44 la floretă I CLARIFICĂRI ÎN C. C. L
SUZANA ARDELEANU (Steaua) - LOCUL I j IA BASCHET

59 de ani de Ia Marea Revoluție Socialistă din Octombrie

Confirmîndu-și valoarea Su- 
zana Ardeleanu (Steaua) a ter
minat pe locul I 
„Cupa României", 
zat 4 victorii în 
(5—1 la Turcan 
5—3 la Chezan și 5—4 la Stahl), 
pierzînd un singur asalt, sur
prinzător, la Bog (4—5). Ori
cum, rîștigătoarea din acest an 
a competiției a avut cea mai 
frumoasă și mai convingătoare 
evoluție, astfel că și succesul ei 
apare îndreptățit.

A secondat-o Ecaterina Siahl 
(Steaua) cu 3 victorii : 5—0 la 
Turcan, 5—1 la Bog și 5—4 la 
Chezan. Campioana mondială a 
anului 1975 a impresionat plă
cut prin tenacitate, prin efortul 
de a rezista acestui maraton de 
o zi pe planșă. A avut un mo
ment dificil, în eliminări direc
te. pierzînd la Bog, a revenii, 
apoi. întrecîndu-le pe Doară si 
Aurora Dan.

Pc locul 3 s-a situat Viorica 
Turcan tot cu 3 victorii (16—14), 
la fel ca și Marcela Moldovan 
(18—16), ambele de la Farul. 
Turcan a acționat foarte cu
rajos pînă la asaltul cu Arde
leanu, cînd avea deja 3 vlcto-

asalturile din 
Ea a totali- 
turneul final 
și Moldovan,

rii, dar ncputînd face fată, plu
sului de experiență al adversa
rei sale, s-a rezumat la acțiuni 
de apărare. Moldovan s-a „bă
tut11 cu vigoarea-i cunoscută 
pînă la asaltul cu aceeași Ar- 
deleanu, cind surprinsă de mai 
multe ori în apărare s-a conso
lat cu un așteptat loc pe po
dium. L-a ratat, însă, deoarece 
Turcan a avut o situație mai 
avantajoasă în raportul dintre 
tușele date și cele primite...

Locul 5 a fost ocupat de Mag
dalena Bartoș-Chezan (Steaua) 
cu 6 victorie înregistrată la 
Bog. Iar Mariana Ostafi-Bog 
(Dinamo), tot cu o victorie, a 
încheiat plutonul finalistelor. 
Și aici între cele două florctls- 
te diferența a fost stabilită de 
același raport de tușe.

Din finala de G au lipsit, sur
prinzător. Ileana Jenei, elimi
nată în turul 2, și Aurora Cri- 
șu-Dan, rămasă în ultimul tur 
de recalificare, după o dispută 
epuizantă cu Stahl.

Simbătă, proba de spadă, iar 
duminică cea de sabie. Ambele 
se vor desfășura non-stop, fără 
pauze între tururi, (t. si.)
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Rezultatele consemnate în cele 
patru etape desfășurate în gru
pele preliminare ale C.C.E. la 
baschet masculin permit să se 
anticipeze, de pe acum, echipele 
clasate pe primul loc în grupă 
și care vor lua parte la turneul 
final al competiției (acesta se va 
disputa săptămînal cu jocuri 
tur-retur, iar formațiile clasate 
pe locurile 1 și 2 vor susține la 
7 aprilie 1977 finala C.C.E.). Du
pă toate probabilitățile, cele șase 
finaliste vor fi Mobilgirgi Varese, 
Real Madrid, T.S.K.Â. Moscova, 
Racing Malines, Maccabi Tel 
Aviv și Spartak Brno. în grupa 
preliminară E, Dinamo București 
are șanse să se claseze pe lo
cul 3, după Maccabi și Sinudyne 
și înaintea echipei Olympiakos 
Pireu.

Rezultatele de joi noapte: gru
pa A: Dudelange (Luxemburg) 
— Mobilgirgi Varese 62—71. T.U.S. 
Bayer Leverkusen (R.F.G.) —
Eczasibasi Istanbul 109—78; gru
pa B: Cinzano Crystal Londra — 
S.P.F. Lugano 112—98, Real Ma
drid — Sporting Lisabona 134—79; 
grupa D: Racing Malines — Kin- 
zo Amsterdam 80—64, ASPO 
Tours — UBSC Viena 103—102; 
grupa E: Dinamo București — 
Sinudyne Bologna 99—96, Maccabi 
Tel Aviv — Olympiakos Pireu 
101—75: grupa F: Spartak Brno— 
Partizan Belgrad 93—100.

Se împlinesc 59 de ani de la Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, eveniment cu ample semnificații și cu profunde 
consecințe in lumea contemporană, in cele aproape 6 de
cenii de la instaurarea noii orinduiri sociale, popoarele sovie
tice au obținut mari succese pe calea edificării socialismu
lui și comunismului. Odată cu dezvoltarea economică, știin
țifică, socială și culturală pe care a cunoscut-o Uniunea 
Sovietică in acești ani, activitatea sportivă a marcat o 
impresionantă ascensiune. Circa 50 de milioane de cetățeni 
sovietici sint cuprinși astăzi într-o activitate de educație 
fizică permanentă, un accent deosebit căzind pe munca ce 
se desfășoară pe acest tărim in școlile de toate gradele din 
Uniunea Sovietică.

FUNDAMENTE SOLIDE 
ALE SPORTULUI DIN KIEV

Vizitatorul Kievului de as
tăzi rămîne impresionat nu 
numai de dimensiunile noi 
ale orașului, care îmbrăți
șează Niprul și care numă
ră aproape două milioane de 
locuitori, sau de impunătoa
rele și fascinantele vestigii 
ale trecutului, monumente 
de inestimabilă valoare, ci 
și dc vocația și tradițiile

tineret a obișnuinței de a 
practica exercițiul fizic și 
sportul. Și tot din acest 
mediu se recrutează, în spe
cial, sportivii de perfor
manță. „Preocuparea noastră 
— ne spunea Taras Vladi- 
mirovici Nedelski, director 
adjunct al Direcției educa
ției fizice a populației — 
este ca in viitorul apropiat

„CUPA CUPELOR- LA POLO
(Urmare din pag. 1)

și în următoarele reprize, cînd 
Dinamo a mai înscris de patru 
ori. dar a și primit două go
luri, din neatenția apărătorilor. 
Scor final: 7—2 (3—0, 1-0, 0—0, 
3—2), realizat de : Rus — 3, 
Răducanu — 3. Popescu pen
tru Dinamo și B. Gheorghiev 
— 2 pentru Cerno More. Exce
lent arbitrajul iugoslavului 
Klisovici. Cei mai buni oa
meni ai învingătorilor au fost : 
Zamfirescu (în defensivă) și 
Răducanu (în atac). .

A doua partidă a zilei — 
M.G.U. Moscova — Canotticri 
Napoli nu a fost derbyui mult 
așteptat. Jucătorii sovietici au 
atacat furtunos de la început și 
după două reprize conduceau 
cu 6—1. In partea a doua a în
trecerii napolitanii au fost mai 
atenți în defensivă și au con
cretizat cîteva acțiuni frumoa
se, reușind să-și adjudece ulti
mele două reprize, dar insufi
cient pentru a reduce întregul 
handicap. Scor final : 9—G (4-1, 
2—0, 1—2, 2—3). Au marcat : 
Msveniradze 3, Rizman — 2, 
Buskov — 2. Drcval si Pușka- 
rev pentru M.G.U., Pirone —

2, D’Angelo, Forte, Notarangclo 
și P. De Crescenzo. Foarte bun 
arbitrajul lui Tsantas (Grecia).

PROGRAMUL MECIURILOR

AZI. Ora 17,45 Dinamo — canot- 
fieri Napoli (meciul va fi transmis 
în întregime la televizor). Ora 
18,45 M.G.U. Moscova — Cerno 
More Varna.

DUMINICA. Ora 17,00 Canotticri 
Napoli — Cerno More Varna. Ora 
18, Dinamo — M.G.U. Moscova.

★
La sfîrșitul ultimului joc, dumi

nică seara, va avea loc tragerea la 
sorți a orașului care va găzdui 
turneul final al competiției. Can
didează Cluj-Napoca și Sibcnik.
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TURNEUL DE BOX 
DE LA WROCLAW
VARȘOVIA (Agerpres) — 

în orașul Wroclaw a început 
un turneu internațional de box 
pentru tineret la care participă 
pugiliști din R. D. Germană, 
U.R.S.S., România, Ungaria și 
Polonia. în prima gală, la ca
tegoria pană, boxerul român 
Ion Antone l-a învins la puncte 
pe polonezul Sypnevicha. Se- 
mimijlociul sovietic Spykalski 
a dispus prin abandon în pri
ma repriză dc Sorinei Ciurcă, 
Sosinski (Polonia) —- mijlocie- 
mică — l-a întrecut pe Petre 
Stere, iar polonezul Skshech a 
ciștigat la puncte meciul cu 
mijlociul Ladislau Bacica.

CARNET EXTERN

COOPERAREA SPORTIVA PE CONTINENT

Un aspect de la proba de cros din cadrul popularei com
petiții rezervată elevilor sovietici ..Startul speranțelor", in 
care s-au remarcat reprezentanții Școlii medii nr. 122 din 
Kiev.

PE SCURT
ATLETISM • Tradiționala competi

ție de marș ,.Turul orașului Roma" a 
fost dominată de sportivii mexicani 
care au ocupat primele 4 locuri : Da
niel Bautista Rocha — 18 km în 1 h 
18:40, Angelo Flores — 1 h 18:50 ; 
Domingo Colin — 1 h 19:27 ; Ernesto 
Canto — 1 h 21:56. Italianul Zam- 
baldo s-a clasat pe locul 5, cu 
1 h 22:03.

AUTO • Cursa de 200 de m*le la 
College Station (Texas) a revenit ame
ricanului Johny Rutherford, cîștigăto- 
rul cursei de . la Indianapolis, cu o 
medie orară record - de 241,500 km. 
L-au urmat Gordon Johncock, Al Unser 
și Mario Andretti.

PATINAJ e In concursul de patinaj 
artistic de la Ottawa, victoria a re
venit sportivei canadi'ene Kim Alletson, 
urmată de Karen Richardson (Anglia) 
și Garnet Ostermeier (R.F.G.) Proba 
individuală masculină a fost cîștigată 
de patinatorul canadian Ron Shaver.

ilelc acestea, Comitc- 
f tul internațional prepa- 

0 S Y rator a lansat tutu
ror organizațiilor spor- 

tive din țările europene invi- 
tația oficială la cea de a treia 
ediție a Conferinței sportive 
europene, care va avea loc a- 
nul viitor la Copenhaga.

Dezvoltarea tot mai impetu- 
oasă a mișcării sportive pe 
continentul nostru, amplifica- 
rea programelor sportive inter- 
naționale de toate gradele, spo- 

g rul impresionant înregistrat în 
schimburile de sportivi, antre- 
nori, arbitri, tehnicieni — toa- 

g te aceste realități impuneau co- 
ordonarea eforturilor in Euro- 
pa pentru, reglementarea rela- 
țiilor, a schimburilor de expe- 

>5 rien(4, a tuturor formelor de 
cooperare pe plan sportiv. Ini- 
țiativa unui forum sportiv eu- 
ropean a fost luată de un grup 
de țări și, ca urmare. prima 
întrunire a organizațiilor spor- 
tive din Europa a avut loc în 

'Y 1973 la Viena. După un debut 
încurajator, a urmat cea de a 
doua Conferință sportivă eu- 
ropeană. încheiată cu succes 
la Dresda, în 1975.

Cele două reuniuni de pînă 
acum au constituit o bază 
bună pentru dezvoltarea cola- 
borării sportive în Europa. Cea 
de a. treia întîlnire prezintă 
condiții certe pentru reluarea

discuțiilor asupra unor teme 
concrete. Iată, de altfel, cele 
trei subiecte care figurează pe 
ordinea de zi a celei de a 3-a 
Conferințe sportive europene 
de la 11—15 mai 1977 : ^Res
ponsabilitatea socială a sportu
lui, ,.Sportul în clipele de 
destindere și în familie'' 
,,Perspective pentru cooperarea 
sportivă în Europa".

Ia sala Idracttens Ilus, apar- 
ținind Federației ___
daneze și situată la 10 km dis
tanță de centrul orașului Co
penhaga, participanții vor avea 
ocazia — printr-un contact di
rect și necesar — să stabileas
că în amănunt căile de urmat 
pentru întărirea colaborării 
multilaterale, pe planuri va
riate — de la competiții pînă 
la schimburi de informații ști
ințifice — între organismele 
sportive naționale de pe con
tinent.

Întocmai ca la precedentele 
reuniuni, delegații mișcării 
sportive din România vor mi
lita și cu acest prilej pentru 
dezvoltarea cooperării interna
ționale în domeniul sportului, 
ca o contribuție prețioasă și 
eficace a tineretului sportiv de 
pe continent la realizarea dezi
deratului popoarelor de a 
transforma Europa într-o zonă 
a colaborării și a păcii.

Șl

sporturilor

sale sportive. în puține col
țuri ale lumii întîlnești atît 
de numeroase și perempto
rii dovezi ale dragostei pen
tru sport a cetățenilor, așa 
cum le manifestă locuitorii 
capitalei R.S.S. Ucrainene. 
Peisajul sportiv care ni s-a 
dezvăluit recent, vizitind 
străvechiul oraș, întărește 
sentimentul de mîndrie a' 
gazdelor noastre, acela de 
a se număra printre cele 
mai sportive centre ale Uni
unii Sovietice : 140 de săli 
de sport, exceptînd pe cele 
ale școlilor — și fiecare 
școală dispune de cel puțin 
o sală —, 24 de bazine de 
înot (dintre care 23 acope
rite), 4 patinoare artificiale 
acoperite, sute de terenuri și 
alte amenajări, cifre oferite 
dc Pavel Fiodosecvici Sa- 
vițki, vicepreședinte al Co
mitetului pentru cultură fi
zică și sport al R.S.S. Ucrai
nene.

Dispunind de toate condi
țiile materiale, create în anii 
socialismului, ca urmare a 
măsurilor pe care organele 
de partid și de stat ucrai
nene lc-au luat în această 
direcție, sportul școlar și 
universitar a căpătat o am
ploare deosebită. In insti
tuțiile de invățămint se de
pun în principal străduințe 
pentru crearea la întregul

toți elevii să practice, in
tr-un fel sau altul, sportul 
și in afara orelor prevăzute 
în programa școlară. Deo
camdată, în R.S.S. Ucrai
neană, proporția este de 75V..

In ceea ce privește acti
vitatea pe care o desfă
șoară studenții celor 12 ins
titute de invățămint superior 
ale Kievului, o vizită la 
complexul sportiv al Insti
tutului de construcții — 
înălțat în 1969, după proiec
tul dr. ing. Al. N. Guscv, 
șeful catedrei de construcții 
arhitectonice, prin contribu
ția efectivă a studenților — 
ne-a edificat pe deplin, ofe- 
rindu-ne explicația succese
lor deosebite pc care clubul 
studenților, Burevestnik. le 
obține constant în întrecerile i 
unionale, precum și a nu
meroșilor campioni olimpici, I 
mondiali sau europeni care I 
apar din rindul studenților j 
de aici. Sub același acoperă- \ 
mint, un adevărat labirint i 
de săli (șapte), dotate cu Ant 
confortul și aparatura, bazine 
de inot cu multiplă func- ' 
tionalitate. cabinet metodic, 
club, săli de refacere etc, 
iar alături un stadion cu- 
prinzînd teren de fotbal ga- 
zonat, pistă și sectoare de 
atletism, alte terenuri, tri
bună cu 5 000 de locuri.

Aurelian BREBEANU

r

TENIS a in turneu! de la Sao Paulo, 
Adriano Panatta l-a învins pe Guil
lermo Vilas cu 7—5, 4—6, 6—4, iar |iie 
Năstase, fiind bolnav, a fost nevoit 
să abandoneze, după numai trei ghe
muri, partida cu Ion Țiriac. Finala se 
va disputa între Panotta și Țiriac. * 
Intr-una din semifinalele de dubiu fe
mei a „Cupei Dewar", la Londra, cup
lul Virginia Wade — Betty Stove a dis
pus cu 6—2, 6—4 de Florența Mihai 
— Glynis Coles. Alte rezultate : Ra
mirez — Fibak 6—3, 6—2 ; Fillol — 
Ashe 6—4, 3—6, 6—3 ; Orantes — Mil. 
ton 6—2, 3—6, 6—3 ; Cox — Zugarelli 
4—6, 6—3, 6—2, a La Koln : Connors 
—- Di'bley 7—5, 4—6, 6—4 ; Gottfried 
—- Dupre 6—1, 6—2 ; Pecci — Van 
Dillen 6—2, 7—6. a to Tokio : Fas
sbender —■ Gorman 6—2, 7—5 ; Tan
ner — Warwick 6—0, 6—1,

TENIS DE MASA » La Ipswich s-a 
disputat întilnirea dintre echipele 
mixte ale Angliei și U.R.S.S., contind 
pentru „Cupa ligii europene". Oaspe
ții au obținut victoria cu 7—0. Din 
formația sovietică s-au remarcat A. 
Strokatov, S. Sarhoian și Zoi-a Rud- 
nova.

. VOLEI a A început turneul mascu
lin de la Ostrava (Cehoslovacia). în 
primul meci, echipa Explorări Baia 
Mare a învins cu scorul de 3—0 (6, 
10. 6) echipa Traktor Schwerin
(R.D.G.).

A’ k\\\\\\\\\\\\\\\\\W

□ □naaaBDiE
" MEDIUL AMBIANT
■ Șl SPORTUL

..Cea mai actuală te
mă de cercetare de ca
re se ocupă laborato
rul sociologic al Insti
tutului unional de cer
cetări științifice pentru 
cultură fizică si sport 
din Moscova o consti
tuie influenta revoluției 
tehnico-științifice asu
pra omului și exigen
tele acesteia față de 
cultura fizică11 — a de
clarat recent cunoscu
tul specialist sovietic 
prof. V. Joldak. „In 
prezent, din partea cul
turii fizice se cere o 
eficientă sporită pen
tru că ea trebuie să 
asigure o mai mare mo
bilitate și adaptarea în
tregului organism la 
condițiile schimbate ale 
mediului ambiant".

Oamenii de ștUnță din 
U.R.s.S. au ajuns la con
cluzia că întărirea să-

aBDBiaaQss
nătății oamenilor mun
cii. profilaxia îmbolnă
virilor sint direct lega
te de - dezvoltarea în 
continuare a educației 
fizice și sportului.

Rezultatele cercetări
lor sociologice permit, 
de asemenea, să se 
constate că îmbunătă
țirea performantelor, a 
recordurilor, abundența 
de informații sportive

■ ■■■■■■a
dat. Ziarul francez 
„L’Equipe" crede că a 
găsit totuși pe acest 
nr. 1 absolut al atle
tismului, pe baza exa
menului făcut, cu aju
torul unui computer a 
performantelor probei 
supreme — decatlonul. 
Făcînd o medie propor
țională a performanței 
respective în raport cu 
recordul mondial al pro-

ordine : Glenn Morris 
(J.O. Berlin — 1936) cu 
8 524 p. Raffer John
son (record mondial în 
1955) cu 8 410 p și Bru
ce Jenner (J.O. Mont
real 1976) CU 8 221 p.

BUGET SPORIT
Intr-un interviu acor

dat ziarului. ..New York 
Times", președintele Co

in paginile ziarelor și 
la televiziune îndeamnă 
omul să se ocupe activ 
de sport.

CEL MAI BUN ATLET

Care a fost cel mai 
bun atlet al tuturor 
timpurilor ? Răspunsul 
este destul dc greu de

■ ■■■■■■■■

bei. existent la acea 
vreme, computerele au 
găsit un răspuns ce 
pare valabil. „Atletul 
atletilor" ar fi astfel. 
Jim Thorpe, american 
de origine indiană, ca
re, la J.O. de la Stock
holm 1912 a realizat 
8645 puncte din 10 000 
posibile. Urmează în

■ ■■■■■■■

miletului olimpic al 
S.U.A.. colonelul Don 
Miller, a declarat că 
fondurile destinate pre
gătirii sportivilor ame
ricani. pentru Jocurile 
Olimpice de vară de la 
Moscova, vor fi majo
rate cu peste 250 la 
sută fată de Olimpiada 
precedentă.

■ ■■■■■■■■

■ OHsaaaasia
DE VÎNZARE... ■

Scandal în fotbalul 
italian ! Conducătorii 
echipei din orășelul 
Campobasso. care a ob
ținut la începutul se
zonului promovarea în 
Divizia a IlI-a. s-au 
avîntat în entuziasmul 
lor în cheltuieli mai 
mari decît s-au dove
dit veniturile. Datoriile 
s-au acumulat în ritm 
vertiginos și consecința 
nu a putut fi decît una 
singură : intenția de a 
vinde echipa cu jucă
tori. cu antrenor, cu 
echipament, cu tot.

Cazul, primul de a- 
cest gen în fotbalul 
italian, a provocat dis
cuții aprinse. Jucătorii 
lui A. C. Campobasso 
au amenințat cu greva, 
iar susținători locali 
au votat o moțiune 
prin care declară că 
nu se vor lăsa despăr
ți ti de echipa lor.

■ ■■■■■■■■■
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