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ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, vineri, 12 noiembrie, 
o vizită de lucru in Capitală.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovarășii 
Manea Mănescu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-minislru 
al guvernului, și Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politio 
Executiv al C.C. al P.C.R., 

Pprim-secrelar al Comitetului 
Municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a examinat, la fața locului, in 
două din marile unități pro
ducătoare de materiale de con
strucții, soluțiile concrete e- 
laborate, din indicația sa, de 
specialiști pentru realizarea și 
depășirea planului privind con
strucțiile de locuințe in condi
ții de eficiență economică spo
rită, dc ridicare a gradului de 
industrializare a lucrărilor și 
reducere a consumurilor de 
materiale, pentru îmbunătățirea 
funcționalității și confortului a- 
partamentclor, a aspectului ar
hitectonic al noilor cartiere. In 
cadrul unei expoziții cu pro
duse ale industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei, a 
fost apoi analizat modul în 
care se realizează sarcinile ce 
revin acestui sector din Progra
mul de dezvoltare a industriei 
bunurilor de lare consum.

Numeroși muncitori de la 
unitățile marii platforme in
dustriale de la Militari, 
alături de locuitori ai aces
tui mare cartier bucureștean, 
i-au făcut secretarului general 
al partidului o primire entu
ziastă, plină de căldură. Ei 
și-au exprimat cu putere, in 
aplauze și urale însuflețite, sen
timentele de adincă dragoste și 
aleasă stimă pe care le nu
tresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. recunoștința fier
binte pentru atenția sa stator
nică față de îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale oame
nilor muncii, creșterea continuă 
a nivelului lor de trai.

O expoziție de produse a 
industriei de materiale dc con
strucție, numeroase planșe și 
schițe ilustrează preocupările 
și unele rezultate obținute pînă 
în prezent de specialiști — pro- 
iectanți, ingineri, constructori — 
pe linia aplicării indicațiilor 
date de tovarășul Nicolae

Ceaușescu Ia Consfătuirea de 
lucru de la C.C. al P.C.R. din 
luna septembrie și la Plenara 
C.C. al P.C.R. din 2—3 noiem
brie, cu privire la reducerea 
consumurilor de materiale și a 
costurilor de producție, la în
făptuirea în cele mai bune con
diții a amplului program care 
prevede, după cum se știe, pen
tru actualul cincinal, ridicarea 
a circa un milion de aparta
mente.

în continuare, secretarul ge
neral al partidului a vizitat 
fabrica de panouri mari pre
fabricate și cea de beton ce
lular autoclavizat.

în continuarea vizitei, pe 
șantierul unora din numeroa
sele blocuri ce se ridică pe 
bulevardul Armata Poporului, 
s-a examinat modul cum sint 
utilizate noile tipuri de prefa
bricate. Intrind in unele apar
tamente aflate în construcție, 
secretarul general al partidului 
a recomandat specialiștilor din 
industria de prefabricate și ce
lor din construcții să realizeze 
și să folosească elemente din 
beton celular autoclavizat de di
mensiuni mai mari, care, intre 
altele, vor permite și obținerea 
unei productivități a muncii 
mai ridicate.

Următoarea etapă a vizitei 
de lucru a secretarului general 
al partidului a fost consacrată 
analizării rezultatelor obținute 
de Centrala industriei pielăriei, 
cauciucului și încălțămintei in 
valorificarea mai bună a poten
țialului de care dispune acest 
important sector al industriei 
ușoare.

Aria cuprinzătoare a proble
melor abordate cu prilejul vi
zitei, axate pc teme de ma
joră importanță pentru dez
voltarea economico-socială a 
patriei in această perioadă, re
comandările formulate și con
cluziile desprinse în cursul a- 
cestei analize reprezintă o nouă 
și elocventă dovadă a constan
ței preocupărilor partidului 
nostru, ale secretarului său ge
neral pentru înfăptuirea in cele 
mai bune condiții a programe
lor de construcții de locuințe 
șl extindere a producției bu
nurilor de consum, componente 
însemnate ale ridicării nivelului 
de trai al populației corespun
zător mobilizatoarelor obiective 
stabilite în acest domeniu de 
cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R.
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MIINE, O DUMINICĂ SPORTIVĂ PASIONANTĂ

ROMÂNI A - FRANȚA LA RUGBY
Stadionul Ciulești, ora 14

Nu există pentru rug- 
byștii români un mai 
mare și mai important 
eveniment decît această, 
devenită tradițională, în- 
tilnire cu prestigioasa e- 
chipă a Franței. Am a- 
juns acum la cea de a 
24-a ediție a clasicei in- 
tilniri. Desigur, de-a 
lungul anilor, palmare
sul global nu ne este 
favorabil. Dar. nu tre
buie să uităm, el debu
tează în 1919, atunci cind, 
practic, sportivii români 
nu se bucurau de nici 
un fel de sprijin. A tre
buit să curgă multă apă 
pe Dîmbovița pină cind 
— datorită unei perseve
rențe demne de toată 
lauda și unei ‘ nețărmu
rite pasiuni pentru balo
nul oval, ca și. firește, 
în principal, unor con-
diții de pregătire mult 
îmbunătățite, asigurate 
sportului de regimul so
cialist instaurat în țară

— rugbyștii români au 
cunoscut marea satisfac
ție a victoriei. Aceasta s-a 
produs în anul de grație 
1960, cu splendida sa a- 
mintire a primului stră
lucitor succes (11—5) a- 
supra unui XV al Fran
ței, pe atunci campion 
mondial (neoficial), în- 
tr-atit era el de puter
nic și de neînvins. Pînă 
la București, însă. De a- 
tunci sportivii noștri au 
mai învins pe cei fran
cezi de trei ori : 3—0 (în 
1962). 15—14 (în 1968),
15—10 (în 1974). toate 
victoriile fiind obținute 
pe marele stadion bucu
reștean „23 August". S-au 
înregistrat unele rezul
tate bune și în deplasare, 
cum ar fi acele egalități 
din 1961 (5—5, la Ba
yonne), 1963 (6—6, la

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag. a 8-a)
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Schimb 
de pase 

întră 
Astre 

și Rivas

Bucos (15) 
lanusevici (14) Nica (13) Varga (12) Motrescu 

Alexandru (10)
Paraschiv (9) 

Daraban (8) Mu rari u (6)
Pintea (4) 

Ortelecan (2) Dinu (1)

Stoica
M.

Băcioiu

(7) 
lonescu (5)
(3)

Arbitru : J. C. Kelleher (Țara Galilor)

Vaquerin (1) Paco 
Gasparotto (4) 

Rives (6) Bastiat

Averous (11)

FINALELE CAMPIONATELOR DE BOX
• N. stocncscu, I. Maniu și I. Budușan, revelațiile semifinalelor
• La Palatul sporturilor și Culturii, inline dc la ora 10. gala finala

(11)

Programul finalelor
Cat. semimuscă :
Cat. muscă :
Cot. cocoș :
Cat. pană :
Cat. semiușoară :
Cat. ușoară :
Cat. semimijlocie : 
Cat. mijlocie mică : 
Cat. mijlocie :
Cat. semigrea : 
Cat. grea :

Al. Turei 
F. Ibrahim 
N. Stoenescu 
Gh. Ciochină 
I. Mantu 
C. Cuțov 
I. Vladimir 
V. Didea 
Al. Năstac 
C. Dafinoiu 
M. Simon

— T. Ghinea
— T. Dinu
— I. Memet
— M. Lazăr
— FI. Livadaru
— I. Budușan
— V. Cicu
— S. Tirilă
— Șt. Florea
— V. Vrînceanu
— I. Dascălu

Pesteil
Sangalli (12)

Aguirre (15)

(2) Paparemborde (3)
ChoHey (5)

(8) Skrela (7)
Astre (9) 

(10)
Bertranne (13) Harize

FRANȚA

(14)

FRANCEZII ALINIAZĂ 
UN „XV“ PUTERNIC!

Istoria internațională a rug- 
byului francez o putem consi
dera bogată, cu cei 70 de ani 
ai săi de experiență, la cel 
mai înalt nivel competițional. 
în această lungă aventură, ac
tualul XV al Franței poate fi 
socotit, cu certitudine, drept 
unul din cele mai frumoase 
buchete. Reclădit în 1975, cu e- 
lemente noi, el s-a reîntors 
din țara rugbyștilor „spring
boks", cu un potențial ridicat 
și o putere de luptă excepțio
nală. De atunci, în toate îm
prejurările, s-a păstrat baza 
echipei, de la meci la meci 
neschimbîndu-se decît cîțiva 
jucători și doar în situația u-

HENRI GARCIA 
redactor de rugby la „L’Equipe”

(Continuare în pag. a 8-a)

DINAMO — UNIVERSITATEA CRAIOVA

DERBYUL DE TOAMNA

Miine dimineață, ince- 
pind de la ora 10, Palatul 
Sporturilor și Culturii din 
Capitală va găzdui ultimul 
mare eveniment pugilistic 
al anului: finalele cam
pionatelor naționale. Ga
lele care au desemnat 
campionii de box ai țării 
au atras in fiecare an in 
jurul ringului mii de prie
teni ai sportului cu mă
nuși. Nu ne indoim că și 
de data aceasta va fi la 
fel. Întrecerea dintre cei 
mai buni pugiliști ai noș
tri promite un spectacol 
sportiv de mare atracție, 
centurile de campioni ai 
României fiind dorite de 
fiecare dintre finaliști. Me
ciurile de miine dimineață 
reprezintă ultimul moment, 
cel decisiv, ăl grelei curse 
începute luni. Din cei a-.

Primul meci din cadrul 
semifinalelor l-au susți
nut boxerii de categorie 
muscă Faredin Ibrahim 
(Farul) și Ion Donose 
(Dinamo Brașov). Conștient 
de categoricul avantaj ofe
rit de alonjă și jocul de pi
cioare superior, constăn- 
țeanul a abordat partida cu 
calm dar și cu prudență, 
păstrînd în permanență o 
distanță convenabilă fa
ță de Donase. în tot 
cursul meciului, Donose

Paul IOVAN 
Petre HENȚ

(Continuare în pag. a 8-a)

proape 200 de sportivi care 
s-au avintat în luptă au 
mai rămas in fața finișu
lui doar 22. Dintre ei vor 
fi desemnați campionii...

I. Budușan (stingă), față în față cu Paul Dobrescu
Foto; D. NEAGU

AL DIVIZIEI A DE FOTBAL
Interesantă și a- 

ceastă etapă de miine 
(a 13-a) a Diviziei A. 
Da loc de frunte se 
situează, firește, par
tida de la București, 
dintre primele două 
clasate, Dinamo și U- 
niversitatea Craiova, 
spre care miine se vor 
îndrepta toate privi
rile. Desigur. Dinamo 
păstrează prima șansă, 
deși are de înfruntat 
un adversar ambițios 
și eficace în jocurile 
susținute în 
Va învinge 
tactic” pe 
să-1 aplice 
răbdare 
gratie valorii lor co
lective, 
fensivă 
bazată 
unor i 
atacuri ?

în privința celor
lalte partide din pro
gramul etapei de 
miine rețin atenția, în 
ordine, întîlnirile F. C. 
Corvinul Hunedoara — 
Politehnica Timișoara, 
U.T.A. 
Mureș, 
Rapid, 
stanța 
F.C.M.

deplasare. 
„desenul 

care știu 
cu atîta 

dinamoviștii

, sau forța o- 
i craioveană, 

pe lansarea 
rapide contra-

— A.S.A. Tg. 
S. C. Bacău —

F. C. Con- 
— Jiul și 

Reșița — Pro-

toate cinci 
la |

i a- 
pri-

greșul.
nunțîndu-se, 
ma vedere, destul de 
echilibrate. Nici me
ciurile F. C. Bihor — 
Politehnica _ Iași și 
Steaua 
geș nu 
derate 
interes.
me pare a fi o sin
gură întîlnire, aceea 
dintre Sportul studen
țesc — F.C.M. Galați, 
în care victoria 
poate scăpa — 
dem

CLASAMENTUL

Iași
F. C. Ar- 

trebuie eonsi- 
ca lipsite de 
Fără proble-

nu 
cre- 

studenților.

1. DINAMO 12 8 2 2 31—12 18
2. Univ. Craiova 12 7 2 3 23—13 16
3. Politehnica Tim. 12 7 1 4 19—12 15
4. F. C. Argeș 12 6 3 3 17—15 15
5. Sportul stud. 11 5 4 2 14— 6 14
6. Jiul 12 6 2 4 15—12 14
7. Steaua 12 6 2 4 17—15 14
8. A.S.A. Tg. Mure? 12 6 1 5 10—10 13
9. U.T.A. 12 5 3 4 14—21 13

10. Rapid 12 5 1 6 17—17 11
11. F.C. Bihor 12 4 3 5 15—17 11
12. Progresul 12 3 5 4 16—23 11
13. F.C. Corvinul 12 3 4 5 12—16 10
14. Politehnica lași 12 4 1 7 13—12 9
15. F.C.M. Reșița 11 4 1 6 14—18 9
16. S.C. Bacău 12 3 2 7 13—18 8
17. F.C. Constanța 12 3 2 7 12—19 8
18. F.C.M. Galați 12 1 3 8 9—25 5

PROGRAMUL ETAPEI

— F. C. ARGEȘ
(Stadionul Steaua, ora 11)

SPORTUL STUDENȚESC— F.C.M. GALAȚI
(Stadionul Republicii, ora 11)

............. ~ — UNIVERSITATEA CRAIOVA 
(Stadionul Dinamo, ora 14)

— POLITEHNICA IAȘI 
— PROGRESUL
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
— A.S.A. TG. MUREȘ
— RAPID
— JIUL

STEAUA

DINAMO

F. C. BIHOR
F.C.M. REȘIȚA
CORVINUL
U.T.A.
S C. BACĂU
F. C. CONSTANȚA

Cu excepția partidelor Steaua — F.C. Argeș și Sportul 
studențesc — F.C.M. Galați, toate celelalte vor începe la 
ora 14.



NOI RECORDURI MONDIALE
LA RACHETOMODELISM
Pe adresa Federației ro

mâne de modelism a sosit 
din partea Federației Aero
nautice Internaționale con
firmarea omologării ca re
corduri mondiale a unor 
performante realizate de 
constructori români de ra- 
chetomodele. Este vorba 
despre : zborul de durată cu 
parașută (clasa S3D). de 
31:04, executat de modelul 
realizat de Silvestru Mora- 
riu (Suceava), un zbor de 
altitudine. machete (clasa 
S5B), executat de modelul 
sportivului Eugen Egri (De
va) — 214 m și zborul de 
durată cu stramer (clasa 
S6C) excutat de modelul lui 
Vasile Șomghi (București). 
Cei 1 trei sportivi, deținători 
ai mai multor recorduri na
ționale, sint instructori ai 
unor secții de rachetomode- 
le. Așadar. încă trei perfor
mante românești în „cartea 
de aur" a F.A.I.

SE POATE PRACTICAMODELISMUL NU

Federația română de modelism a organizat pe parcursul săptămînii 
care a trecut un curs de perfecționare a cadrelor care activează 
in domeniul acestui sport tehnico-aplicativ. Cu acest prilej s-au 
dezbătut multiple probleme privind rolul și contribuția modelismului 
la pregătirea tehnică multilaterală a tineretului, începînd incă de la 
vîrșta pionieriei, au lost trecute în revistă o serie de succese, dar 
mai cu seamă s-a subliniat necesitatea unei mai bune organizări a 
activității, incepind cu asigurarea bazei materiale, a condițiilor de 
lucru necesare. Acest sport nu se poate practica doar cu... entu
ziasmul caracteristic tineretului. Nu spunem o noutate că pentru 
realizarea unui mini-avion, a unei machete de vapor sau „rachete 
cosmice" sint necesare : un atelier dotat cu sculele Si materialele 
adecvate — baghete, placaj, cleiuri, motorașe și multe altele. Din 
păcate, însă, tocmai la acest capitol foarte multe secții și cercuri 
de modelism sînt serios deficitare.

Sînt numeroase cazurile consiliilor asociațiilor sportive în care 
ființează secții de modelism, care întocmind dări de seamă cu dife
rite prilejuri, adaugă cu satisfacție recorduri și titluri de campioni 
cucerite de modeliști, dar dacă li s-ar pune întrebarea : „ce a.utor 
ați acordat secției de modelism mulți activiști cu responsabili
tăți. ar ridica din umeri. Iată numai cîteva exemple : rachetomode- 
liștii dc la Tîrgoviște, de pildă, au adus județului zeci de recorduri 
naționale, cîteva recorduri mondiale, numeroase titluri de campioni. 
Ele sînt rodul unor mari eforturi, a unei munci migăloase și înde
lungate, ale unor adevărate acte de creație, efectuate de instructori 
entuziaști, de elevi talentați. In acest an însă, sportivii de aici au 
lipsit de la o seamă de competiții pentru că nimeni nu le-a Întins 
o mină de ajutor pentru a se putea deplasa la concursuri. In muni
cipiul Cluj-Napoca aceste sporturi au vechi tradiții, tinerii mode
liști clujeni au obținut de-a lungul anilor frumoase succese consem
nate. desigur, în documentele organelor locale cu atribuții în do
meniul sportului. Dar de dțiva ani aici nu există un sediu-atelier 
in care modeliștii să-și desfășoare admirabila lor activitate.

In municipiul Bistrița a fost realizată cu ani în urmă, în parcul 
orașului, o bază în aer liber — cu o frumoasă pistă. Dar în ultima 
vreme ea a fost dezafectată, terenul fiind iolosjt în alte scopuri 
Exemplele ar putea continua cu Timișoara, cu lașul Si altele centre 
unde, în afara caselor de pionieri, activitatea modelistică este ca și 
inexistentă, deși tradițiile în acest domeniu șînt binecunoscute.

Cit privește asigurarea materialelor necesare lucrului practic în 
atelierele existente pot fi date de asemenea numeroase exemple unde 
modelismul este ruda cea săracă printre celelalte discipline sportive. 
De pildă, la Alba lulia fondurile alocate pentru procurarea de mate
riale secției de modelism au fost folosite în alte scopuri ; Ia Reșița, 
unde acest sport are o virstă venerabilă, secția sbia-si duce zileie din 
lipsă de materiale ; secțiile de modelism din Buzău sînt și ele sărăcă
cios dotate. Documentația tehnică de care tinerii constructori au atît 
de mare nevoie în munca lor este, și ea, în unele secții si cercuri, 
cu mult sub necesități.

Desigur, multe din aceste deficiențe își au cauza în lipsa de preo
cupare _ a organelor locale cu atribuții pentru dezvoltarea acestor 
sporturi, cu majore implicații în educarea multilaterală a tineretului. 
Trebuie spus, însă, că nici federația de specialitate nu a făcut totul 
pentru a îndrepta lucrurile, pentru a asigura condițiile de îndeplinire 
a obiectivelor care stau în fața acestui sport. Cu prilejul cursului de 
care aminteam la început s-a subliniat nece.citai.ea- unor măsuri ferme 

, și mai ales operateve. șă vedem rezultatele... (T. VIOREL)

Mare), 2. M.
Boloș (CJP — S. Mare), 3. L. 
Barcsi — R. Zenkner (ACR — B.

*****x**************************************************ă***********-

ALEXANDRESCU, CARACAL.

HARALAMBIE STOICA, BRĂILA, 
categoria grea, atit în boxul amator, 
ciț și în cel profesionist nu există li
mite maxime de greutate, dar ar 
trebui să existe (s-au . făcut propuneri

în acest sens, însâ n-au fost accep
tate). Cu mulți ani în urma, într-un 
meci pentru campionatul mondial la 
toate categoriile, între Primo Camera 
și Tommy Loughram a existat o dife
rență de... 39 de kg. In ciuda aces
tui mare avantaj de greutate, Car- 
nera nu și-a putut face k.o. adversa
rul, cîștigînd doar la puncte.

MANOLE CIUTU, BAICOI. Reține
rea arbitrilor de la delegări repre
zintă replica Co loc iul ui central al ar
bitrilor față de acei ,,cavaleri ai 
fluierului" care au condus necores- 
punzător. Un fel de cartonaș roșu, 
acordat, în asemenea cazuri, arbi
trilor I

E. VI Dl CAN, RAD NA. N-aș fi bă
nuit că Petrolul are un suporter atit

Sportul

AICI PESCĂRUȘ 2-1! SÎNT LI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

tie zbor 
(in cu- 
generați 
care in

Concursul republican 
in undă cu planorul 
renți ascensionali, 
toamna de vinturile 
drumul lor din sud-vest intîl- 
nesc Bucegii, fiind deviate 
pină la mari înălțimi) se părea 
că, anul acesta, nu va oferi 
nimic deosebit. Zburătorii au 
așteptat aproape două săptă- 
mini pe aerodromul de la 
Sinpetru al aeroclubului „Mir
cea Zorileanu" din Brașov, care 
a găzduit întrecerile, fără să 
„prindă” ceva. Dar iată că a- 
vionul plecat in zona munți
lor anunță prin radio : „Baza 
03, aici „Rindunica 05“, ascen
dență de 3 m/s.. Unda..."

Semnalul o dată declanșat, 
planoriștii au decolat In grabă, 
in remorcajul avioanelor. Și 
timp de două zile s-a dat o 
luptă grea dar pasionantă 
înălțimile, sportivii avind

de înflăcărat prin părțile Aradului I 
Echipa dv. favorită a susținut 13 me
ciuri (am socotit și partida de cupă 
cu I.R.A. Cimpina), fără să cunoască 
înfrîngerea. „Bineînțeles — amintiți 
dv. — ploieștenii nu trebuie să se 
culce pe laurii victoriilor de pină 
acum". Nici măcar să... ațipească I

OVIDIU SPERLEA și OPRICA RAZ- 
VAN, BAIA MARE. „Ce măsuri ia ar
bitrul, în cazul cind un jucător al 
unei echipe, aflat singur cu portarul 
advers, primește mingea de la un co
echipier, direct dintr-o repunere de 
la margine și înscrie Gol. în pri
ma fază, la aruncarea de la margine, 
nu există poziție de ofsaid.

NICOLAE BUCUR, BAICOI. Cel 
mai bine ar fi să vă adresați pentru 
autografe echipelor italiene și olan
deze in limbile respective. Aveți însă 
grijă să nu le scrieți italienilor în 
olandeză și... invers.

EUGEN MIHAIȚA, TIRGOVIȘTE. Ort- 
cît de neverosimil ar apare astăzi un 
asemenea rezultat — deși în materie 
de fotbal nu trebuie să ne mai mire 
nimic I •— Dinamo deține o victorie 
cu... 8—0 asupra Universității Craio-

va. Meciul s-a jucat în București, în 
ediția 1965—66 a Diviziei A. cînd 
Universitatea se numea încă Știința. 
Nici unul din actualii jucători ai 
eeîor două echipe n-a evoluat atunci. 
Cel mai bun jucător a fost Pîrcălob, 
notat cu 10.

făcut față aerului rarefiat al 
marilor altitudini, viaturilor 
puternice, gerului. La un mo
ment dat 12 aparate se aflau 
in. văzduh. In căștile dispeceru-, 
lui de aerodrom apelurile se 
întretăiau precipitate, cu inten
sități tot mai slabe : „Sînt Pes
căruș 2-1 
altitudine, 
parțial de 
ripi. Cer 
ținui zborul...", 
permisiunea 2-1

! Am atins 5 600 m 
Capota s-a acoperit 

gheață. Givraj pe a- 
permisiunea să con- 

,Aîci baza. Ai 
; „Baza ! Aici 

Pescăruș 09. Am rămas singur.

deasupra 
cu metru 
recorduri, 
șube îm-

Sînt la 4 800 m și continui să 
urc". „Aici 02. aici 02, vin la 
aterizare...” De undeva de 
peste Măgura Codlei, unul din 
planoare vine ca o săgeată 
spre aerodrom. La punctul de 
zbor, comandantul aeroclubului 
central, col. Aurel Caloianu no
tează! in jurnal poziția apara
telor care, undeva 
norilor, urcă metru 
spre bariera marilor 
Acolo sus, piloții in 
blănite, cu măștile de oxigen 
pe față, scrutează ceața lăp
toasă din jur, urmăresc cu în
cordare indicatoarele altimetre- 
lor, fac calcule. Acesta 
zborul, in undă lungă !

De la „Teu" decolează 
aparate. Nu este cel mai 
trivit moment 
cita amănunte, 
ianu ghicește 
noastră și ne

este

alte 
po- 

soli-pentru a
Dar col. Calo- 

irisă intenția 
spune : „Băieții

DOUĂ REUȘITE RALIURI IN JUDEȚUL MARAMUREȘ
Și în acest an, Ia Baia Mare 

s-a desfășurat tradiționalul „Ra
liu al proiectanților". Au luat 
parte 33 de echipaje (un sin
gur abandon). După parcurge
rea traseului (150 km în jurul 
municipiului Baia Mare), au a- 
vut loc un concurs de 
nare și cîteva probe 
(tir-talere. de pildă), 
mele locuri : 1. Sofia 
tan Korponay (Electrica 

Mihălțean

îndemî- 
speciale 
Pe pri- 
și Zol-

B.
I.

campion mondial 
vicecampion mon- 
două ori campion 
ți 1972). $i lista

V. _____
Gheorghe Berceanu împlinește Io 28 
decembrie 27 de ani. Principalele lui 
performanțe ? Campion olimpic în 
1972, medalie de argint Ia J.O. din 
1976, de două ori 
(in 1969 și 1970), 
dial în 1975 și de 
european (în 1970 
rămine deschisă I

JEAN ZARICOLEI, CUJM1R. Desigur 
că ar fi bine ca prevederile regula
mentului de fotbal să fie cunoscute 
de iubitorii acestui sport, procu- 
rîndu-și lucrarea respectivă sau parti- 
cipînd la prelucrări organizate anu
me pentru ei. „Cunoscind regulamen
tul, spectatorii care strigă in timpul 
meciurilor vor vedea că tot arbitrul 
are dreptate și se vor potoli intr-un 
fel*. Sinteți optimist I Suporterii nu 
se vor mulțumi niciodată cu un sin
gur regulament, ci cu... două. Unul 
pentru echipa favorită și altul pentru 
formația adversă I

ELENA SPERLEA, CURTICI. Aveți 
dreptate. Noi spunem „bucureștean" 
și nu „bucureștan", „oltean", și nu 
„oltan". Ca atare, nu „arădan", ci 
„arădean" este corect.

T. FILIPiDESCU, BUCUREȘTI. Am re- 
ținut aforismul : „Cel mai bun jucător 
este întotdeauna acela care... nu a 
jucat. Dacă ar fi jucat el..."

Ilustrații t N. CLAUD1U 

u

sînt bucuroși că așteptarea n-a 
fost zadarnică. „Doamna" a so
sit la întilnire, ei au fost bine 
pregătiți și acum, după cum 
vedeți, luptă cu înălțimile. 
Sperăm că bilanțul va fi fru
mos".

intr-adevăr, după două 
de zboruri intense, aceste
fruntări sportive fără spectatori, 
confruntări dintre om și văz-., 
duh, s-au . încheiat cu ------- '
Notăm : planoristul bucureștean 
Boris Grabcev a 
ciștig de înălțime de 5 050 m

zile 
con-

succes.

realizat vn

Coțovanu 
ciștig de

(6 800 m înălțimea absolută) și 
prin aceasta 
diamant la
F.A.I. ; col. 
(Buc.), 3 200 m ciștig de înăl
țime, un diamant la insigna de 
aur și titlul de maestru al spor
tului ; Arpad Matta (Brașov), 
3100 m, un diamant la insigna 
de aur și titlul de maestru al 
sportului ; Elena 
(Brașov), 3 250 m
înălțime, nou record național 
■feminin, planoare monoloc (v.r. 
2 630 m) și 5 654 m înălțimea 
absolută ; Romeo Vlădescu 
(Brașov), 3 000 m ciștig de înăl
țime. In total peste 20 de zbo
ruri intre 3 000—6 000 m alti
tudine. Așadar, sezonul de 
zbor din acest an in plano
rism s-a încheiat... la înălțime.

ceZ de-al doilea 
insigna de aur 

Nicolae Făgădaru

V. T. MUREȘ

Mare). Remarcabilă comporta
rea echipajului feminin Ana 
Căpilneanu — Margareta Stei
ger (AS Proiectantul — B. Ma
re).

31 de echipaje au participat 
la „Raliul Electrica" disputat 
la Baia Mare și în împreju
rimi. Concursul, care a cuprins 
și 10 probe speciale, a avut la

’^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^

MEDALIILE
O plăcută sur

priză pentru colec
ționarii de mărci 
poștale cu tematică 
sportivă. în special, 
ca și pentru iubi 
torii de sport, îi 
general : a fos 
tipărită o emisiu
ne de timbre con
sacrată medaliilor 
obținute de sporti
vii români la J. O. 
de la . Montreal. 
Cele șapte valori, 
plus două colite 
ale noii emisiuni, 
deosebit de reuși
te, din punct de 
vedere grafic. în- 
tr-o largă paletă de _ .. _
constituie ca un sugestiv ta
blou al succeselor repurtate 
la ultima ediție a Jocurilor 
Olimpice de către sportivii 
noștri, cea mai înaltă pre
țuire acordîndu-se, cum era 
și firesc, Nadiei Comăneci.

Iată cele șapte valori ale 
emisiunii, în ordine S 20 
bani — gimnastică bărbați, 
proba de inele, desen pe 
fond albastru ; 40 bani — 
floretă, desen pe fond roșu- 
vișiniu ; 55 bani — atletism, 
suliță bărbați, desen pe fond 
albastru ; 1,75 lei — hand
bal băieți, desen pe fond 
roșu ; 2,75 lei — box, ilus
trație însoțită de două me
dalii, argint si 
lorile albastru, 
argintiu ; 3,60 
greco-romane, 
două medalii, 
tiu, bronz, violet și negru și, 
în sfîrșit, 5,70 lei valoare, 
înfătișînd-o pe Nadia Co
măneci după terminarea u-

bronz, în cu- 
negru, bronz, 
lei — lupte 
ilustrație plus 
culori argin

CEI DOI
VOICULESCU

Ghcorghe Voicules- 
emerit al sportu- 
15 titluri de cam- 
la diferite genuri 

viteză, motocros

tehnica grea a 
viteză pe zgură, 
mecanică, el este 
îl vezi urmărind 

mijlocul pistei, fiecare 
campionului 

1976.
deosebit, s-tar

Tinărul alergător Cornel 
Voiculescu — motociclist la 
clubul Metalul București — a 
îmbrăcat pentru a doua oară 
tricoul de campion al țării la 
dirt-track. O victorie meritată, 
care confirmă talentul acestui 
alergător, cunoștințele sale 
mecanice (deseori el ajută pe 
colegii săi de club în pregăti
rea mașinilor), tehnica sa bu
nă. Dar, vorbind despre acest 
sportiv, gîndul te duce Ia un 
alt nume din motociclismul ro
mânesc : 
cu, maestru 
lui, cu peste 
pion al țării 
de alergări : 
ș.a. El este cel care l-a instruit 
pe actualul campion, ajutîndu-1 
să deprindă 
curselor de 
l-a învățat 
cel pe care 
atent, în 
cursă a 
1974 și

Nimic 
spune la prima vedere, 
sportiv cu experiență 
și crescut un tînăr 
Puțini știu poate — 
iubitorilor mai vechi 
ciclismului — că Gh. 
cu, campion al tării, 
cu nu prea mulți ani, la dirt- 
track, nu este altul decît... ta
tăl lui Cornel Voiculescu. O 
performanță rară (poate chiar 
unică) în țara noastră. Tatăl, 
iar după ani, fiul, campioni
ai țării la aceeași disciplină
sportivă. (M. Fr.).

anilor

putea 
Un 

„a văzut" 
talentat, 

în afara 
ai moto- 
Voicules- 
in urmă

COMISIA MUNICIPALA
BUCUREȘTI PENTRU RADIO
AMATORISM, constituită la 
începutul acestei sâptâmîni, va 
activa în cadrul C.M.B.E.F.S. 
Ea va reuni cei peste 900 de 
sportivi radioamatori leciti- 
mați în Capitală, cu stații de 
emisie-recepție sau recepție. 
Comisia își propune un bogat 
program de activitate compe- 
tițională, ce va fi concretizat 
prin diferite concursuri, 
vorba de întreceri de 
telegrafie dotate cu 
care, peste ani, vor 
trad iț ionale.

Este 
rad-io- 

cu>pe 
deveni

start automobiliști din Satu Ma
re. Suceava, Baia Sprie si Ba
ia Mare. După parcurgerea ce
lor 210 km, pe primele trei 
locuri s-au clasat : 1. L. Barcsi 
•— R. Zenkner, 2. A. Benea — 
T. Pop, 3. L. Orban — N. Kor- 
ponay. Pe echipe : 1. Electri
ca, 2. ACR. 3. Proiectantul — 
toate din Baia Mare.

OLIMPICE ÎN FILATELIE

culori, se nui exercițiu cotat cu nota 
maximă. Timbrul poartă ur
mătorul înscris : Poșta ro
mână „Montreal ’76“ ..Nadia 
Comăneci”. Primele șase va
lori au dimensiunile 33/48 
mm, iar cea de 5,70 lei — 
27/42 mm.

De mare apreciere se vor 
bucura, fără îndoială, cele 
două colite, prima nedante
lată. reprezentind o marcă 
cu Nadia Comăneci la pa
ralele inegale. încadrată de 
ilustrații, iar cea de-a doua, 
dantelată, reprezentind o 
marcă — caiac-canoe — în
cadrată. de asemenea, de 
ilustrații. Prima colită are 
dimensiunile 107/80 mm, iar 
cea de 
Valorile 
lei.

După 
mati, se 
o altă emisiune, 
tematică strălucitele succe
se ale gimnasticii românești 
din ultima vreme.

a doua 90/78 mm. 
lor sînt de cite 10

cite sîntem infor- 
află în pregătire si 

avind ca
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După cum este binecunoscut, prin ulti
mele documente de partid se cere
mișcării sportive din țara noastră să

educarea comunistă a
largi de oameni ai

contribuie mai activ la 
tineretului, a maselor 
muncii, să asigure participarea nemijlocită a 
maselor de sportivi la înfăptuirea politicii ge- 
nerale de dezvoltare economico-sociolă a țării, 

g de edificare a noii orinduiri. In îndeplinirea

X\\\\\\\\\\^
acestor sarcini, prioritare pentru întregul activ 
al mișcării sportive, un rol însemnat îl au 
cadrele de specialitate — antrenori, profe- 
sori de educație fizica, instructori, arbitri ș.a. 
— care trebuie sâ-și aducâ un aport substan- 
țial la îmbunâtâțirea continua a muncii edu- 
cative în rîndurile sportivilor, fiind, se înțe- g 
lege, ei înșiși exemple de conduita morala 
și cetățeneasca.

DINCOLO DE ANTRENAMENTE
Șl COMPETIȚII

însemnări din Tirgoviște\v
CU SENTIMENTUL DATORIEI ÎMPLINITE

Prin definiție, noțiunea 
pedagog se identifică cu 
de educator, de om care 
struiește, care pregătește pen
tru societate. pentru viață, 
copiii, tînăra generație. Un a- 
semenea atribut este specific 
cadrelor didactice, profesorilor, 
indiferent de specialitatea lor.

în ceea ce-1 privește, profe
sorul de educație fizică este 
chemat să instruiască nemij
locit generațiile în plină for
mare. Sub ochii lui. sub în
drumarea sa grijulie și respon
sabilă. se dezvoltă, fizic și mo
ral. copiii, de la cea mai fra
gedă vîrstă. Alături de cele
lalte cadre didactice „dascălii” 
de sport trăiesc bucuria de a fi 
vegheat la creșterea unor oa
meni integri, apți să îndepli
nească. cu o înaltă responsa
bilitate civică, importantele sar
cini ale construcției socialiste.

Adevăratul pedagog este un 
om care nu își aparține. El se 
integrează. într-o bună măsură, 
în viața colectivului de cate 
răspunde. Aceasta presupune 
înainte de toate cunoaștere. Ne 
spunea, recent, apreciatul pro
fesor de educație fizică Victor 
Tibacu : „Prima mea grijă, ra 
profesor și ca pedagog, a fost

de 
cea 
in

aceea de a-mi cunoaște elevii, 
cu calitățile, dar și cu slăbi
ciunile lor. Abia după ce am 
ajuns la această cunoaștere, 
proces de durată și nu prea 
lesnicios, mi-a fost mai ușor 
să realizez ceea ce este foarte 
important pentru asigurarea e- 
ficienței colectivului, o cit mai 
mare omogenitate. Cum ? Stră- 
duindu-mă să fac să dispară 
slăbiciunile, căutind să dezvolt 
la toți copiii aptitudini, cali
tățile pe care unii Ie au, dar 
nu și le cunosc,, dindu-Ie o 
mare încredere in capacitatea 
lor. formiudu-le personalitatea. 
In ore de dirigcnție și în a- 
fara acestora, o asemenea 
preocupare mi-a fost călăuză 
nedespărțită”.

Adevăratul pedagog este omul 
permanentelor căutări. întot
deauna neliniștit și nemulțumit 
pe deplin, de roadele muncii 
sale. Pentru el nu există no
țiunea de program, de orar zil
nic. Aceasta se numește sim
plu înțelegerea datoriei. Stăruie, 
prin forța sa. exemplul prof. 
Gheorghe Cordea de la Liceul 
nr. 1 real-umanist din Baia 
Mare : i-au trebuit nu mai pu
țin de 7 ani pentru ca dintr-o 
masă de sute de elevi atleți

să descopere și să formeze 
citeva talente autentice : A- 
drian Micloș. Viorel Baina, Su- 
zana Pop. Profesorul, pedago
gul a preluat aceste vlăstare, 
încă din anii copilăriei, și cu 
răbdare și migală le-a adus pc 
primele trepte ale perfor
manței.

In cizelarea talentelor, în 
formarea caracterelor, adevăra
tul pedagog nu ține seamă de 
obstacole, se străduiește să gă
sească soluții, fără să aștepte 
„condiții speciale1'. Cît de con
vingător este. în această pri
vință, exemplul oferit de tînă- 
rul profesor Viorel Secuianu, 
dintr-o comună a județului Ca- 

Viorel 
în atmosferă de a- 

înfiin-

• Numele lui Du
mitru Diaconescu, de

, la Casa pionierilor 
dio Pucioasa este cu
noscut și apreciat 

1 prtotre iubitorii mode- 
k lismului. * 
i‘ tru câ 

prezent La 
toate competițiile 
publicane. Dar, 
singur. Diacon esc-u 
ne cu copiii, de obi
cei o echipă de pri
chindei in uniforma 
cercului de modelism 
pe care-l conduce. Ni 
șe poate 
de la toate întrecerile 
ei 
premiați (au, 
numeroase trofee 
tiqete), dar ceea 
le (ace cinste 
disciplina și frumoasa 
lor comportare. Aceas
ta pentru că educato
rul lor este, înainte 
de toate, un educator.
• Pasiunea repre

zintă o trăsătură e- 
sențială a unui peda 
qog. Dar cînd aceas
ta hpss$te ? Un caz, 
cel al prof. A. Mihu 
din Blaj, prezentat de 
secretarul CJ.E.F.S. 
Alba, Viorel Berta : 
„Echipa de volei fote 
pe care praf. Mihu o 
pregătește a ajuns fa 
periferie in clasamen
tul divkiei școlare |i

Aceasta pen
el răspunde 

aproape 
re- 
nu 
vi-

spune ca

se întorc acnsa 
totuși, 

c'ș- 
c« 

este

de juniori. Elanul său 
de alta dată a ră
mas, parcă, o simplă 
amintire...*.

a lnlr-o postura ca
re a deranjat, atît 
pe cei ce asistau la 
mec?ul de volei dintre 
echipele de fete Chi

mia Tr.
Școala 
lăți, cit și 
meciului, 
antrenorul 
Marin Ruță, 
întreruperile cerute de 
el pentru odihnă, în. 
loc să dea sfaturi fi
le vel or sale, le su
duia și le pălmuia 1 
Pentru faptul că echi
pa nu mergea bine 
in jocul respectiv, de
sigur nu erau de vina 
doar fetele, ci în a- 
ceeașl măsură și an
trenorul. Și, totafL a- 
cest educator, prin 
metodele sale stranii 
de a-și „impulsiona*

Mâgurele $i 
sportivă Ga

pe arbitrii 
s-a aflat 

Chimiei, 
, care la

echipa, nu numai 
nu-și recunoștea 
partea s-a de 
dar uita și de 
me'e oedagoqice 
losrte în 
noastră, 
dreptate, 
Moidoveanu,

[ cd >

vină.
nor | 

♦a- 1 
societatea 1 

Pe bună ' 
arbitrul Z. < 

care a 
notat in raportul său 1 
această atitud’-ne con- ’ 
damnabilă, l-a înde- ( 
portal pe M. Ruță de 1 
pă banca rezewvelor, 1 
iar comisia de educa- ) 
ție și propagandă a i 
F.R. Volei i-a... pre- « 
lungit absența de pe 1 
bancă, acordîndu-i ]
timpul necesar pentru < 
a medita la pri*nci- i 
piile pedagogice...
• Din v5*na antreno- * 

rului loo Ciolan și a < 
conduceam clubului, e- i 
chi pa masculină de 1 
handbal C.S.U. Ga- , 
l'ați, care activează în i 
prima categorie, a < 
pierdut la „mosc var- 1 
de" partidele ca $ti- ] 
ința Bacău (in deșila- ( 
sare) și cu H.C. Min- i 
cur Baia Mare (pe ' 
teren, egalitate) pen- , 
tru că au fost folosiți i 

jucători care ' 
trecuseră nor- '

lați, Firtănești. Acolo, 
Secuianu, 
nonimat. a reușit să 
țeze primul nucleu școlar să
tesc de rugby ; mai mult, a 
creat la Firtănești o veritabilă 
„divizie" Ja acest sport. Ni se 
pare elocvent și exemplul unei 
tinere profesoare de..- latină, 
Maria Florean, din Alba Iulia, 
care, dind curs unei vocații a- 
vutâ pentru gimnastică în anii 
de școală și de studenție, a 
adus — printr-o activitate ce 
nu poate fi contabilizată în 
ore sau zile — la finalele „Cu
pei tineretului1', in trei ediții, 
o echipă de fete situată de fie
care dată printre fruntașe....

Este neîndoielnic că exem
plul adevăratului pedagog și 
educator luminează calea tine
relor generații, cărora le dă 
tări-a, forța necesară pentru a 
birui, prin muncă și stăruință, 
toate obstacolele.

S. TIBERIU

Atitudinea pedagogului, felul de 
a gîndi și acționa al acestuia, 
comportarea sa generală nu pot 
rămîne fără urmări asupra evolu
ției fiecărui tânăr. Este știut fap
tul că, cel mai adesea, copilul își 
alege drept model 
său : „Iată de ce 
prof. Ion Valerian, 
chipele de baschet 
tive din Tîrgoviște 
sibile modele, trebuie să fim 
mare băgare de seamă in tot ceea 
ce facem, să constituim exemple 
pozitive pentru sportivi. Corecti
tudinea și decența, efortul depus 
in pregătire, perseverența, dirze- 
nla, respectul pentru adversar, 
interesul pentru lectură sau pen
tru cunoaștere-a a ceea ce au mai 
valoros localitățile in care se fac 
deplasări, sint citeva dintre latu
rile pe care m-am străduit — 
ca jucător divizionar de 
urmării de fiecare dată la 
de propriii elevi — să le 
întotdeauna**..»

Nu încape îndoială că 
sportiv al unui tânăr este puter
nic marcat de activitatea pedago
gică a profesorului sau antreno
rului. „La urma urmelor, remar
ca antrenorul de fotbal Eugen 
Popescu, sportivei pe care îi pre
gătim sint oglinda muncii și ca
pacității noastre pedagogice, a 
pasiunii pentru profesie. Nu rare
ori se întîmplă ca părinții, incin
te de a-și trimite copiii la sport, 
să se intereseze cine este antre
nor și să-și exprime preferințele. 
Aceasta opțiune se referă mal de
grabă la calitățile pedagogice ale 
unuia sau altuia dintre antre
nori". Om care iubește copiii și le 
este un prieten apropiat, fără a 
abdica, însă, de la exigență „nea 
Genu“, cum i se spune, le oferă 
elevilor săi mult mai mult decît 
noțiuni despre fotbal, „Cu fiecare 
dintre el am discuții prietenești 
despre diverse profesii, încerc să 
le sondez aspirațiile pentru a le 
dirija preferințele, le spun că și 
eu am muncit ani mulți ca tehni
cian, ii duc deseori in diverse 
întrepiiaideri spre a-i familiariza 
cu diverse meserii, astfel incit să 
nu se sperie sau să se jeneze de 
acestea. Tn multe rînduri a tre

pe dascălul
— ne spunea 
antrenor la e- 

ale școlii spor-
— noi, ca po

cii

și
baschet, 
meciuri 
reliefez

viitorul

buit să mergem și noi să dăm o 
mină de ajutor la muncile agri
cole. Văzindu-ne cu cită seriozi
tate muncim noi înșine, copiii se 
străduiau la rindul lor din răspu
teri. Nu mai era nevoie să-i îm
boldim prin vorbe1'.

întreprinderea de strunguri, 
unitate înălțată la Tirgoviște, și-a 
înființat, cum. era și firesc, o aso
ciație sportivă — SARO — în ca
drul căreia secția de volei a mar
cat cea mai rapidă ascensiune, e- 
chipa masculină a acesteia fiind, 
în primăvară, la un pas de pro
movarea în Divizia A. Rezultatele 
sînt legate și de activitatea pro
fesorului Vladimir Ion Stănescu, 
cel care înainte de a veni în stră
vechea cetate de scaun, ridicase 
o altă echipă pînă la Divizia A, 
Delta Tulcea. Aceste rezultate nu 
pot fi despărțite de o concepție 
sănătoasă a tânărului profesor fa
ță de muncă și educație. Șl de a- 
ceea luptă să învingă, aici la 
SARO. unele mentalități retrogra
de care, așa cum ne spunea cu 
părere de rău se mai întâlnesc 
atît in rînduL unor persoane din 
conducerea asociației cît și în 
rondul colegilor de muncă ai vo
leibaliștilor, care li cocoloșesc a- 
tunci cînd lipsesc de la muncă. 
„Mulți dintre ei sint meseriași — 
spunea I. Stăm eseu — și vreau oa, 
odată cu pregătirea volei balistică 
să fie și buni specialiști. Le po
vestesc despre meseriile pe care 
le-am practicat înainte de a ți 
profesor, le ofer și exemplul unor 
mari jucători (Bărbuță, Branden
burg, Bartha, Cristiani. Kramer) 
care au devenit specialiști, apre- 
ciați. Sînt sigur că prin muncă 
sportivii mei vor înțelege mal 
bine necesitatea și obiectivele 
pregătirii".

Dar voleibaliștii de la SARO au 
avut chiar în aceste săptămîni o 
altă pildă de hotărîre. devota
ment și pasiune pentru sport din 
partea antrenorului lor. Profeso
rul Stănescu a reluat pregătirile, 
la peste 30 de ani. pentru a spri
jini efectiv echipa în lupta și mai 
aspră pe care o da pentru pro
movarea în prima divizie...

Aurelian BREBEANU

„CE VREȚI? SÎNT CAM NERVOS!"

unii 
nu~fl 
mele de control. Na- 
cunoașterea regula
mentului, sau încerca
re de eludare a aces
tuia f...

în cadrul Clubului sportiv mu
nicipal Brăila a luat flintă, cu 
doi ani in urmă, o secție de 
motoclclism. profilată pe dirt- 
track. A fost amenajată o pista 
specială. t>e stadionul din Parcul 
Monument, pistă costisitoare si 
greu de întreținut, a fost asigu
rată o bună dotare tehnică (în 
prezent secția are 16 motociclete 
de dirt-track. 4 motociclete CZ și 
8 motorete Mobra, pentru școa
lă si antrenamente). Speranțele, 
de-acum doi ani. in succese erau 
cu atît mai îndreptățite, cu cît 
a fost angajat ca antrenor fostul 
campion de dirt-track. Ion Cucu.

Au trecut însă DOI ANI 
un singur sportiv de la 
I. Dragu. ..s-a văzut", cît 
în competiții. în rest... ?

într-o recentă vizită la
brăllean încercăm să aflăm răs
puns la această întrebare. „Ne-am

șl doar 
Brăila, 
de .?ît.

clubul

pus mari speranțe în secția de 
niotocidism și mai ales in antre
norul ei — ne spune președin
tele clubului tov. Ion Ceapă. In 
primele luni treaba mergea foar
te bine. dar. din păcate, antreno
rul Cucu n-a fost consecvent 
in munca sa. în activitatea de 
pedagog pe care o desfAsoarA. în 
loc sA atr»«A tineretul spre acest 
sport, antrenorul, prin metodele 
sale <le lucru, mai mult îi alun
gă pe sportivi**.

Nu ne este greu să aflăm că 
în prezent secția nu are decit 3 
(trei ) tineri apți pentru o com
petiție dintre cele mai modeste, 
în afară de aceștia mai sînt „vreo 
12 copii care vin pe la stadion". 
„Ion Cucu este un bun meseriaș, 
a fost un talentat sportiv — ne 
spune unul dintre membrii co
misiei de dirt-track. Ca antrenor, 
însă, el folosește mt o» ie depar-

, ' V, ' J ■ -
te de cele recomandate unui pe* 
dagog : țipi la sportivi, ii bruta- 
lizeazâ. fapte la care se adaugi 
un profil moral ce nu poate servi 
ca exemplu pentru elevii sAi**.

St.ăm de vorba cu antrenorul si 
rămînem surprins! de ceea ce n® 
spune : bîrfesc. Vor sA mA
schimbe ? SA mA schimbe ! E a* 
devArat. sînt cam nervos, dar c« 
am făcut eu în sportul Asta...***

Nu cu multă vreme în urmă 
Biroul CJ.E.F.S. a stat de vorbă 
cu antrenorul secției. Ion Ctieu» 
Concluziile acestei discuții au foști 
că el trebuie sâ-și schimbe ati* 
tudinea, să pună secția «pe lini® 
de plutire**. Antrenorul a pro* 
mis... Trebuie să înțeleagă. însă» 
că sarcina sa este. în primul 
rînd, aceea de a fi un educator 
al tinerilor sportivi, un pedagog 
cu responsabilitate. Altfel...

Viorel TONCEANU
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„CUPA TINERETUir: 
ÎNTRECER INAUGURALE 

ÎN MEDIUL RURAL
în baza măsurilor stabi

lite de Comisia centrală de 
organizare a „Cupei tinere
tului" întrecerile inaugurale 
ale celei de a IV-a ediții 
(de iarnă) a acestei compe
tiții sint programate miine 
pentru asociațiile sportive 
din mediul rural. Ca și star
tul oficial pentru asociațiile 
din mediul urban (care a 
avut loc la 31 octombrie), 
debutul „Cupei tineretului" 
la sate trebuie să însemne 
un moment de impulsionare 
a întregii activități sportive 
de masă, fiind de așteptat 
ca la manifestările polispor
tive prilejuite de acest eve
niment să participe un nu
măr mare de concurenti. In 
aceeași ordine de idei, re
amintim necesitatea progra
mării — în continuare — a 
cît mai multor concursuri 
săptămînale la nivelul sate
lor și comunelor, întreceri 
care să se desfășoare la toa
te sporturile pentru care 
există condiții de organi
zare.

PIRTIE LIBERA TURISMULUI DE IARNA!
Despre importanța turismului 

și a disciplinelor sportive ce 
se împletesc cu acesta nu mai 
este, credem, cazul să vorbim, 
rolul lor fiind limpede preci
zat în importante documente 
de partid. în ultima perioadă 
s-au intensificat acțiunile pen
tru îndeplinirea sarcinilor ce 
revin în acest domeniu tutu
ror factorilor cu atribuții : 
„Amicii drumeției”, cu sute de 
mii de participant, de toate 
vîrstele ; acțiunea pionierească 
..Asaltul Carpaților” ; competi
țiile de orientare sportivă din 
cadrul „Cupei tineretului" și 
numeroase alte inițiative lo
cale.

Apropierea sezonului rece nu 
trebuie să ducă la o restrin- 
gere a dimensiunilor activității 
sportiv-turistice, cu atit mai 
mult cu cît. se știe, iarna dă 
un plus de frumusețe naturii.

După cum aflăm de la fe
derația de specialitate, activi
tatea care se profilează pe 
timpul sezonului rece va fi 
deosebit de bogată. Este vorba, 
în primul rînd, de turismul de 
masă și excursiile cu program 
de activități sportive. Acestea

vor fi concentrate îndeosebi pe 
timpul vacanței de iarnă, con- 
cretizindu-sc in drumeții, turc 
pe schi, ștafete, excursii cu 
program de săniuș. jocuri spor
tive și altele. Aceleași progra
me vor fi organizate și per;- 
tru iubitorii de turism și dru
meție de toate vîrstele, la sfîr- 
șit de săptămînă. Ceea ce se 
cere, însă, este ca la inițierea 
acestora să se țină seama că 
ele au un scop bine precizat : 
angrenarea maselor * largi în 
practicarea turismului activ, 
pentru menținerea și întărirea 
sănătății, pentru ridicarea capa
cității de muncă și recreare, 
pentru cunoașterea frumuseților 
naturale ale patriei, a trecutu
lui glorios, a mărețelor realizări 
actuale. O mare pondere în 
volumul activităților sportiv- 
turistice îl vor avea întrecerile 
de orientare sportivă din ca
drul „Cupei tineretului". A- 
ceste competiții, care și-au 
cîștigat o largă adeziune din 
partea iubitorilor de sport tre
buie să se afle în centrul preo
cupărilor organizatorilor de în
treceri din cadrul „Cupei ti
neretului" încă de la etapa pe

clasă, ani de studiu, atelier sau 
secție, ținînd seama că ele 
contribuie, totodată, la pregă
tirea tineretului pentru apăra
rea patriei. Competițiile trebuie 
să fie simple și accesibile, or
ganizate pe terenurile cele mai 
corespunzătoare.

Pe lingă întrecerile din ca
drul „Cupei tineretului”, calen
darul întrecerilor turistice pc 
timpul sezonului rece cuprinde 
numeroase alte competiții din
tre care notăm : „Cupa U.T.C.” 
la orientare sportivă, eu etapă 
de masă și finală, „Cupa bo
bocilor", cu participarea stu
denților din centrele universi
tare. „Voințiada", alte cupe 
tradiționale, organizate de co
misiile județene de turism- 
alpinism din cadrul C.J.E.FS. 
Timiș. Arad, Brașov, Bistrița- 
Năsăud și altele.

Desigur, pentru îndeplinirea 
acestor obiective se cere o bună 
colaborare între factorii cu a- 
tribuții și, mai ales, o serioasă 
contribuție din partea cadrelor 
de specialitate.

„CROSUL 
TIPOGRAFILOR", 

(OriPEIITIE DE TRADIȚIE
Miine (de la ora 8,30), pe 

un traseu din preajma Pa
latului Telefoanelor din Ca
pitală, peste 600 de sportivi 
se vor întrece (alături de 
invitați din Belgia și Polo
nia) în finalele celei de a 
V-a ediții a „Crosului ti
pografilor".

Competiție de tradiție în 
activitatea sportivă de masă, 
„Crosul tipografilor", orga
nizat de Uniunea Sindica
telor din presă, poligrafie și 
edituri, cu sprijinul Comi
siei sport-turism din cadrul 
Consiliului Central al 
U.G.S.R., anunță, la această 
ediție, nu numai o partici
pare numeroasă ci și între
ceri deosebit de echilibrate. 
O invitație în plus pentru 
a înscrie această frumoasă 
și semnificativă manifestare 
sportivă în programul nostru 
duminical.

Sportul |Pafl.a3-o'



ANGAJAMENT, SITUlNDU-SE 
DEPARTE DE STANDARDUL 
INTERNAȚIONAL. Desigur, iu
bitorii fotbalului își amintesc 
de aparițiile nemulțumitoare, 
adesea penibile, ale formațiilor 
noastre in meciurile S.V. Ham
burger — Steagul roșu, Dinamo 
— F.C, Koln, Universitatea 
Craiova — Steaua roșie Bel
grad, A.S.A. — Dynamo Dres- 
da, Sportul studențesc — Schal
ke 04. A.S.A. Tg. Mureș — 
Dynamo Zagreb, Dinamo — A.C. 
Milan. Steaua — F.C. Bruges 
etc. Aceste partide, și altele pe 
care nu le-am enumerat, ne-au 
arătat că deficiențele fotbalu
lui nostru constau in scăderi la 
toți factorii pregătirii, începînd 
cu cel fizic.

La originea numeroaselor în- 
frîngeri ale echipelor româ
nești în cupele europene, a 
unui bilanț total deficitar care 
ne duce, sezon de sezon, la 
aceleași triste constatări, stau 
și unele cauze direct legate de 
partidele in sine, de pregătirea 
jocurilor, de definitivarea lotu
rilor, a planurilor tehnice ele. 
Cum se poate admite — de 
pildă — ca echipe cu experien-

REPETAREA
BILANȚURILOR NESATISE
ÎN CUPELE EUROPENE, 
CONSECINȚĂ
A ACTIVITĂȚII
BIN FOTBALUL

S apt amina trecută, odată 
cu disputarea meciului-re- 
tur Schalke 04 — Sportul 
studențesc, s-a încheiat, 

practic, prezența formațiilor 
noastre în ediția 1976/1977 a 
cupelor continentale. Bilanțul 
este total nesatisfăcător, nici 
una dintre cele cinci reprezen
tante ale fotbalului românesc 
nereușind să depășească al doi
lea tur al acestor întreceri atit 
de prestigioase. Situația de acum 
nu diferă prea mult dc cele 
anterioare, in sezoanele 1974/75 
și 1975/1976. evoluția echipelor 
noastre în cupele europene 
fiind la lei dc... meteorică. Rea
mintim că, in ediția 1974/75, 
doar două echipe (Dinamo șl 
Steagul roșu) au avut acces în 
al doilea tur, în care au fost 
eliminate, iar în ediția 19<5/7o 
nici o formație n-a fost în sta
re să depășească primul tur. 
Iată prin urmare, că ne aflăm 
în fața unei situații cronice, 
alarmante, pentru remedierea 
căreia — constatam cu toata 
părerea de rău — nu s-au luat 
cele mai eficiente măsuri. Suita 
de eșecuri, unele Ia diferențe 
foarte severe (S.V. Hamburger' 
Steagul roșu 8—0;
Dundee United — 
Jiul 3—0 ; Dyna
mo Drcsda—A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1 ; 
Real Madrid — Di
namo 4—1 ; Schal
ke 04 — Sportul
studențesc 4—0 ; 
Dynamo Zagreb — 
A.S.A. Tg. Mureș 
3—0), arată clar că 
echipele românești 
s-au prezentat la 
un nivel total ne
corespunzător. sub 
cerințele unor com
petiții de anvergu
ra cupelor europe
ne. Participarea la 
două ediții conse
cutive la o ase
menea întrecere
fără să se obțină măcar o 
victorie, e greu de admis ! Este 
cazul formației din Tg. Mureș, 
care n-a fost capabilă de un 
succes nici pe propriul teren I 

Față de asemenea cazuri, nu 
e, oare, momentul să ne între
băm dacă simpla clasificare pe 
un loc care dă dreptul la pre
zența într-o cupă europeană 
trebuie să însemne, automat, și 
înscrierea în competiție ? Nu 
este. oare, mai bine ca pe vii
tor F.R.F. — căreia chiar re
gulamentul competițiilor ii con
feră acest rol — să analizez? 
fiecare caz și să decidă înscrie
rea in cupele europene numai a 
acelor formații care prezintă, 
cît dc cit, o garanție valorică, 
de onorabilă reprezentare a 
fotbalului nostru ?

Foarte multe dintre înfrînge- 
rile echipelor noastre au fost 
trecute doar pe seama... valorii 
adversarilor fixați ia sorți. Ade
vărul este că, in momentul de 
față, nu mai există parteneri 
slabi, dinainte învinși. Rezulta
tele unor cluburi care pînă nu 
demult erau cotate in ultima 
grupă valorică a fotbalului eu
ropean (vezi cazul echipelor 
finlandeze, norvegiene, islande
ze, malteze etc.) demonstrează 
că, în multe locuri, s-au înre
gistrat progrese evidente, care 
elimină orice argument al unor 
meciuri dinainte cîștigate. In 
consecință, orice concurentă 
care sc aliniază la startul cu
pelor continentale trebuie să 
fie pregătită pentru examene 
dc cea mai înaltă solicitare, 
indiferent de numele și presti
giul adversarului.

REPREZENTANTELE FOT
BALULUI NOSTRU AU ARA- 
TAT ÎNSĂ, DIN PĂCATE CA 
NU SÎNT PREGĂTITE PEN
TRU ASEMENEA SOLICITĂRI, 
în marea majoritate a evolu- 
luțiilor lor din aceste ultime 
trei ediții ale cupelor europene, 
lucru fidel demonstrat de re
zultate, ELE AU PRACTICAT 
UN FOTBAL NECORESPUN- 
ZATOR, ÎN MULTE CAZURI 
DEMODAT, LIPSIT DE COM
BATIVITATE, DE FORȚA, DB

SLABE

ți timorați și timizi, făcînd, din 
această cauză, gafe de înce
pători. Flecare dintre fotbaliștii 
noștri, ca și antrenorii, condu
cerile de cluburi și secții, tre
buie să fie mai mult preocu
pați de înlăturarea acestor ca
rențe, total dăunătoare randa
mentului pe celelalte planuri, 
reprezentind însăși fondul, ba
za, pentru exprimarea celorlal
te calități. Principalul semn 
alarmant — repetat îngrijorător 
dc aproape fiecare meci din 
această toamnă in cupele euro
pene— este dat de lipsa resurse
lor fizice, a posibilităților de a 
impune sau a răspunde unui 
ritm ridicat pe perioada tutu
ror celor 90 de minute. Mai cu 
seamă in a doua jumătate a 
meciurilor s-a inregistrat o că
dere vizibilă care a frustrat 
unele echipe (Steaua și Dina
mo) de calificări care le erau, 
la un moment dat, la indemină.

Problema spinoasă, atît de 
mult discutată, mereu invocată 
cînd se discută de situația echi
pelor noastre in cupele euro
pene, este și aceea a 
loturilor. Ei bine, nici 
nul dc toamnă 1976,

», tc că
noastre participan
te la cupele euro
pene au beneficiat 
de facilități 
regulamentului 
transferări, nu 
înregistrat o reală, 
o evidentă îmbu
nătățire a loturi
lor respective. Nu 
a reprezentat prea 
mult pentru Steaua 
venirea lui FI. 
Marin ; pentru Di
namo schimbul în
tre Roznai. Chita- 
ru. Ghiță. I. Mol
dovan si Dumitra- 
che, Augustin. Ca- 
vai, T. Zamfir ;

. pentru A.S.A. ve
nirea lui Unchiaș 

pentru Sportul stu- 
a lui Bunea și Niță ;

înaintea etapei de mîine

NOSTRO
ță și cu numeroși internațio
nali, precum Steaua și Dinamo, 
să nu fie capabile să fructifice 
calificări in situații favorabile 
lor ? Căror fenomene putem să 
le atribuim numeroasele acci
dentări, produse chiar în preaj
ma partidelor importante din 
cupe (cazurile Lucescu, Iordă- 
nescu, FI. Marin, Rădulescu, M. 
Sandu, Angelescu — C.S.U. Ga
lați), dacă nu și unor negli
jențe în modul de efectuare a 
pregătirilor, în organizarea re
cuperării. în viața personală ? 
în plus, ar trebui ca observă
rile adversarilor, in jocurile dc 
campionat de dinaintea întil- 
nirilor din cupele continentale, 
să ducă la o abordare tactică 
eficientă a întrecerii. în reali
tate, puține sî-nt situațiile care 
să arate că exacta caracteri
zare a viitorului adversar a 
contribuit la o comportare bună, 
Ia un rezultat onorabil.

Un aspect cu totul special — 
specific competițiilor de mare 
angajare, cu ambianța partide
lor de mare miză, cu arbitra
je exigente (aici e de notat și 
vizibila diferență între maniera 
arbitrilor noștri de a sancționa 
iregularitățile și atitudinile ne
sportive și aceea a conducăto
rilor de jocuri din cupele euro
pene), cu solicitări neîntrerupte 
din partea adversarului — este 
acela al pregătirii morale, al 
calităților de voință pe care 
trebuie să le demonstreze orice 
jucător angajat în marile între
ceri inter-cluburi ale Europei. 
Or, in majoritatea situațiilor, 
jucătorii noștri se prezintă cu 
multe minusuri la acest capi
tol ; scuza lipsei de experiență 
și-a pierdut valabilitatea. Bo
gatul program internațional din 
ultimii ani a făcut ca, în ge
neral, fiecare fotbalist de pri
ma categorie să fi disputat nu
meroase asemenea meciuri, ast
fel că fiecare a dobindit obiș
nuința cu condițiile de mare so
licitare a acestora. A devenit 
jenant ca fotbaliști cu multe 
partide internaționale la activ 
să se comporte in jocuri peste 
hotare asemenea unor debutan-

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 12 NOIEMBRIE 1976
FOND GENERAL DE CIȘTIGURI : 814.121

lei din care 75.898 lei report. EXTRAGEREA 
I : 72. 23 35 46 50 9 87 82 31. EXTRA
GEREA a Ii-a : 17 5G 89 84 69 77 13 73 63.

Plata cîștigurilor se va face în capitală 
începînd din 27 noiembrie pînă la 14 ia
nuarie 1977 inclusiv, în țară aproximativ 
din 1 decembrie pînă la 14 ianuarie 1977 
inclusiv, iar prin mandate poștale aproxi
mativ din 1 decembrie 1976.

CÎȘTIGURILE TRAGERII LOTO 2 
DIN 7 NOIEMBRIE 1976

EXTRAGEREA i : cat. 1 : 1 variantă 100% 
a 38.915 lei și 1 variantă 50% a 18.473 lei ; 
cat. 2 : 5,50 a 10.076 iei ; cat. 3 : 15,50 a 
3.575 lei ; cat. 4 : 67,50 a 821 lei ; cat. 5 : 
234.50 a 200 lei : cat. 6 : 1.346,50 a 100 lei.

Cîștigui de 36.945 lei a fost obținut de 
Nicolau Nicolae-Corneliu din București.

O LA 14 NOIEMBRIE, O NOUA TRAGERE 
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES. AZI, 
ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR.

SÎMBĂTĂ

alcătuirii 
în sezo- 
cu toa- 

echipele

ale 
<le 

am

și Fanici ; 
dențesc —

. sau pentru C.S.U. Galați unicul 
transfer, acela al ploieșteanului 
Angelescu. Părerea noastră este 
că, pe de o parte, prevederile ac
tualului regulament, care nu tin 
seama de utilitatea unor rapor
turi reciproc avantajoase între 
cluburi și secții, nu asigură, 
pînă la urmă scopul urmărit ; 
iar pe de alta, că însăși orien
tarea. alegerea făcută de con
ducerile tehnice e greșită, do
vadă numeroasele transferări 
neeficiente.

Față de atitea sezoane con
secutive, avînd ca bilanț ratări 
in corpore ale calificărilor în 
fazele superioare din cupele 
europene (care nemulțumesc în 
mod justificat pe iubitorii de 
fotbal, plasind, în același timp, 
fotbalul nostru în zonele cele 
mai joase ale prezențelor în 
cele trei competiții), se impun, 
în line, măsuri riguroase și 
exigente care să depășească in
teresele de moment, locale, ale 
cluburilor și secțiilor și să adu
că îmbunătățirea dorită a evo
luțiilor echipelor românești în 
competițiile continentale. Nu 
trebuie uitat că și loturile re
prezentative au de suferit de 
pe urma eșecurilor din aceste 
competiții, deoarece sursele de 
formare a loturilor sărăcesc, 
dată fiind penuria de compor
tări meritorii ale celor care 
compun tocmai formațiile noas
tre de club fruntașe.

Să nu uităm că au existat 
— totuși — și ediții ale între
cerilor continentale în care re
prezentantele noastre au atins 
treptele superioare ale compe- 
tiței (turul III și IV), elimi- 
nind formații prestigioase ale 
fotbalului european, precum 
Feycrnoord, pe atunci campioa
nă continentală intcrcluburi, 
C.F. Barcelona, A.C. Napoli, 
Legia Varșovia și altele.

Obținerea unor asemenea per
formanțe este posibilă și în 
viitor dacă sc vor lua măsu
rile corespunzătoare și se va 
munci mai mult și mai bine.

I BASCHET. Sala Giulești, de 
la ora 17.30 : Rapid — Politeh
nica (f, A), Rapid — I.C.E.D.

|(m, A) ; sala Floreasca, de la 
ora 16 : P.T.T. — Centrul șco
lar de baschet (f, B), I.E.F.S. 
— Universitatea Timișoara

|(f, A), Olimpia — Voința 
București (f, A) ; sala * Olim
pia, ora 17.30 : Mine-Energie — 
T.I.M.B. (m, B) ; sala Progre-

Isul, de la ora 17.30: URBIS — 
P.T.T. (m, B), Progresul — 
Medicina (f, B) ; sala Arhitec
tura, de la ora 16 : ArhMectu-

Ira — A.S.A. (m, B). Arhiec- 
tura — Politehnica II (f, B) ; 
sala „I. L. Caragiale“, ora 18 : 
IPROMET — Automatica 

|(m, B).
FOTBAL. Teren Steaua, ora 

14 : Șoimii TAROM — Abato
rul (Div. C).

IPOLO. Bazinul Floreasca, 
ora 18 : Rapid — .Dinamo 
(Div. A).
RUGBY. Stadion Parcul co

fl pilului ora 13 : Sel. juniori

VEȘTI DE EA CELE
e DINAMO s-a pregătit pînă 

joi cu efectivul redus, 12 din
tre jucătorii săi făcînd parte 
din loturile reprezentative A, 
B și de tineret. Ieri și astăzi 
au participat însă la antrena
mente toți jucătorii. Nu există 
nici o indisponibilitate, astfel 
că frații Nunweiller vor putea 
alinia „ll“-le de bază 0 UNI
VERSITATEA CRAIOVA a a- 
cordat o deosebită atenție an
trenamentelor din această săp- 
tămînă. Miercuri, craiovenii s-au 
deplasat la Calafat, unde au 
întîlnit echipa locală Dunărea, 
de care au dispus cu 4—1. Au
torii golurilor echipei craiove- 
rie : Geolgău, Ciobanu, Oncică 
și Oblemenco. Cămătaru este 
indisponibil. în schimb se spe
ră în recuperarea lui Marcu. 
• ARBITRUL PARTIDEI: C. 
Ghiță (Brașov).

• F. C. BIHOR, lăsînd în 
urmă euforia succesului asupra 
liderului, a urmat programul 
obișnuit de antrenamente, la ca
re s-a adăugat și trecerea tes
telor indicate de federație. Jo
cul ..în familie" de marți s-a 
axat pe probleme tehnico-tac- 
tice. Popovicî este gripat. însă 
medicul echipei speră să-1 re
cupereze. • POLITEHNICA 
IAȘI a sosit aseară la Oradea, 
împovărată de griji, dar avînd 
și speranțe... Lotul ieșean s-a 
rezumat tot la un joc tehnico- 
tactic. disputat la mijlocul săp- 
tămînii. Folosirea lui Anton 
este incertă. Jucătorii simt o 
mai mare responsabilitate după 
ședința cu suporterii, ținută joi 
după-amiază (peste o mie de 
participanți). • ARBITRUL 
PARTIDEI : C. Manușaride 
(București).

• F.C.M. REȘIȚA a urmat 
programul obișnuit de pregăti
re, punctat miercuri de un joc- 
școală în familie, avînd ca par
teneră o combinată ..rezerve- 
juniori". Reintră Hergane, care 
și-a efectuat etapa de suspen
dare. Nu va juca însă Filipes- 
cu. el acumulind 3 cartonașe 
galbene. 0 PROGRESUL. La 
începutul săptămînii. antrena
mentele au avut loc în Ca
pitală. Joi, echipa s-a de
plasat la Rm. Vilcea, un-

18 DIVIZIONARE A
de a susținut un meci amical 
în compania divizionarei B 
Chimia, victoria revenind gaz
delor cu 2—0. Bucureștenii au 
sosit aseară la Reșița. Nu va 
fi utilizat Dragu, accidentat în 
meciul cu Rapid, • ARBITRUL 
PARTIDEI : M. Moraru (Plo
iești) .

• F.C. CORVINUL a efectuat 
în această săptămînă progra
mul obișnuit de pregătire, sus- 
tinînd miercuri un joc ..în fa
milie" cu propria echipă de 
juniori. Antrenorul L. Vlad are 
la dispoziție întreg efectivul de 
jucători și. după toate proba
bilitățile, va începe partida de 
mîine cu același „11“ care a 
evoluat și la Constanța. • PO
LITEHNICA TIMIȘOARA s-a 
înapoiat din Bulgaria ieri di
mineață și, după o escală de 
cîteva ore în Capitală, și-a 
continuat drumul, cu avionul, 
pină la Sibiu, iar de aici, cu 
autocarul, pînă la Hunedoara. 
Nu se anunță nici o indisponi
bilitate în cadrul echipei. 0 AR
BITRUL PARTIDEI : C. Nicu- 
lescu (București).

0 U.T.A. întimpină unele di
ficultăți în alcătuirea formației 
pentru meciul de mîine : nu-i 
va avea pe Ncdelcu II (cumul 
de 3 cartonașe galbene) și pe 
Bîtea, după cum incertă este și 
recuperarea lui Domide. căruia 
i s-a dat gipsul jos doar de 
cîteva zile. Toate aceste difi
cultăți U.T.A. încearcă să le 
compenseze printr-o pregătire 
intensă, în așa fel incit reîntîl- 
nirea cu publicul ei. după o 
săptămînă de absență, să co
incidă cu un succes. 0 A.S.A. 
TG. MUREȘ a pregătit cu a- 
tenție jocul de la Arad. S-a 
antrenat, conform ciclului ela
borat de F. R. Fotbal. în tot 
cursul săptămînii. Ieri s-a re
integrat lotului mureșan și Bo- 
Ioni, înapoiat de la Viena. E- 
chipa pleacă la Arad în aceas
tă dimineață, cu autocarul. 0 
ARBITRUL PARTIDEI : R. 
Stîncan (București).

0 S. C. BACAU. în această 
săptămină. între antrenamente
le obișnuite, băcăuanii au avut, 
miercuri. un joc-școală cu 
C.S.M. Borzești, pe parcursul
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HOTĂIÎIRI Alt COMISIEI DE DISCIPLINĂ
Bîtea și
U.T.A.)

Joi seara, jucătorii 
edelcu (ambii de la
1 apărut în fața Comisiei de 
sciplină. Deși n-au fost eli- 
inați de pe teren. în meciul 
î duminica trecută cu Uni- 
‘rsitatea Craiova, cei doi ju- 
itori au fost trași la răspun- 
îre, Bîtea pentru „foarfecă" 
i pe spate, care a dus la 
dentarea lui Cămătaru, 
edelcu pentru conduită 
lortivă. Atit din raportul 
■rvatorului federal, cît și 
scuțiile din ședință, a reieșit 
iptul că Bîtea n-a avut inten- 
1 de a-1 accidenta pe Cămă- 
ru. Dar, printr-un joc riscant, 
îriculos. a provocat acest ac- 
dent. înainte ca membrii Co- 
isdei de disciplină să fi luat 
hotărirc in acest caz. repre- 

intantul

ac- 
iar 

ne- 
ob- 
din

clubului U.T.A. a
______ că Bîtea nu va juca 
i la restabilirea lui Cămă- 
1, aceasta constituind o sanc- 
le dictată de clubul arădean, 
privește pe Nedelcu. el a 
sancționat cu „mustrare",

dar, oricum, nu va juca dumi
nică, întrucît a primit al treilea 
cartonaș galben. în schimb, n-a 
fost omologat cel de-al treilea 
cartonaș galben primit de Tili- 
hoi (Universitatea Craiova). în- 
trucît Nedelcu a recunoscut că, 
în faza respectivă, numai el 
fusese vinovat.

A fost suspendat pe o etapă 
terenul din Turnu Măgurele, 
unde, la meciul cu C. S. Tîr- 
goviște, un spectator (Aurel 
Cirnaru) a aruncat cu o sticlă 
în teren. Surprinzător, acesta 
n-a fost amendat decît cu... 50 
de lei. De reținut că nu numai 
unii spectatori au avut o atitu
dine necorespunzătoare la acest 
meci, ci și o serie de persoane 
cărora le-ar fi revenit funcții 
de ordine, organizare și care 
n-ar fi trebuit să-și piardă cal
mul și obiectivitatea.

în sfirșit. tot în ședința de 
joi seara. Ariciu, portarul echi
pei F. C. Baia Marc, a fost 
suspendat pe 4 etape.
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București — Slavia Prag-a ; 
ora 14.30 : România —
Franța (selecționate universi
tare).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
9 : campionatul municipal
București (la aer comprimat).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 18: 
Dinamo — Rapid (m. A) ; sala 
Flacăra roșie, ora 18 : C.P.B. 
— Electronica (f, B) ; sala 
Construcția, ora 18 : Voința — 
Olimpia (f, B).

DUMINICA
BASCHET. Sala Giulești, de 

la ora 8.30 : Rapid II — Uni
versitatea (f, B), Rapid —
Politehnica (f, A), Rapid — 
I.C.E.D. (m, A) ; sala Floreas
ca, de la ora 9 : I.E.F.S, — 
Universitatea Timișoara (f, 
A), Olimpia — Voința (f, A) ; 
ora 17.30 : Steaua — Farul (m,

A) ; sala Politehnica, ora 10 : 
Politehnica — Universitatea 
(m, B).

BOX. Palatul sporturilor și 
culturii, de la ora 10 : finalele 
campionatelor naționale indi
viduale.

FOTBAL. Stadionul Republi
cii, ora 9.15 : Sportul studen
țesc — F.C.M. Galați (juniori), 
ora 11 : Sportul studențesc — 
F.C.M. Galați (Biv. A) ; sta
dionul Steaua, ora 9.15 : 
Steaua — F.C. Argeș (juniori), 
ora H : Steaua — F.C. Argeș 
(Div. A) ; stadion Dinamo, 
ora 12.15 : Dinamo — Univer
sitatea Craiova (juniori), ora 
14 : Dinamo — Universitatea 
Craiova (Div. A) ; stadion Vo
ința, o-ra 11 : Voința — Meta
lul (Div. B) ; teren Triumf, 
ora 11 : Automecanica — Azo
tul Slobozia ; teren T.M.B., 
ora 11 : T.M.B. — Autobuzul ;

teren F.R.B., ora 11 : I.O.R. — |
Automatica : teren I.C.S.I.M., 
ora H : I.C.S.I.M. — Unirea ] 
Tricolor ; teren Flacăra, ora I 
11 : Flacăra roșie — Electroni- || 
ca (meciuri în cadrul Divi
ziei C).

RUGBY. Stadionul Giulești, | 
ora 14 : România — Franța «
(partidă în cadrul Campiona
tului european).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
9 : campionatul municipal 1 
București (la aer comprimat). ■

VOLEI. Sala Floreasca, ora L 
12 : Steaua — Hapoel Haogen | 
(Lsrael) — „Cupa Cupelor" ; 
sala Progresul, de la ora 10 : I 
Progresul — Voința Alba Iulia I 
(m, B), I.E.F.S. — Ceahlăul P. I 
Neamț (f. A). I.E.F.S. — sava
nta Șimleul Silvaniei (m, B) ; [
sala Electra, ora 10.30 : Electra 
— I.C.I.M. Brașov (m, B) ; |
sala Olimpia, ora 10 : Calcu
latorul — Dinamo Brăila (m, I 
B) ; sala Inst. pedagogic, de 
la ora 8.30 : Universitatea — I 
Corvinul Deva, Medicina —
.,U“ Cluj-Napoca (f, B).
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•I pentru balon ih meciul F.C. Bihor — Dinamo, 
trecută la Oradea. Protagoniști' : Ghergheli (cu 
ie culoare închisă) și Sătmărcanu II

Fcto : Alexandru SOMOGYI — Oradea

| In divizia b

ELOGII PENTRU „BĂTRlr. DAR 
UNDE SlNT TINERII JUCĂTORI?

I întreruperi, 
lie. în ceea ce 
Imteanu este, 
lisponibil. iar 
■n meciul cu 
Iul medicului 
le miqtcuri au 
Kte (tinde au 
I fata lideru- 
Ipiviziei B !), 
fcu giulestenii 
1 nouă parti- 
la Tecuci, un- 
la egalitate 
Irra. B. Victo- 
llosit Bișniță, 
lici la Bacău, 
llat 3 carto- 
I ARBITRUL 
Ichilibar (Pi-

I pregătit cu 
n partidei de 
In absenta iu- 
levoluat marți 
Itria si Unga- 
lurilor repre- 
I campioană a 
loală cu for- 
I Nu se sem- 
I în privința 
RGEȘ va veni 
Iul la Bucu- 
pregătire din 
piteștenii au 
joc amical, 

amo Slatina 
l probabilită- 
ntra în teren 
p etapa tre- 
LIL PARTI- 
K&>tu Marc). 
[AwȚA a sus- 
Ijoc-școală cu 
le sale, de la 
kgnea si Pet- 

lotul de ti- 
Hițenii au e-

fectuat un antrenament tactic. 
Hoffmeister continuă să fie in
disponibil. Pentru meciul de 
mîine. antrenorul P. Comăniță 
preconizează aceeași formație 
care a învins în etapa trecută 
pe Corvinul e JIUL s-a oprit, 
în drum spre Constanta, la Fe
tești. unde a susținut joi un 
joc de verificare în compania 
echipei locale Rapid, la care nu 
au participat Mulțcscu si Au
gustin, selecționați în loturile 
reprezentative. Deleanu este u- 
șor accidentat. în meciul de 
m'iine va lipsi din formație 
Ștoichiță, care a acumulat trei 
cartonase galbene. • ARBI
TRUL PARTIDEI : N. Georges
cu (București).

• SPORTUL STUDENȚESC a 
urmat ciclul normal de pregă
tire in această săptămină. Joi, 
studenții au susținut un joc- 
scoală cu formația de juniori, 
fără participarea jucătorilor se
lecționați în loturile B si de 
tineret. Ieri și astăzi, ultimele 
ședințe de instruire cu efecti
vul complet, mai puțin porta
rul Bunea și atacantul M. San
du, ambii în continuare indis
ponibili. Chihaia așteaptă avi
zul medicului. • F.C.M. GA
LAȚI are. în continuare, pro
bleme deosebite, aproape ju
mătate din efectivul de jucă
tori fiind indisponibili. în a- 
ceste condiții se va apela la 
cițiva- juniori ! Miercuri, gălă- 
țenii au jucat un „amical" la 
Brăila, cu divizionara B din lo
calitate (scor : 2—2). Pentru 
mîine se preconizează folosirea 
lui Constanlinescu ca fundaș 
central. • ARBITRUL PARTI
DEI : C. Szilaghi (Baia Mare).

IA A ÎN CIFRE
uă partide ale
-au marcat 28 
il lor ajungînd 
dele, 77 o>aspe-

h fost singurul 
leușit să înscrie 
pda a 12-a.
IOT partide dis- 
m, 72 au reve- 

L s-au încheiat 
în 14 victoria 

ba oaspeților.
I 12-a Vam con- 
pa a K atfto go
ți tru F.C.

pentru
Con- 
Univ.
la 11Litură de 

biată în meciul
Bacău, a fost 
' Dumitrache.
bi care au con
ta pei a 12-a au 
kea cronicarilor

32 de stele : 
bfaiu și de 4 ori
bezent, în echi- 
Itape au figurat 
I Cei mai mulți 
h echipei Univ. 
li mai puțini — 
formației A.S.A.

15 — i-a

note în eta- 
obținute de 
Timișoara :

• Pe lista marcatorilor, du- 
. pă 12 etape, figurează 122 do 
jucători, cei mai mulți — 9
— fiind trecuți in activul echi
pei Dinamo.

• In cele 12 etape disputate, 
divizionarele A au utilizat 3tf4 
de jucători. Cei mai mulți — 
22 — i-a folosit Univ. Craiova, 
iar cei mai puțini 
„rulat“ A.S.A.
• Cele mai mari 

pa a 12-a au fost 
echipa Politehnica 
80 p., la polul opus situîndu-se 
formația U.T.A. cu 63 p.

• La partidele etapei a 12-a 
.au asistat 121 000 de spectatori.
Cei mai mulți — 35 000 — s-au 
înregistrat la cuplajul interbu- 
curcștean, iar cei mai puțini
— 4 000 — au urmărit întîlni- 
rea Jiul — S.C. Bacău.

e situația în „Trofeul Pets- 
chovschi“, după 12 etape, este 
următoarea : 1. ARAD 9,16 ; 2. 
București 9,00 ; 3—5. Hunedoa
ra. Tg. Mureș și constanța 
8.66 ; 6. Bacău 8,60 ; 7. Reșița 
8,50 ; 8. Timișoara 8.42 ; 9—10. 
Craiova și Galați 8,33 ; 11—13. 
Petroșani, Iași și Oradea 8,16 ; 
14. Pitești 8,14.

CHIPA CAMPIONATULUI
e baza adiționării notelor obținute de jucători, 
onatului Diviziei A, după 12 etape, se pre-

IONIȚĂ (87)
NTONESCU (88) SĂTMĂREANU II (93) VIGU (87) 
(86) x BĂLĂCI (87) BOLONI (90)

D. GEORGESCU (91) D. NICOLAE (75)

T DEFINITIVAT
al țării noas- 

’i, 17 noiembrie, 
susține o par- 
selecționata si- 

ermania. Pentru 
antrenorul C. 

rocat Luni urmă- 
•dach|f( și Albu — 
ii, Zamfir (F.C. 
ițu, Păitinișan, 
efu — fundași : 
Stoica si Kun II

Moldovan, Dă- 
ircu și Manea — 

nu fac parte 
>ortul studențesc, 
jfrucureșteană va 
il zi, la Reșița, 

din etapa a 
Reșița.

ACTUALITĂȚI
Partida dintre reprezentativele 

B ale României și R.F. Germania 
va fi condusă la centru de un 
arbitru din iugoslavia. Federația 
de specialitate iugoslavă l-a dele
gat pe Velibor Ljujici.

• C.S.M. SUCEAVA — BUCO
VINA CERNĂUȚI (U.R.S.S.) 2—J 
(2—0). Joi s-a disputat la Sucea
va întîlnirea internațională ami
cală dintre formația locală C.S.M. 
Suceava si Bucovina Cernăuți, 
din Uniunea Sovietică. La capătul 
unui joc spectaculos, în care e- 
chipa gazdă a avut mai mult 
timp' inițiativa, victoria i-a reve-

• INEFICACITATEA, DIN 
NOU ACEASTĂ MARE CAREN
ȚĂ ! Desigur, într-o săptămină 
nu se puteau întîmpla lucruri 
spectaculoase în întrecerea di
vizionarelor B. Dar și în etapa 
a 12-a a persistat „sărăcia de 
goluri” și chiar s-a accentuat! 
De la o etapă la alta, numărul 
golurilor a scăzut de la 53 la 
51, adică de la o medie de 1.95 
la 1,88. A crescut doar numă
rul punctelor înscrise de echi
pele oaspete, 8 față de 7: prea 
puține. dacă. avem în vedere că 
au jucat în deplasare 27 de e- 
chipe. Dar nici gazdele nu au 
fost mai presus. Să reținem 
scorurile „gazde-oaspeți“, pe se
rii, care sint foarte grăitoare: 
scria I : 17—4 ; a Il-a : 13—1 
(9 echipe, un singur gol mar
cat); a 111-a: 13—3. Comentari
ile sint de prisos.

• NICI CALITATEA JOCU
RILOR NU CORESPUNDE. în 
această „secetă de goluri” am 
căutat să vedem dacă hu exis
tă o compensație în calitatea 
jocurilor, în eventualele pres
tații bune ale celor 5.4 de echi- 
pe. Primele surse de informare, 
desigur, arbitrii. Dar, parcurgînd 
însemnările lor de pe foile de 
arbitraj, acestea sint destul de 
sărace în evidențieri. Doar la 
Ploiești. Al. Ene consemna : 
„O echipă „de Divizia A“ (n.n. 
Petrolul) s-a impus cu autori
tate. în repriza secundă, adver
sarul (n.n. Relonul Săvinești — 
în prezent pe locul 6) nu a pu

DIN ACTIVITATEA COPIILOR ȘI JUNIORILOR

PATRU EXEMPLE - PATRU PROBLEME 
ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN

ULTIM AVERTISMENT ANTRENORILOR 
DE LA SPORTUL STUDENȚESC

• Partida $c. sp. Câlâinați — $c. sp. 
2 București s-a desfășurat normal pînă 
cînd formația locală a deschis scorul. 
Golul a iscat discuții aprinse, curmate

Rezultate din etapa a Vlll-a
SERIA I : Liceul de fotbal Ba

cău — Unirea Focșani 1—0, 
C.S.M. Suceava — S. C. Bacău
1— 1, Politehnica lași — C.S. Bo
toșani 3—1. se. sp. Tecuci — Rul
mentul Bîrlad 5—1, Viitorul Vas
lui — Șc. sp. Gh. Gheorghiu-Dej
2— 0 : SERIA A II-A î sc. sp. Că
lărași — Rapid București 1—0, 
F.C.M. Galati — Sportul studen
țesc 1—0 ; SERIA A III-A : Fla
căra Moreni — Petrolul Ploiești 
1—1, Poiana Cîmpina — Liceul 
Pajura București 2—0, Chimia 
Găești — Ș.N. Oltenița 4—1, C.S. 
Tîrgoviște — Progresul București 
1—0 ; SERIA A IV-A î Electro
putere Craiova — Șc. sp. Drăgă- 
șani 3—0, Șc. sp. Craiova — Li
ceul nr. 1 Caracal 4—1, Minerul 
Motru — știința Petroșani 2—0, 
F.C. Argeș — Dinamo Slatina 2—0, 
Chimia Rm. Vîlcea — șc. sp. 
Curtea de Argeș 1—0, Univ. Cra
iova — Minerul Lupeni 3—0 ; 
SERIA A V-A : Viitorul Timi
șoara — C.F.R. Timișoara 1—0, 
Gloria Arad — Politehnica Timi
șoara 1—0, U.M. Timișoara — Șc. 
sp. Jimbolia 4—0, Strungul Arad — 
Dierna Orșova 3—0, șc. sp. Lu
goj — U.T.A. 0—0 ; SERIA A
VI-A : ,,U“ Cluj-Napoca — F.C. 
Baia Mare 3—2, Olimpia 
Satu Mare — C.F.R. Cluj- 
Napoca 2—2, F. C. Bihor — 
C.I.L. Sighet 5—0, Armă
tura Zalău — Minerul Cavnic 
1—1, Șc. sp. Baia Mare — Șc. sp. 
Oradea 3—1, șc. sp. Victoria Că
rei — ind. sîrmii C. Turzii 1—5, 
Sticla Turda — Gloria Bistrița 
0—1 ; SERIA A VII-A : șc. sp. 
Medias — Liceul nr. 2 Deva 1—1, 
Șc. sp. Șoimii Sibiu — șc. sp. 
Hunedoara 0—0, C.F.R. Simeria — 
F.C. șoimii Sibiu 2—4, Gaz me
tan Mediaș — Metalurgistul Cu
gir 0—0, Mureșul Deva — Meta
lul Sighișoara 2—2, Metalul 
Aiud — Corvinul Hunedoara 
6—0, Șc. sp. Sibiu — Unirea Alba 
iulia 7—0 ; SERIA A VIII-A : Șc. 
sp. Toplița — șc. sp. Miercurea 
Ciuc 2—1, Steagul roșu Brașov — 
Șc. sp. Cristur 1—1, Șc. sp. 
Gheorghieni — Șc. sp. Odorhei 
1—1, Tractorul Brașov — Chimi
ca Tîrnăveni 0—1, Șc. sp. Tg." 
Mureș — șc. sp. Tg. Secuiesc 
1—0, Oltul Sf. Gheorghe — șc. sp. 
Brașovia 1—1, Nitramonia Făgă
raș — A.S.A. Tg. Mureș 0—0.

nit cu scorul de 2—0 (2—0), Go
lurile au fost marcate de Chi- 
riță (min. 12) și losep (min. 44). 
(I. Mîndrescu-coresp.).

0 JOCUL DINTRE ECHIPELE 
VIDEOTON si F- C. MAGDE
BURG, programat să se desfășoa
re in turul III al „Cupei 
U.E.F.A.**, va fi condus, la cen
tru, de arbitrul român Nicolae 
Rainea. Colegiul central de ar
bitri ii va delega pe cel doi tu- 
șieri.

0 LA CASELE OBIȘNUITE 
s-au pus în vînzare biletele de 
intrare la meciul Steaua — F.C. 
Argeș, care se dispută mîine, cu 
începere de la ora 11, pe sta
dionul Steaua. 

tut face față ritmului de joc al 
gazdelor”. în cele mai multe 
cazuri, însă se consemnează 
jocul slab, lupta surdă pentru 
puncte cu efectele sale negati
ve; duritățile, vociferările, ner
vii și... ploaia de cartonașe gal
bene, ici-colo și roșii. Ăm în- 
tîlnit și asemenea consemnări : 
C. Gheciulescu: „Jucătorii. în 
general, la un nivel SUBMEDI
OCRU" — s.n. Arbitrul R. Pla- 
toș consemnează că a fost obli
gat să curme cu patru carto
nașe galbene (1 — Ceahlăul, 3 
— Oltul Sf. Gheorghc) jocul 
brutal, protestele la deciziile 
sale. Exemple mai sînt...

• UNDE SÎNT TINERII JU
CĂTORI? Toată admirația pen
tru fotbaliștii mai vîrstnici care 
se remarcă de Ia un meci Ta 
altul. La Brașov s-a disputat 
derbyul seriei a Il-a, Steagul 
roșu, — Voința. Jucătorii (mai 
puțin bucureșteanul Cristache, 
avertizat pentru joc dur) meri
tă, mai întîi. felicitări pentru 
sportivitatea de care au dat do
vadă în acest meci cu miză. 
Arbitrul V. Tătar consemnează 
acest fapt îmbucurător. Printre 
jucătorii remarcați ințîlnim nu
me consacrate: Pescaru (nota 8), 
Cadar 8, Parasehivescu 9 (Stea
gul roșu), Decu 9 și portarul 
Gavrilă 9 (ambii Voința). Pro
babil că s-ar fi remarcat și 
Adamaclie, dacă nu se autoac- 
cidenta în min. 5. Dar unde 
sint tinerii jucători, atit de aș-

de hotârîrea echipei bucurețtene 
(prof. Petroniu Banu) de a păroși te
renul. Și l-a părăsit I
• La meciul Minerul Motru — Șc. 

sp. Petroșani, delegatul echipei din 
Valea Jiului — cunoscînd foarte bine 
pe jucătorii din Motru, precum și fap
tul că la această echipă sînt folosiți 
juniori fără drept de joc — a vrut să 
facă obișnuita și regulamentara con
testație. N-a putut. Pentru că, nici 
mai mult nici mai puțin, arbitrul me
ciului, Teofil Nanu, nu i-a permis. 
Nu i-a dat foaia de arbitraj. Proba
bil din cauză că știa și el cum... stau 
lucrurile I
• Echipa C. S. Tîrgoviște (antrenor 

C. lacob) a folosit pînă acum nu mai 
puțin de șase jucători depășiți de 
virsta admisă I Ea, reprezentanta unui 
centru de copii și juniori cu o fru
moasă tradiție în formarea unor ju
cători de valoare. Dacă pînă și C. S. 
Tîrgoviște...
• De mai multe ori, la meciurile 

programate la Sighișoara și Mediaș, 
nu s-a prezentat nici un arbitru. De 
ce ? Colegiile județene Mureș și Si
biu... uitau să-i delege I ?

Patru exemple din campionatul re
publican al juniorilor și școlarilor, 
care, din păcate, nu sînt deloc izo
late. Aproape în fiecare serie și in 
fiecare etapă în parte pot fi întîlnite 
cazuri de aceeași natură și care 
demonstrează că multe dintre cluburi 
și asociații, ca de altfel și unii factori 
răspunzători, acordă o atenție infimă 
competiției. Al doilea campionat de 
juniori al țării continuă, așadar, să 
se desfășoare... cum poate, continuă 
sâ fie presărat cu extrem de multe 
neregularitâți, și, așa stînd lucrurile, 
e greu de crezut că va reuși sâ-și 
atingă scopul pe care și l-a propus.

CORESPONDENTE DE PESTE HOTARE

NUME CUNOSCUTE IN SELECȚIONATA 
SECUNDĂ A R. F. GERMANIA

ÎN CENTRUL ATENȚIEI,

Federația de fotbal din R.F. Germania a alcă
tuit lotul lărgit al reprezentativei secunde care 
va juca — după cum se știe — miercuri la Timi
șoara, cu selecționata similară a României. De 
notat că antrenorul Jupp Derwall a reținut numai 
jucători din prima ligă, mulți dintre ei fiind ti
neri și care anul trecut au evoluat în echipa re
prezentativă de tineret (sub 23 de ani). Cițiva din
tre jucătorii care vor evolua la Timișoara sînt 
foarte cunoscuti. ei figurînd si în prima reprezen
tativă a țării. Este vorba în primul rînd. de fun
dașul Cullman si de înaintașii Worm, Seliger si 
Diirnbcrger. Printre ceilalți se află portarul Bru- 
denski si doi jucători de la Schalke 04. care au 
jucat recent la București.: Bongartz șl Abramczik.

Dar iată lotul celor 20 : portari — Kneib (Bo
russia Mdnchengladbach), Burdenski (Werder Bre
men) ; fundași — Cullman, Glowacz, Konopka 
(toți de la F.C. Koln), Schneider, Schaffer (ambii 
de la Borussia Mdnchengladbach), Hergcbt (Bo
chum) ; mijlocași și înaintași — Magath (Hambur
ger S.V.), Bongartz, Abramczik (ambii de la 
Schalke 04), Schafer (S.C. Karlsruhe), Wohlers 
(Borussia Mdnchengladbach), Seliger, Worm (ambii 
de la M.S.V. Duisburg), Frank (Eintracht Braun
schweig), Diirnbcrger (Bayern Miinchen), Tenha
gen (Bochum), Bast (Rot-Weiss Essen) si Granitza 
(Hertha).

După etapa de sîmbătă din prima ligă (n.r. azi), 
antrenorul Derwall va reduce lotul la 16 jucători, 
care vor face deplasarea în România.

KARL HEINZ BREMEN
S.I.D. Dusseldorf

MECIUL ITALIA-ANGLIA
Campionatul italian trece pe planul secund. El 

face loc meciului nr.l al grupei echipei italiei 
în calificările C.M., cel cu echipa Angliei, de 
miercuri, de pe stadionul olimpic din Roma. 
Cele două victorii ale formației Juventus, în lața 
lui Manchester City și Manchester United, au de
terminat pe antrenorii Bernardini și Bearzot să 
bazeze selecția pe jucătorii fostei campioane. Ea 
a demonstrat — în ambele confruntări — că știe 
să contracareze jocul englezilor si să se impună 
în fața apărării decise a insularilor.

Prin urmare, o națională juventistă. Aceasta si 
pentru că doi dintre probabilii titulari de la To
rino, Pecci și Claudio Sala, sînt încă accidentați. 
Deși nu este anunțată oficial, formația „squadrei 
azzurra", se conturează astfel : în poartă, fără 
contracandidat, ‘ Zoff (Juventus) ; fundași laterali 
vor fi alți doi juventiști, Gentile și Tardelli ; ca 
,,libero“, recordmanul selecționărilor. Facclietti 
(Internazionale), iar ca stoper Mozzini (Torino) ; 
mijlocaș' ofensiv va fi utilizat Benetti (Juventus), 
conducător de joc apare Capello (Milan) ; ,.cei 
patru“ din cea mai avansată linie se anunță 
Causio (Juventus), Graziani (Torino). Antognoni 
(Fiorentina) și Bettega (Juventus). Ar putea in
terveni o singură modificare : Cuccuredu (Juven
tus) în locul coechipierului său de club. Gentile.

Nu știm dacă e cazul să vă mai informăm că 
biletele pentru partida de miercuri au fost epui
zate într-o singură zi, că cererile pentru cele 80 000 
de locuri au fost foarte mari. Rămîne să vedem 
cum va acționa ephipa Italiei în fața unui adver
sar pe care l-a învins doar de două ori în 
întreaga ei activitate.

Bologna, 12 noiembrie.
CESARE TRENTINI

^\\\\\\\\\\\\\w\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\m

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 13-A
> SERIA I : 0 Prahova Ploiești ■— Mineral Gura Humorului : R.
0 Șbrban (Craiova) « Metalul Plopeni — F.C. Bră.ia : T. istrale > 
J; (București) a c.F.R. Pașcani — Gloria Buzău : Gh. Manta (Bu- ■< 
șî cureștd) a C.S.U. Galați — Ceahlăul p. Neamț, : Gh. Retczan (Bu-
Jî curești) a Olimpia Rm. Sărat — C.S.M. Borzești : Max. Popescu ț:

(București) > Unirea .Focșani Petrolul Ploiești : N. Petriceami 
g (București) « Celuloza Călărași — Oltul Sf. Gheorghe : C. Ignat : 
g (București) • Victoria Tecuci — C.S.M. suceava : Gh. Ionescu 
g (Brașov) • Relonul Săvinești — Portul Constanta : M. Buzea -'1 
& . (București).
g SERIA A II-A : 0 Șoimii Sibiu — Unirea Alexandria : V. Tătar <: 
g (Hunedoara) a Voința București — Metalul București : Fr. Coloși

(București) 0 chimia Rm. Vîlcea — Tehnometr.l București : T. g 
g Balanovici (Iași) a S.N. Oltenița — Steagul roșu Brasov : M. Fe- 
g diuc (Suceava) a Tractorul Brașov — Chimia Tr. Măgurele : D. : 
g Diminescu (P. Neamț) 0 Flacăra Moreni — Chimica Tîrnăven.i : ■' 
i< C. Bizinichi (București) 0 Metalurgistul Cugir — F.C.M. Giurgiu : '-t 

E. Călinescu (Reșița) a C.S. Tîrgoviște — Dinamo Slatina : I. :: 
Igna (Arad) a Electroputere Craiova — Nitramonia Făgăraș . i- 
M. Șofronie (Timișoara).

SERIA A III-A : 0 Rapid Arad — U.M Timisoara : Gh. Jucan
(Mediaș) a c.F.R. Timișoara — Olimpia Satu Mare : I. Rus (Tg. -J 
Mureș) 0 F.C. Baia Mare — Aurul Brad : C. Bărbutescu (Bucii- -î 
rești) a Victoria Călan — Industria Sîrmei C Turz'l : N. Lam- 
bru (Rm. Vîlcea) 0 Gloria Bistrița — ..U" Cluj-Napoca : o. 
Strong (Oradea) 0 Armătura Zalău — Minerul Lupeni : A. Szi- 
laghi (Tg. Mures) 0 Minerul Cavnic — Mureșul Deva : C. Petrea ; 
(București) 0 C.F.R. Cluj-Napoca — Dacia Orăstie : A. Ghigea î ; 
(Bacău) 0 Sticla Turda — C.I.L. Sighet : A. Ene (Craioval.

leptați, cei care trebuie să adu
că un plus de vigoare, de ca
litate fotbalului practicat in di
vizia secundă?

• O STICLĂ IN TREN ! în 
marea lor majoritate,, arbitrii 
consemnează cadrul corespunză
tor în care s-au desfășurat 
partidele etapei a 12-a. în cî- 
teVa locuri, însă, unii' spectatori 
încearcă să justifice insuccesele 
gazdelor dind vina pe arbi
tri. La Turnu Măgurele, 
o parte din public s-a potolit 
abia după ce Chimia a .deschis 
scorul. Dar mai înaipte se. a- 
runcase cu o sticlă, în terori, 
deși observatorul federal I. Si- 
mion consemnează, . că arbitra
jul lui I. Chilibar a fost corect, 
autoritar. Urmează, deci,' măsu
rile..

La începutul acestei săptă- 
mîni a avut loc o ședință a 
conducerii clubului bucureștean 
Sportul studențesc. Printre pro
blemele dezbătute s-au numă
rat și cele privind activitatea 
centrului de copii și juniori,

— Cu ocazia sondajelor e- 
fectuate de F.R.F. — ne-a spus 
Ion Stoișor, coordonatorul cen
trului — nu ne-am prezentat 
tocmai bine. Conducerea clu
bului ne-a atras atenția pentru 
slaba activitate desfășurată și 
a dat un ultim avertisment an
trenorilor centrului. Nu sînt de 
multă vreme șeful acestui cen
tru. Am avut, însă, la dispozi
ție suficient timp să mă con
ving că lucrurile nu merg bi
ne, că activitatea noastră tre
buie și poate fi îmbunătățită 
substanțial.

— Ce anume s-a între
prins in acest sens ?

— Am început cu o serie de 
probleme de natură organiza
torică, după care a fost lansa
tă. o amplă acțiune de selecție 
în școlile bucureștene. Fiecare 
antrenor a fost pînă acum în 
cel puțin 8 școli. La baza spor
tivă de la Tei au fost organi
zate cîteva meciuri între cla
sele unor scoli sau între echipe 
ale centrului și școlilor. Pro
cesul de selecție se va intensi

0 CARE VA FI LIDERUL DE 
TOAMNA AL SERIEI A II-A? 
în ritm de metronom. Petrolul 
se detașează (acîim 8 puncte a- 
vans), iar Olimpia S. Mare are 
4 puncte, în plug. Se cuvin, to
tuși. cuvinte de laudă nenlru 
urmăritoarele lor Metalul Plo
peni și Aurul Brad (si aici, 
foștii divizionari A. Birăit si 
Stingă sint jucători de bază), 
echipe sîrgu.încioase. combative, 
în seria a îl-a, însă. întrecerea 
e dominată de cele trei echipe 
— C.S. Tirgoviște, Steagul ro
șu și Voința — cărora li s-a ală
turat Dinamo Slatina. Dumine
că, alt dorby al seriei: C. S. 
Tîrgovis'e — Diriamo. Cine va 
reuși să s’e desprindă ?

Constantin ALEXE

fica deoarece — cum s-a ară
tat și cu ocazia sondajelor despre 
care am amintit — unele gru
pe sînt incomplete, iar o parte 
din copii și juniori, cei fără 
nici o perspectivă, au fost în
depărtați din centru. Căutarea 
Si aducerea în centru a unor 
copii înzestrați nu-i o treabă 
ușoară. Ne vom strădui însă să 
facem tot posibilul pentru a o 
duce la bun sfîrșit.

— Cum se explică faptul 
că juniorii centrului s-au 
prezentai necorespunzător Ia 
testul de rezistentă ne care 
l-au dat de curînd ?

— Intr-adevăr, din cei 21 de 
juniori care au dat acest test, 
14 s-au prezentat necorespun
zător. Surprinzător, la proba de 
viteză. 17 din aceiași 21 de ju
niori s-au prezentat. însă, foar
te bine. Nu se poate desprinde 
decît o singură concluzie; junio
rii respectivi au calități dar nu 
sînt bine pregătiți. Si e normal să 
nu fie bine pregătiți atita timp 
cit procesului de instruire nu 
i se acordă toată atenția. Poa
te că acum, după primirea ul
timului avertisment, antrenorii 
Pîrcălab. Cotrut, Anton. Moră- 
răscu, Măndoiu si D. Popescu 
vor înțelege să desfășoare o 
activitate corespunzătoare

Laurențiu DUMITRESCU



I Banca rezervelor", cu lo
cul ei bine stabilit în 
sala sau pe terenul de
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I
I
I

//
sport, este destinată sportivi- 03 I l_ ? TI
lor care constituie „schimbul** ----- . ... ... .......-
atit de necesar oricărei forma
ții, oricărui antrenor, într-o corn- gxg" zrx ■ ||A ■
petiție, in pagina de față ne-am IIL K Amil A
propus să abordăm citeva as- r I IlUIlil_£■
pecte legate de ceea ce re- ■ “-••• jjUllIIUIl
prezintă această „bancă a re- 
zervelor" pentru unele echipe.
Ne-am pus întrebarea dacă factorii responsabili asigură un 
flux continuu de cadre tinere valoroase, capabile să înlocu
iască titularii cînd aceștia devin, periodic, indisponibili sau 
cind, potrivit legilor firii, trebuie să-și încheie activitatea com- 
petițională. Ne-am interesat, de asemenea, dacă rezerva de 
cadre tinere, alcătuind schimbul doi, este suficientă sau supra
dimensionată, coz în care talente reale se irosesc prin inac
tivitate. In sfîrșit, am încercat să vedem cum se ocupă unii 
antrenori de creșterea și folosirea „rezervelor".

Există destule exemple pozi- 
tive 'n aceast° direcție, dar nu Bhlslil lîsli lipsesc nici exemplele criticabi-llvIULLIYIL le. Fiindcă, după cum se știe,

_____mai sînt cluburi și asociații 
care nu-și creează solide pepi- 

__—.g-_ g-xy* niere Pr°Prii de copii și tine-
IL ■ Ljil/L| ret, așa cum cer toate docu-

S J n#j | I sITJ mentele care stau la baza miș-
■ LK-LIIs LL1JII cării noastre sportive. Căutarea

jucătorilor gata formați de alții, 
constituirea unor rezerve exa

gerate, ținerea pe tușă a unor valori care se pierd cu timpul, 
folosirea excesivă a unor sportivi renumiți cîndva, dar depășiți 
de virstă, in imposibilitate de a mai face față cerințelor actua
le ale antrenamentului și jocului modern, lipsa de încredere 
în tinerele talente și de curaj în folosirea lor — iată unele 
din ideile care se desprind din articolele și notele 
publicate mai jos, culese din citeva echipe și ramuri sportive 
care, chiar dacă nu pot fi considerate ca etalon, oglindesc, 
după părerea redactorilor noștri, aspecte grăitoare.
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UN JUCĂTOR
DE

50
A

IN

PESTE
DE ANI
LOCUL

UNUI
JUNIOR!

PE TUȘA... In rugby se impune

DE LA TINEREȚE

PIN-LA BATRINEȚE!

0 MAI MARE DOZĂ DE CURAJ 
ÎN PROMOVAREA TINERILOR!

în ultimii ani se constată o 
mai mare preocupare din par
tea antrenorilor divizionarelor 
A la baschet pentru primeni
rea echipelor cu elemente ti
nere, capabile să 
„din mers” 
și care.

întărească 
loturile respective 

in același timp, au 
perspective reale de a progresa. 
Deoarece la fete exemplele sînt 
prea numeroase pentru a fi 
enumerate (toate cele 12 for
mații avînd in componență ju
cătoare sub 20 de ani și chiar 
junioare), vom cita doar cițiva 
dintre tinerii baschetbaliști de
butanți în ultimii doi ani în 
Divizia A care, 
efectiv , _ ____
contribuie substanțial la buna 
evoluție a formației lor. Ne re
ferim la A. Mihaiache (Uni
versitatea Cluj-Napoca). R. Te- 
cău, Gh. Radu (Farul). Z. Gel
lert. D. Sipos (Rapid). M. Mîn- 
zat, V. Zgriban (Universitatea 
Timișoara), R. Mynio (Dinamo 
Oradea). I*. Măgurean, 
Tacaci (Politehnica Iași) 
ale căror 
la timpul 
cele ale 
drumarea 
„a.bc.”-ul

ca
fiind folosiți 

jucători de bază.

a-
ÎH- 
a- 
o

înțeleși. Nu sîn- 
întineririi echi- 

și Steaua. Dirn- 
că ele sînt che-

îi inhibă și. cu timpul, face ca 
perspectivele pe care le manifes
taseră cîndva să devină o a- 
mintire. Așa s-a petrecut, din 
păcate, cu D. Dumitru care, 
apreciat cu ani în urmă oa 
avînd mari calități de condu
cător de joc, a ajuns un ano
nim în echipa Steaua ; așa s-a 
petrecut cu Gh. Bradu și M. 
Zisu care, după ani în șir de 
„tușă” la Dinamo, s-au pla
fonat la un nivel mediocru ; 
așa era să se întîmple și cu 
Gh. Cîmpcanu care, spre șansa 
lui, a plecat în ultimul mo
ment și s-a afirmat 1a Uni
versitatea Timișoara (ajungtod 
să fie selecționat în reprezen
tativa țării).

Să fim bine 
tem împotriva 
pelor Dinamo 
potrivă, știind
mate adesea să reprezinte țara 
în competițiile europene inter- 
cluburi și constituie principala 
bază dc selecție pentru lotul 
național, apreciem că cele două 

nume . le-am amintit . echipe trebuie să aibă în. al
cătuire — ca toate celelalte 
formații fruntașe — cît mai 
multe elemente valoroase, dar 
numai atitea cite sînt necesare 
marii performanțe- Sîntem, în 
schjmb. împotriva legitimării 
jucătorilor talentați, cu perspeci- 
tive, dar încă 'insuificient .de 
rodați pentru o întrecere spor
tivă de amploarea celor la care 
iau parte cele două fruntașe 
ale baschetului nostru. Și. în 
acest sens, opinăm ca Biroul 
F. R. Baschet să chibzuiască 
mai profund cînd va analiza 
viitoarele transferări, ajungînd 
chiar la dirijarea lor în scopul 
asigurării unei evoluții certe a 
tinerelor talente. Altminteri 
banca rezervelor va continua 
să frîneze perspectivele unora 
din jucătorii considerați spe
ranțe ale baschetului nostru.

Dumitru STANCULESCU

O.
Ș.a.

potrivit', împreună cu 
antrenorilor sub în- 

cărora ău învățat 
baschetului. Mcnțio- 

nînd că antrenorii echipelor de 
mai sus (ca și alții, de altfel) 
sînt in permarientă băutare de 
tineri și de juniori apți pen
tru loturile divizionarelor A, nu 
facem decit să subliniem o 
poziție justă, intenția de în
viorare a baschetului din țara 
noastră prin încurajarea jucă
torilor capabili de progres, dor
nici să aplice cerințele actuale 
privind volumul și intensitatea 
antrenamentului.

In condițiile tendinței gene
rale de valorificare a potenția
lului generației tinere, asupra 
căreia se simte amprenta con
cepției moderne despre pregă
tirea în baschet, apare cel pu
țin surprinzătoare, chiar supă
rătoare. menținerea ca rezerve 
— in loturile echipelor Dinamo 
București și Steaua — a unor 
jucători ca M. Caraion. V. Da
vid. C. Fluluraș (Dinamo). E. 
Neagu. R. Opșitaru. V. Băi- 
ceanu. E. Ciocan (Steaua). U- 
nii dintre aceștia (Băiceanu și 
Ciocan) nu sînt incluși nici 
măcar in echipa de 12 care a- 
pare pe teren in meciurile cam
pionatului național, iar ceilalți 
sînt folosiți 
precis cînd 
tivă are un 
de puncte 
campionat.
țeles că utilizarea jucătorilor 
amintiți doar în momente în 
care starea lor psihică de con
curs (esențială in 
nui sportiv) nu 
solicitărilor unei 
răspundere asupra rezultatului, 
nu le favorizează progresul. 
Dimpotrivă. menținerea per 
banca rezervelor creează tine
rilor sportivi un climat de 
neîncredere în posibilitățile lor.

Este firesc ca un jucător 
tînăr să se afle pe „banca re
zervelor” ?. într-un fel, da. A- 
dică atâta vreme cît se impune 
ca acesta să realizeze o serie 
de acumulări destinate să-i 
sigure prezența statornică 
tr-o echipă, atingerea unui 
numit prag valoric. După 
asemenea etapă, însă...

Către acest prim-plan al per
formanței au fost lansați cu
rajos în ultimul timp în prima 
echipă de rugby a Griviței Ro
șii, foștii juniori Pena, Ion Flo
rentin, 
Cercel, 
tineri 
pepinieră proprie 
din școli sportive 
tează curent cunoscuta forma
ție bucureștcană- Inițiativa a 
dat roade. Jucători necunoscut) 
ieri în eșalonul numărul 1 al 
sportului cu balonul oval au 
ajuns astăzi într-una din cele 
mai valoroase echipe de rugby 
de la noi.

Dinamo București oferă și ea 
unele exemple asemănătoare. 
Intr-adevăr. în XV-le dihamo- 
vist âu fost promovați, treptat, 
tineri ca Marian Zafiescu. 
Ghcorghe Corneliu. Cîndea II 
și Măreulescu. Ei și-au cîști- 
gat, prin merite, galoanele con
sacrării. după un anumit sta
giu, îndeosebi în meciurile din 
„Cupa federației” (excelent în 
acest scop) și acum evoluează, 
alături de sțx>rtivi de bază ai 
echipei, de un Dăiciuîescu și 
un Nica, de un Constantin șau 
un Dragomirescu, în formația 
„mare", deplin justificat și mai 
ales cu bune rezultate.

Și la Universitatea Timișoara 
sînt unele semne bune. Proce
sul de reîntinerire a echipei se 
face simțit (încă timid), el fiind 
susținut prin creditul acordat 
unor reprezentanți ai „noului 
vai”, aceștia numindu-se Jurj 
sau Nemesaiciue, Căprariu sau 
V. Sueiu (fratele lui M. Sueiu, 
experimentata „aripă” a forma
ției timișorene). în toate oazu- 
rile cei promovați și-au cuce-

Cod oi, 
Gligor 

sportivi

Voicu, Stroe, 
ș.a. Sint 

crescuți în 
■ sau proveniți 

care alimen-

JUCĂTOR... ANTRENOR... JUCĂTOR

rit prin muncă această trecere 
într-un eșalon superior. Ceea 
ce este de subliniat.

în alte cazuri, însă, la ni
velul formațiilor care activează 
în Divizia A de rugby fenome
nul trecerii de pe „banca re
zervelor” în prim-plan compe- 
tițional apare, deocamdată, 
mult prea izolat. Printre „cori
gentele” la acest capitol im
portant. înseși fruntașele spor
tului cu balonul oval Farul și 
Steaua- Farul, campioana țării, 
i-a promovat în ultimul an 
doar pe Emil Grigore, un pro
mițător taloner și aceasta de 
nevoie, prin plecarea la Sibiu 
a fostului titular, Crăciun, și 
pe Nache (linia a treia). Steaua, 
pe Pojar și, destul de sporadic, 
pe Sabău și Răileanu. Sportul 
studențesc numai pe State. 
Prea puțini...

Cînd este vorba de formații 
care prin tradiție și valoare 
sînt angajate direct în lupta 
pentru întîietate, îndeosebi. Fa
rul și Steaua — prudența unor 
tehnicieni în promovarea pe 
plan mai larg a unor elemente 
aflate pe „banca rezervelor” a- 
pare într-un fel justificată. Nu 
poți risca performanța. înti-o 
partidă decisivă, aducînd in te
ren jucători mai puțin expe
rimentați. In același timp, însă, 
nu este de acceptat ideea ca o 
serie de tineri cu posibilități de 
afirmare să nu fie încercați, 
rodați în meciuri mai puțin 
angajante ca rezultat. Cum alt
fel poate vedea un antrenor 
modul de evoluție, progresul 
tehnic și tactic al unui tînăr 
decît încercîndu-1 în „focul” în
trecerii, într-o dispută sportivă 
publică ?

Pledînd deschis pentru pro
movarea cu mai mult curaj a 
tineretului o facem în virtutea 
unui principiu care și-a eîșli- 
gșat adopți peste tot în lume, 
și anume acela de a asigura 
vitalizarea unei anumite disci
pline sportive prin eoniinua 
reîmprospătare a loturilor, mi 
numai la nivelul reprezentati
velor, ci IN PRIMUL RÎND la 
acela al echipelor de duh, 
furnizoarele în fapt ai „tri
colorilor”..-

in echipele divizionare de po
pice prezența activă a juniori
lor este o obligație, o clauză 
regulamentară. Da meciurile ofi
ciale, fiecare divizionară trebu
ind să aibă in formație cel pu
țin doi concurenți sub 23 de 
ani, limita de virstă a junio
ratului in acest sport. Cu toate 
acestea, sint juniori care, din 
cauza goanei după puncte a 
conducerilor echipelor, nu-și 
găsesc loc in formație. De ce ? 
Sint preferați in locul lor ju
cători sau jucătoare in virstă, 
chipurile cu... experiență. La 
unele formații, unde se lucrea
ză cu seriozitate cu tinerii, se 
obțin și rezultate bune in cam
pionat. Bunăoară, Voința Bucu
rești — cu cel puțin trei ju
nioare în fiecare meci — ne
învinsă în șase etape (antre- 
noare Crista SzScs), Voința Tg. 
Mureș (antrenoare Margareta 
Szemanyi), U.T.A., Rapid Bucu- 

Reșița, iar la bă- 
București, Progre- 
Gloria București. 

formații care, deși

rești, C.S.M. 
ieți Olimpia 
sul Oradea, 
Sint însă și . 
fruntașe la ora actuală, nu stră
lucesc în privința juniorilor, 
avind in loturi un număr mic 
de tineri. In asemenea situații 
se găsesc Laromet București 
(f) — una dintre cele mai bune 
echipe bucureștene, Construc
torul Galați (m) — campioana 
țării — și altele.

In scriptele federației aproa- 
fiecare formație divizionară 
3—5 juniori, dar unii din- 
aceștia n-au la activ NICI 
MECI, La Electrica Sibiu, 

pildă, juniorul A, Wagner 
pe banca rezervelor. In

pe 
are 
tre 
UN 
de 
sta 
schimb, joacă aproape în fiecare 
etapă un popicar de peste 50 
de ani, pentru care se cere de 
la F.R.P. dispensă de vîrslă ! 
O altă formație lipsită de ju
niori buni, in locul cărora sînt 
preferați virstnicii, este Flacăra 
Cimpina. De aici și cele șapte 
jocuri... pierdute in tot atitea 
etape ! Nu știm din ce motiv 
nu joacă în echipa „Cetatea" 
talentata jucătoare giurgiuvean- 
că Ioana Buradel, fostă com
ponentă a lotului național, lată 
și cițiva tineri legitimați la 
echipele respective care in acest 
sezon n-au apărut pe pistele de 
joc : V. Taar (Aurul Baia Ma
re), Constantina 
(Voința Craiova), 
mir (Gloria București), 
Beznea și Nina Stanchi (Voința 
Ploiești), Anița Băutoru (Voin
ța Timișoara), Rozalia Berinde 
(Voința Oradea). Și lista ar 
putea continua.

N. B. Interesant ae aflat este 
„expunere* de motive” pian 
care se cere, mai în fiecare 
etapă, dispensă de virată pen
tru un jucător trecut de 50 de 
ani. Dar mai interesantă ar fi 
„motivația” în fața tinărului 
popicar rămas — etapă de c- 
tapă — pe banca rezervelor...

Stănciulescu 
Ana Drago- 

Elena

• ••
T. BRÂDEȚEANU Toma RÂBȘAN

masă a 
fost ani

cind și cînd. mai 
formația respec- 
avantaj de 20—30 
intr-o partidă de 

Este lesne de în- 
utilizarea 

doar în

evoluția u- 
este supusă 
întreceri cu

Secția de tenis de 
C.S.M. Cluj-Napoca a 
de zile fruntașă pe țară, a cîș- 
tigat cîndva „Cupa Campionilor 
Europeni”, beneficiind de o 
garnitură „de aur” crescută în 
sala, pe atunci neîncâpătoare, 
a clubului. Jucători renumiți 
în țară și peste hotare ca Radu 
Negulescu. Gheorghe Cobirzan, 
Dorin Giurgiucă și alții au fă
cut epocă, dominînd competi
țiile interne și numărîndu-se, 
ani la rînd, printre protagoniș
tii campionatelor europene-

Dar anii au trecut, tinerii 
jucători clujeni au devenit țna-

— trebuit să pâră- 
scena

turi și au
sească. unul cîte unul, 
performanței. La campionatele 
internaționale ale României, dede

DOAR IN TRANZIT PE „BANCA REZERVELOR1*
lăudabile ale 
„dubla legi- 

pentru 
din Di-

Una din acțiunile 
F.R. Baschet este 
timare” adoptată inițial 
a se asigura echipelor 
vizia A rezerve de. nădejde din
tre cei mai dotați f . " 1 ‘
la Campionatul național 
larilor si juniorilor. Dar 
niori nu s-au mulțumit 
postura de jucători de 
ci s-au afirmat grabnic,

du-se utili formațiilor divizionare 
în care activează. In momentul 
de față aproape că nu mai exis- 

sl 
în

Sportul

participau ți 
al șco- 

unii ju- 
doar cu 
rezervă, 

dovedin-

tâ divizionară A (masculină 
feminină) care să nu aibă 
lotul ei un junior sau o junioară 
a căror contribuție la buna evo
luție a echipei să nu fie uneori 
chiar decisivă. Astfel de exemple 
ne sînt oferite cu precădere de 
formațiile feminine Crișul Oradea, 
Mobila Satu Mare. Sănătatea 
Ploiești, Politehnica București, 
ale căror „duble legitimate” a- 
proape că au sărit de perioada 
„tușei” si si-au cucerit cu repe- 

. ziciune locul de titulare la se
nioare.

la începutul anului, a fost săr
bătorită încheierea remarcabi
lei cariere competiționale a lui 
Dorin Giurgiucă. în secție a 
mai rămas să joace Șerbazi Do- 
boși. foarte util alături de cei 
trei foarte tineri jucători — Si- 
mion Crișan, frații Zsold și Iosif 
Btihm. Dar, de o bună bucată 
de vreme, proaspătul antrenor 
Dorin Giurgiucă reapare in for
mație în campionatul intern pe 
echipe, alături de Doboși (care 
nu mai e nici el în plenitu
dinea forțelor) și de unul-doi 
din cei trei tineri.

Rezultatul ? Clujenii pierd la 
Universitatea Craiova și la 
Progresul Buc., Giurgiucă sco- 
țînd, cu chiu cu vai, cîtc o 
victorie sau două... Dorin Giur
giucă, făcind lucruri peste pu
terile lui. se chinuie penibil în 
meciuri cu debutanți. pierde la 
juniori care abia învață tainele 
jocului.

Nu e bine nici pentru el, 
nici pentru tinerii din secție, 
care ar avea numai de câști
gat jucînd cît mai multe par
tide în campionatul intern. Să 
se fi transformat campionatul 
într-un scop în sine pentru sec
ția de la Cluj-Napoca ? Să 
conteze numai rezultatul sec ? 
Păi. 
nele 
ceva 
rilor 
tivi.

dacă tot sînt pierdute u- 
jocuri. măcar să cîștige 
secția — experiența tine- 
și talentaților săi spor-

Mircea COSTEA

ANTITEZE
a C.N.U. București, una divvtre revelațiile sezonului iater-n de canotaj, 

trăiește numai și numai prin tinere necunoscute, dar ambițioase, care nu 
s-au sfiit să obțină și... titlwi republicane.

patru luni. Marcel Zaharie 
și Constantin Năftică (1B) 
• la Politehnica lași. în di-

a De 
(17 ani) 
„fac tușa' 
vicia de judo ; deși slot deținători ai 
unor titluri republicane de juniori, nu 
li se acordă încrederea de a lupta 
pe prima scenă a campionatului, in

locul lor evoluind — slab I — o serie 
de judoka lărâ perspective, pe care 
clubul i-a ținut. însă, toată vara în 
pregătire... a Tot la judo, Olimpia 
București (antrenor Emil Boerescu) a 
pornit la luptă cu forțe proaspete, re- 
mințind la ,,balastul" din secție.

H Doua aspecte antagonice ți din handbal. Ce! pozitiv reprezentat prin 
evoluția în prima divizie a unor jucătoare tinere, ca Florrca Berbece și Maria 
Cariuc (Confecția), Sultana Jagâru (Rapid) și, la băieți, Mircea Bedivan 
(Dinamo) • Ne întrebăm, însă, unde și, mai ales, cînd îi vom vedea în teren 
pe Olimpiu Flangea (Dinamo). Viorel CroUoru și Vasile Marchidan (Steaua) 
— juniori foarte talentați, dar — cît ae vede — ținuți sub... obroc ?

• A surprins recenta victorie obți
nută de hochei știi echipei Dunărea 
Galați în 
București.

Dunărea 
fața formației Drnamo 

De reținut masiva promo-

ce vede — ținuți sub... obroc ?

vare a tinerelului în echipa dunărea
nă, unde activează nu mai puțin 
de... S juniori.

• °_ ____ca în componența echipelor de șah
care activează în prima divizie să figureze cîte un junior și o junioară^ ; s-a 
ajuns astfel ca mai toate secțiile să se lupte pentru a „face rost" de cîte un 
junior, în loc să-i crească în propriHe pepiniere * Un exemplu ,,de ultimă 
oră" — ploieșteanca Marina Pogorevici (15 ani) va juca la... București, deși 
în orașul său natal există o echipă diviziona-râ (Petrolul) 1

cknjză regulamentară prevede

a Secția de hakere de la C.S.M. 
Cluj-Napoca (antrenor Tiberiu Ro
man) se remarcă de mai mulți ani 
pentru activitatea de descoperire, 
creștere și promovare a tineretului ;

de altfel, în orașul de pe Someș e- 
xistă o veritabilă tradiție pe această 
linie in sportul holterelor, o altă secție 
— „Clujeana" — fiind, de asemenea, 
• productivă „pepinieră". (Al. H.)



START LANSAT SPRE NOUL SEZON

INTERNATIONAL AL BOBULUI
PROMOȚIE DE ARBITRI INTERNAȚIONALI Șl INSTRUC- 
ORGANIZAT DE F.I.B.T. • CAMPIONATELE EUROPE- 

PROGRAMATE LA SINAIA • LUCRĂRILE DE PRE- 
PISTEI S1NÂIENE ÎN CURS DE FINISARE

• I. PANȚURU, IN PRIMA 
TOR LA CURSUL DE PILOȚI 
NE Șl „TROFEUL CARPAȚI" 

GÂTIRE A
Apropierea sezonului sportu

rilor de iarnă se face simțită 
prin intensificarea ritmului ac
tivității antrenorilor și sporti
vilor, ca și a forurilor diri
guitoare. Așa, de pildă, F.I.B.T. 
(Federația internațională de 
bob și toboganing) a organizat 
de curind, la Innsbruck, primul 
examen pentru arbitri interna
ționali din rindul cărora vor fi 
numiți membrii juriilor tehnice 
ale Jocurilor Olimpice, ale 
campionatelor mondiale și e- 
uropene și delegații tehnici la 
alte concursuri internaționale. 
Din juriul de examinare a 
făcut parte și prof. Petre Foc- 
șeneanu. vicepreședinte al 
F.I.B.T. Printre arbitrii interna
ționali se află românii Ion 
Panțuru, Ion Matei, Paul Popa, 
precum și o serie de foști per
formeri, printre care italianul 
Ricardo Frigerio, elvețienii 
Rene Stadler și Erwin Brazze- 
rol. vest-germanul Herbert 
Pitka ș.a. In momentul de față 
F.I.B.T. are un Iot de 28 de 
arbitri internaționali.

Concomitent cu examenele 
primei promoții de arbitri in
ternaționali a avut loc și o 
ședință de lucru a F.I.B.T., 
despre care Petre Focșeneanu 
ne-a furnizat cîteva amănunte 
interesante :

— Cu prilejul acestei ședin
țe, a fost definitivat calenda
rul competițiilor internaționale 
ale viitorului sezon, în frun
tea cărora se află campiona
tele mondiale de la Saint Mo
ritz (29—30 ianuarie bob—2. 
5—6 februarie bob—4), campio
natele europene de la Sinaia 
(19—20 februarie bob—2, 26—27 
februarie bob—4), campionatul 
european de juniori programat

la Cervinia (bob—2, 12—13 fe
bruarie), „Cupa națiunilor'1, ale 
cărei întreceri vor avea loc la 
Konigsee (bob—2, 31 decembrie 
1976 — 1 ianuarie 1977) și la 
Igls (bob—4, 5—6 ianuarie). In 
sezonul 1977 se vor mai des
fășura alte 15 concursuri inter
naționale de amploare, printre 
care „Trofeul Carpați", ce se 
va disputa la Sinaia (12—13 
februarie) pentru echipajele de 
2. Menționez că președintele 
juriului C. E. de la Sinaia va 
fi Marcel Leclef (Belgia), vice
președinte al F.I.B.T.

— în ultima vreme se insistă 
asupra concretizării unui pro
iect mai vechi al federației in
ternaționale și anume organi
zarea unei școli de pilotaj în 
bob. In ce stadiu se află a- 
ceastă inițiativă ?

— Intenția va deveni un 
fapt. Chiar de săptămîna vi
itoare, mai precis între 18 și 
28 noiembrie, va începe cursul 
de piloți organizat sub egida 
F.I.B.T, cu participarea a cîte 
patru candidați din partea fie
cărei țări afiliate la forul con
ducător al activității la bob. 
Cursul are ca instructori pe 
celebrii piloți Werner Delle 
Karth, Ion Panțuru, Erwin 
Thaler și Nevio De Zordo. Din 
partea țării noastre au fost de
semnați ca aspiranți la calita
tea de piloți Valeriu Bunea, 
Paul Neagu, Ion Iancu și Mi
hai Nicolau, ultimii trei debu- 
tînd în activitatea bobului a- 
nul trecut, ca împingători.

— Desigur, cu ocazia ședinței 
F.I.B.T. au fost discutate și 
probleme privind campionatele 
europene care vor fi găzduite 
de țara noastră. Ce ne puteți 
spune in legătură cu această 
competiție de mare anvergură

organizată pentru prima dată 
in România ?

— în primul rînd au fost a- 
probate regulamentul, progra
mul și protocolul competiției. 
S-a stabilit ca fiecare țară să 
fie reprezentată de cîte trei e- 
chipajc, atît la bob-2 cit și la- 
bob—4. Am primit la fața lo
cului confirmări de participare 
din partea Angliei, Austriei, 
Belgiei (care reintră în circu
itul compctițional după o ab
sență îndelungată), R. D. Ger
mane, R. F. Germania, Elve
ției, Italiei, Spaniei și Suediei. 
Menționez că așteptăm răspuns 
și din partea federațiilor de 
specialitate din Canada, Japo
nia și S.U.A. care, conform re
gulamentului C.E., au dreptul 
să ia parte la concursuri ofi
ciale’ europene.. In sfîrșit, In 
cursul ședinței am făcut o in
formare asupra stadiului de a- 
menajare a. pîrtiei din Sinaia, 
arătînd că pregătirile pentru 
înghețarea traseului pe întrea
ga lui lungime (1 500 m), lu
crările de punere la punct a 
cabinelor de plecare și sosire 
și de construcție a pasajelor 
pentru spectatori (pe sub pistă, 
în dreptul virajelor 5—6 și 13) 
sînt în stadiu de finisaj. De 
subliniat că disputele C.E. vor 
fi cronometrate cu noua insta
lație electronică Omega, care 
are și posibilitatea înregistrării 
automate a timpilor ihterme- 
diari.

D. ASMARANDEI

CAMPIONATE, COMPETIȚII
UN DERBY DE TRADIȚIE 

AL BASCHETULUI 
FEMININ :

RAPID - POLITEHNICA
• Capul de afiș al etapei de 

săptămîna aceasta a Diviziei A 
la baschet feminin este meciul 
dintre Rapid și Politehnica, e- 
chipe între care există o ve
che și frumoasă rivalitate spor
tivă, Celelalte jocuri ale etapei 
a 8-a : Universitatea Cluj-Napo- 
ca — C.S.U. Galați, Sănătatea 
Ploiești — Mobila Satu Mare, 
Crișul Oradea — Voința Bra
șov, I.E.F.S. — Universitatea 
Timișoara și Olimpia București 
— Voința București.

• întîlnirea restanță Univer
sitatea Timișoara — Olimpia 
București, desfășurată joi și vi
neri la Timișoara, a luat șfîr- 
Sit cu scorul de 1—1. In primul 
meci. baschetbalistele timișo- 
rence au învins cu 64—60 
(27—34). iar în cel de al doilea, 
victoria a revenit echipei Olim
pia cu 102—76 (61—41). Princi
palele realizatoare : Goian
31+35, Colțescu 16+22 de la 
Universitatea Timișoara^ -res
pectiv ; Bîră 16+38, Tomescu 
16+20, Nicolau 14+22. Au arbi
trat Iosif Horvath din Cluj-Na- 
poca și Roland Schimith din Ora
dea. (P. ARCAN — coresp. jud.).

• în Campionatul național 
masculin se dispută sîmbătâ și 
duminică partidele etapei a 3-a 
a turului secund : grupa 1—6 : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo București (în tur 
59—104). Rapid—I.C.E.D. (68-66); 
grupa 7—12 : Dinamo Oradea— 
I.E.F.S. (82—74). Universitatea 
Timișoara — Politehnica Iași 
(63—68), C.S.U. Galați — C.S.U. 
Brasov (93—90).

Meciul Steaua—Farul (92-67) 
are loc duminică și luni.

Miine, in „Cupa cupelor*' ia volei masculin

STEAUA BUCUREȘTI - HAPOEL HAOGEN

In finalele de gimnastică ritmica sportivă

C.S. ȘCOLAR A CUCERIT AMBELE TITLURI 
LA CATEGORIA A ll-a

Miine, de Ia ora 12, în sala 
Floreasca, echipele Steaua și 
Hapoel Haogen (Israel), vor e- 
volua în cadrul partidei retur

din preliminariile „Cupei cupe
lor". Meciul va fi condus de 
arbitrul Kalman Kiss (Unga
ria).

DIN NOU, 
DINAMO - RAPID, 

LA POLO
Astăzi, în bazinul acoperit 

Floreasca din Capitală (ora 18), 
la fluierul arbitrului internațio
nal Ion Drăgan. DINAMO și 
RAPID se vor afla pentru a 
3-a oară fată în fată în actua
lul campionat național de polo.

înaintea acestui joc situația 
în clasament este următoarea :
1. RAPID 14 12 2 0 103-33 26
2. DINAMO 14 12 2 0 100-46 26

Formații : DINAMO : Spînu 
(Frățilă) — Zamfirescu, Nasta- 
siu. Popescu. Rus. Răducanu, 
Mirea, Lazăr. Munteanu. Lo- 
rinez (Gaiță) : RAPID : FI. Sla
vei (Mureșan) — Tăranu. Ru- 
su, Bartolomeu. Schervan. Olac, 
I. Slăvei. Mustață. Băienaru, 
Ilie Gheorghe (FI. Teodor).

AZI, IN CAMPIONATUL 
MASCULIN DE VOLEI 
DINAMO - RAPID

Campionatele' Diviziei A la 
volei continuă sîmbătă și du
minică cu partidele etapei a 
VII-a.

La masculini ,;caf>ui de afiș" 
este deținut de partida Dinamo 
— Rapid, un meci de tradiție, 
care, sperăm, va oferi un spec
tacol de bună calitate. Partida 
va avea loc sîmbătă. în sala 
Dinamo, de la ora 18. La Baia 
Mare. Explorări va primi re
plica echipei Delta Tulcea. în 
fata căreia gazdele au. indiscu
tabil, prima șansă. Mai sînt 
programate partidele : C.S.U, 
Galați — Viitorul Bacău. Con
structorul Brăila — Politehnica 
Timișoara. Petrolul Ploiești — 
Universitatea Craiova.

La feminin. Penicilina Iași, 
lideră fără a fi cedat vreun 
set. are ca oaspete echipa Fa
rul Constanta, ieșencele fiind 
favorite. Principala adversară a 
liderului. Dinamo, se deplasea
ză la Sibiu, unde va da repli
ca formației C.S.M. Celelalte 
partide ale etapei : Universita
tea Craiova — Rapid. C.S.U. 
Galați — Universitatea Timi
șoara. Știința Bacău — Mara- 
lex Baia Mare. I.E.F.S. — 
Ceahlăul P. Neamț (duminică, 
de Ia ora 11. sala Progresul!.

BAIA MARE. 12 (prin tele
fon). Finalele campionatelor re
publicane de gimnastică ritmi- 
că-sportivă au debutat vineri 
dimineața. în sala- Sporturilor 
din localitate, cu întrecerile ca
tegoriei a Il-a.

La echipe, trei formații — 
toate bucureștene — s-au im
pus de o manieră categorică, 
nelăsînd speranțe celorlalte gar
nituri pentru un loc pe po
dium. Este vorba de Clubul 
sportiv școlar (antrenoare Vic
toria Ionescu). Școala sportivă 
nr. 2 (Niculina Voinea) și Vii
torul (Ana Moțet). Echilibrul 
valoric dintre gimnastele aces
tor echipe, ca- si nivelul de pre
gătire apropiat, au făcut ca 
disputa pentru titlu să fie foar
te interesantă. Cu un plus de 
omogenitate, gimnastele de la 
C. S. Școlar au obținut victo
ria. Ele au cucerit, totodată, si 
titlul la- individual compus prin 
Rozica Popescu, o sportivă 
despre . care, cu siguranță, se

va mai vorbi. Ea a fost notată 
de două ori cu 9,45 — cea mai 
ridicată notă acordată — dove- 
dindu-se cea mai bună gimnastă 
din concurs și, în același timp, o 
reală speranță pentru gimnastica 
noastră ritmică-sportivă. Re
marcabilă și evoluția celei de-a 
doua- clasate, Rodica Giurgiu 
(Liceul nr. 1 Baia Mare).

Clasamente : echipe : 1. 
Școlar 79,50 p, 2. Șc. sp.
78.55 p, 3. Viitorul 78,05 . . 
Șc. sp. Brașov 75,35 p, 5. Șc. 
sp. 1 București 72,75 p. 6. Șc. 
sp. Brăila 72,00 p ; individual 
compus : 1. Rozica Popescu 
(C. S. Școlar) 27,15 p, 2. Rodi
ca Giurgiu (Lie. 1 Baia Mare)
26.55 p, 3. Gabriela Epure (Vii
torul) 26,50 p. 4. Irina Miiller

• (Șc. sp. 2) 26,50 p. 5. Dana Ra
dulescu (Viitorul) 26,30 p, 6. Ro
dica Pamfilie (C. S. Școlar) 
26,20 p.

întrecerile continuă sîmbătă.
H. ALEXANDRESCU

C. S. 
nr. 2 
p, 4.

La încheierea sezonului competițional intern

Intr-un sezon 
marcat evident de 
comportării generale a 
lorilor" îa Montreal și traversat 
de idei și acțiuni vizînd pers
pectiva, scrima și-a încheiat 
principalele competiții prevă
zute în calendarul intern pe 
acest an. Și, ca să fim la o- 
biect, bilanțul este departe de 
a fi îmbucurător. Facem aceas
tă afirmație gîndindu-ne mai 
puțin la ierarhiile păstrate a- 
proape neschimbate de ani și 
ani în prima divizie și în prin
cipalele confruntări individuale 
(campionatele naționale și 
„Cupa României"), și mai mult, 
la faptul că majoritatea can- 
didaților la pozițiile fruntașe 
pe plan intern nu oferă sufi
ciente garanții pentru revitali-

postolimpic, 
insatisfacția 

„trico-

Finalele Campionatelor naționale de popice

ÎNCEP CONFRUNTĂRILE DECISIVE
telefon).

Campiona-
PLOIEȘTI, 12 (prin 

întrecerile finale ale 
telor individuale de popice sînt 
în toi. începute joi, preliminarii
le probei de 200 lovituri mixte 
bărbați s-au încheiat, cunoscîn- 
du-se cei 16 jucători care se vor 
întîlnl sîmbătă după-amlază în 
lupta pentru desemnarea cam
pionilor. iată-1 pe sportivii ca
re au obținut rezultate remarca
bile. peste 900 p. d.. avlnd cele

ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești, în colaborare cu Consi
liul municipal pentru educație 
fizică și sport București și 
Centrul de cercetări pentru 
educație fizică și sport al 
C.N.E.F.S., anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema 
„REFLECȚII 
MARGINEA 
PROBELOR 
ACADEMIC 
OLIMPICE 
REAL*4.

Prelegerea, ținută de prof. 
Cornel Răduț, șef secție la 
C.C.E.F.S., va avea loc în sala 
S.R.S.C. din str. Biserica Am- 
zei nr. 5—7, luni 15 noiembrie 
1976, ora 12.30.

Va urma un film artistic.

mai mari șanse la primele locuri: 
I. Tismănar (Constructorul Ga
lați) 916 i>. d. (1 bilă goală), Al. 
Cătineanu (Gloria Buc.) 914 (3), 
Gh. Silvestru (Petrolul Teleajen 
PI.) 913 (3), I. Băiaș (Construc
torul Galați) 905 (1), Gh. Dumi
trescu (Gloria Buc.) 904 (1), A. 
Chirilă (Constructorul Galati) 902 
(1) și Al. Kadar (Olimpia Reșița) 
901 (5). S-a întîmplat. gratie sor
ților, ca primii patru din „cla
samentul" de mai sus să se în- 
tîlnească direct pe cele patru 
piste ale arenei Rafinorul, lumi- 
zînd întreceri viu disputate.

Vineri dimineață, pe frumoasa 
arenă a Casei de cultură din lo
calitate au intrat în concurs fi
nalistele campionatelor categoriei 
A și B. Printre primele 16 jucă-

toare din categoria A. care se 
vor întrece in turneul final sîm
bătă după-amiază se află Ma
riana Constantin (Hidromecanica 
Brașov), care a realizat o per
formantă deosebit de valoroasă 
— 482 p d. (cu o singură arun
care în gol), Maria Stanca (C.S.M. 
Reșița) 459 (2). Elena Trandafir
(Laromet Buc.) 
Goncear (Voința Buc.) 437 
Elisabeta Badea 
435 (3).

La categoria B primele 
au revenit popicarilor E.
(Metalul Roman) 868 p. d. si Ana 
Bora (U.T. Arad) 438 p. d.

întrecerile se încheie duminică.
Traian IOANIJESCU

454 (3),

(Voința

Elena
(4) și 
Buc.)

locuri
Bilei

METODICE PE 
disputării 

CANOTAJ 
JOCURILE 

MONT-

DE 
LA

DE LA

ÎN ATENȚIA VÎNĂTORILOR!
în conformitate cu ordinul 

Ministerului Economiei Fores
tiere si Materialelor de Con
strucții, și avînd în vedere Le
gea privind economia vinatului 
și vinătoarea. Asociația Gene
rală a Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi aduce la cunoștință 
membrilor săi că vinătoarea la 
iepuri este permisă în perioada 
14 noiembrie 1976 — 31 ianua-

rie 1977, iar la fazani între 14 
noiembrie 1976 — 28 februarie 
1977. Cei interesați pot obține 
amănunte și relații despre mo
dul de organizare și exercitare 
a vînătorii recreativ-sportive la 
iepuri și fazani de la asociații
le județene și cele de sector 
din București ale vînătorilor și 
pescarilor sportivi.

zarea în. perspectiva imediată 
a loturilor reprezentative.

Să luăm, de pildă, clubul 
Steaua, ale cărui formații au 
dominat, in continuare și în 
acest an Divizia A la toa
te cele patru arme. Ce nou
tăți a oferit pe planul promo
vărilor ? Spadasinul Mîbai 
Popa (de la Clubul sportiv șco
lar), floretistul Florin Nicolae 
(Progresul). Și dacă adăugăm 
că sub culorile clubului mili
tar au mâi evoluat în acest 
sezon de mult consacrații A- 
driana Moroșan-Dragomir (fos
tă la Progresul), revenită după 
o lungă absență și sabrerul 
Dan Irimiciuc (Politehnica Iași, 
în stagiu militar la București), 
este evident că, în pofida ne
cesității întineririi echipelor 
sale, clubul bucureștean n-a 
găsit încă soluțiile optime de 
promovare. Surprinzător, ținînd 
cont de experiența pozitivă a 
acestuia, scrimerii clubului 
Steaua fiind de mai bine dc 
un deceniu componenți de bază 
ai echipelor naționale, repre
zentanți în marile competiții 
internaționale intcrcluburi.

Obiectivul propus la înfiin
țarea secției de scrimă în ca
drul clubului Dinamo : un a- 
port consistent la impulsiona
rea activității interne și o pre
zență marcantă în loturile re
prezentative, începe să prindă 
contur. Echipa feminină de flo
retă, alcătuită în majoritate în 
acest sezon din foarte tinere 
trăgătoare (eleve ale prof. Elena 
Bejan) a încheiat campionatul 
pe locul secund, ca și cea de 
sabie. De altfel, la apropiatele 
Jocuri Balcanice, de Ia Atena, 
floretista Adriana Bacioi și sa- 
brerii Mihai Frunză și Ion 
Pantelimonescu figurează ca 
titulari ai formațiilor reprezen
tative. Să nu se uite, însă, 
(cum se mai întîmplă adese
ori !) 
meri 
marii 
prin------
dăruire, talentul lor își va găsi 
o confirmare deplină, sub cu
lorile tricolore, in marile com
petiții internaționale. Ne aflăm 
la începutul noului ciclu olim
pic, moment angajant, deopo
trivă pentru sportivi, antrenori 
și cluburi, cînd eforturile tre-

că toți acești tineri scri
se află abia Ia începutul 

performanțe, că numai 
muncă, perseverență și

buie să aibă elan tineresc, dar 
și disciplină riguroasă, pentru 
ca pregătirea in vederea mari
lor confruntări care îi așteaptă 
(Campionatele mondiale de se
niori și tineret din 1977, cu
pele europene etc.) să fie con
tinuată cu succes pentru ma
rele examen de la J.O. 1980.

Efortul de consolidare și 
lansare a secției de scrimă din 
cadrul clubului constănțean 
Farul este meritoriu în sezo
nul recent încheiat, echipa de 
spadă (în primul an de activi
tate în Divizia A) ocupînd un 
loc pe podium, iar cea femi
nină de floretă promovind în 
primul eșalon, 
neri talentați 
acum clubul 
nii dintre ei _  _______
ționale) au însă nevoie de o 
pregătire temeinică în cadrul 
secției, pentru ca evoluția lor 
să dobîndească maturizarea 
dorită și așteptată. Condițiile 
excelente de pregătire pe care 
Farul le asigură sportivilor săi 
trebuie șă se materializeze în- 
tr-o creștere valorică evidentă, 
Viorica Țurcan, Elena Pricop- 
Buhaev, ■ Marcela 
Liviu Angelescu. 
taru, Ion Dima 
posibilitatea să se impună^ în 
loturile de perspectivă ale țării. 
Și dacă secția tomitană a avut 
o judicioasă acțiune de trans
feruri. se impune ca ea să fie 
completată și cu tehnicienii 
necesari unui proces de pre
gătire științific. Este o obser
vație valabilă și în cazul scri- 
merilor ieșeni, într-o îngrijo
rătoare involuție, în secțiile 
orașului resimți ndu-se acut lip
sa antrenorilor. Aparent para
doxal, chiar și recunoscuta 
pepinieră de la Satu Mare va 
avea nevoie, în perspectiva 
foarte apropiată a inaugurării 
unei moderne săli de scrimă, 
de noi cadre de tehnicieni care 
să se adauge productivilor ma
eștri de arme Al. Csipler și 
St. Haukler.

Cei cîțiva ti- 
care reprezintă 
constăntean (u- 
în loturile na-

Moldovan, 
Mircea Ro- 
avînd acum

P. SLĂVESCU 
T. STAMA
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In ajunul concursului de la Nagoya

GIMNASTELE ROMÂNCE, IN CENTRUL INTERESULUI 
OPINIEI PUBLICE SPORTIVE

TOKIO. 12 (prin telex, de Ia 
corespondentul Agerpres). — De 
mai bine de 24 de ore Nadia Co
măneci, Teodora Ungureanu și 
Mariana Constantin, urmărite 
aici cu mult interes, se află la 
Nagoya, orașul japonez care va 
găzdui, sîmbătă și duminică, 
concursul internațional de 
gimnastică dotat cu „Cupa Ku- 
niki”, întrecere de mare anver
gură internațională, la care 
și-au anunțat participarea nu
meroase gimnaste și numeroși 
gimnaști bine cotați pe plan 
internațional. încă din primul 
rpoment al sosirii la Nagoya, 
pentru antrenorul Bela Karoly 
s-a pus în mod deosebit pro
blema aclimatizării gimnastelor 
cu condițiile locale de concurs 
și eliminarea oboselii acumulate 
de gimnastele noastre de 
urma drumului obositor 
multe ore de Ia București 
Nagoya pe ruta Londra — 
kio. Consecvent principiilor
de pregătire, antrenorul Karoly 
a prevăzut pentru ziua de vi
neri două antrenamente în sala

po 
de 
la 

To- 
sale

care va găzdui întrecerea, unul 
în cursul dimineții, desfășurat 
pe o durată de mai bine de 
două ore și jumătate, iar altul 
după-amiază, cînd în sala de 
antrenament s-au întîlnit toți 
cei care, sîmbătă și duminică, 
își vor disputa trofeul. Mențio
năm, de asemenea, că în cursul 
după-amiezii de vineri delegația 
română a făcut o vizită la re
dacția marelui ziar „Kunlki” 
din Nagoya.

în legătură, cu concursul, este 
de amintit că în prima zi 
gimnastele românce vor evolua 
la sărituri și la paralele, 
mînd ca duminică să-și 
cheie evoluția la Nagoya

sol. Din pregătirea e- 
pînă în prezent pe a- 
de producție japoneză 

se va desfășura între- 
poate aprecia că fetele 
s-au acomodat bine.

na Grozdova, deci două adver
sare puternice pentru 
tele românce.

Organizatorii, presa 
diourile de televiziune 
cat pe larg aniversarea Nadiei 
Comăneci (12 noiembrie) și 
Teodoriei Ungureanu (13 noiem
brie). La Nagoya concursul de 
gimnastică stîrnește un interes 
enorm.

glmnas-

și stu- 
au mar-

PAUL DIACONU

VOLEIBALIȘTII 
BĂIMĂRENI

ÎNVINGĂTORI 
LA OSTRAVA

masculină de volei
B. Mare a obținut un

Echipa 
Explorări 
frumos succes în turneul in
ternațional de la Ostrava. Vo
leibaliștii băimăreni au învins 
cu 3—0 pe Traktor Schwerin și 
pe Zbrojovka Zetor Brno și cu 
3—1 pe Vitkovice Ostrava, cîș- 
tigînd pentru a doua oară con
secutiv „Cupa Ostrava”. Tro
feul pentru cel mai tehnic ju
cător a fost atribuit voleibalis
tului bălmărean Marin Enescu.

ur- 
in
ia

ROMÂNIA

bîrnă și 
fectuată 
paratele 
pe care 
cerea se 
noastre 
Antrenorul Bela Karoly urmea
ză să stabilească înaintea 
tului pe care dintre cele 
gimnaste le va arunca în 
competiției. în legătură 
participarea, se dă ca 
prezența sportivelor 
Nelli Kim, dublă campioană o- 
limpică la Montreal, și Svetla

(Urmare din pag. 1)

star- 
trei 

focul 
cu 

certă 
sovietice

Toulouse) sau mal recentul 
6—7, din 1973 de la Valence, o 
înfrîngere care după aspectul 
partidei trebuia să se trans
forme în victorie — așa a 
apreciat atunci întreaga presă 
franceză.

de mîine, al 
palmaresul XV-lui 

are loc în cadrul 
a Campionatului

NASTASE, IN SEMIFINALE 
HONG KONG

în sferturile de finală ale tur
neului internațional de tenis de 
la Hong Kong, jucătorul român 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—1, 
6—1 pe mexicanul Emilio Mon
tano. Celelalte trei partide 
disputate s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : Chico Ha- 
gey — Jiirgen Pohmann 7—6, 
6—3 ; Gene Mayer — Paul 
Kronk 6—3. 6—1 ; Ken Rosc- 
wall — Steve Krulewitz 6—3, 
6—3.

• Meciul 
112-lea din 
României, 
grupei A 
european.
• Iota 

noastre din 1976 : cu Olanda, 
în C.E. (la Hilversum) 27—3 ; 
cu Italia, în C.E. (la Parma) 
12—13 ; cu Spania, în C.E. 
(la București) 16—7 ; cu 
U.R.S.S., amical (la Burgas) 
14—3 ; cu Bulgaria, amical 
(ța Burgas) 100—0 ; cu Polo
nia, în C.E. (la Nowy Dwor) 
38—8.
• Reamintim că în timpul 

partidei se pot schimba doi 
jucători de fiecare echipă 
(dar numai în caz de acci
dentare), care vor fi aleși din

rezervă.
Mușat, 
Zofies-

rezultatele echipei

rîndul jucătorilor de 
România : Munteanu,
Bucan, Achim, Borș, _____
cu, Suciu. Franța : Swierczyn- 
ski, August. Rousset, Fouroux, 
Badi'n. —Droitecourt.

Azi, pe stadionul Parcul copilului

ROMANIA FRANȚA
(selecționate universitare de rugby)v _>

O veritabilă ..deschidere" la 
meciul de rugby al primelor re
prezentative ale României și 
Franței o va constitui partida 
care va opune astăzi, pe sta
dionul Parcul copilului, cu în
cepere de la ora 14,30, selecțio
natele universitare ale celor 
două țări. Oaspeții au sosit de 
luni în România și au jucat 
miercuri la Iași cu divizionara 
A din localitate. Politehnica, de 
care au dispus cu scorul de 15—6. 
De asemenea, ei au mai susți
nut două antrenamente.

Echipa noastră, pregătită de

Theodor Radulescu si Constan
tin Fugigi (care este și căpita
nul formației), a efectuat ulti
mele antrenamente joi și vi
neri. și este gata să abordeze 
această întîlnire dificilă. Ea va 
avea' următoarea alcătuire : 
Frîncu — Sîrbu, Peter. Budieă. 
M. Suciu — Nîcolescu, State 
— Fugigi, FI. Constantin, FI. 
Atanasiu — Galanda, Al. Ata- 
nasiu — Talpă, Popovici, AI. 
Ioniță. Rezerve sînt Iordănescu, 
Ilie, Burghelea, Neagu. Dumi
tru Florian, Mihalache, Șt. Căi
nam, Bunduc, Bossenmayer.

Și de 
prezintă
(care, reamintim, sosește astăzi 
Ia București, pe calea aerului, 
la ora 13). Aproape aceeași de 
anul trecut, de la Bordeaux, 
mai ales la nivelul înaintării, 
compartiment care în rugby de
cide de cele mai multe ori 
soarta unei partide. Două schim
bări : Vaquerin, în linia întîi, 
în locul lui Cholley, care la 
rîndu-i trece într-a doua, pen
tru a-1 înlocui pe Palmie (ac
cidentat), precum și Gaspa- 
rotto, în locul lui Haget. în 
rest, o singură modificare no
tabilă : la deschidere a fost 
preferat cuplul mijlocașilor de 
la Beziers, Astre — Pesteil, 
desigur din motive de coeziune, 
în locul cunoscuților Fouroux — 
Romeu.

Formația noastră prezintă 
mai multe noutăți atît la nive
lul înaintării, unde față de anul 
trecut au fost menținute doar

data aceasta, Franța 
o formație redutabilă

CAMPIONATELE NAȚIONALE
(Urmare din pag. 1)

nu a putut să facă altceva de- 
cît să încerce să se apropie de 
Faredin. dar directele de stin
gă ale acestuia l-au stopat cu 
regularitate. învingător la punc
te Faredin Ibrahim. In cea de 
a doua semifinală a „muștelor” 
Tudor Dinu (Dinamo Bucu
rești) și Ștefan Băiatu (Voința 
București) s-au pîndit cu în
cordare, fiecare căutînd să pro
fite de cea mai mică greșeală 
a adversarului. Nici unul nu a 
riscat, victoria la puncte, reve
nind, in cele din urmă, lui T. 
Dinu, ceva mai activ în ultima 
parte a meciului. Frumoasă a 
fost înfruntarea „penelor” Ma
rian Lazăr (Rapid) — Florea 
Zamfir (Steaua). Cu brațele sa
le lungi. Zamfir a încercat să 
ducă lupta de la distanță dar, 
în ciuda eforturilor făcute, s-a... 
trezit mereu cu Lazăr lingă el 
și a trebuit să suporte seriile 
scurte, extrem de rapide, ale 
acestuia. Lazăr a cîștigat la 
puncte, demonstrând o dată în 
plus că este bine pregătit. Fi
nala sa cu Gheorghe Ciochină 
promite un excelent spectacol 
pugilistic. Din păcate, din con
siderente tactice, de club. în
tâlnirea dintre boxerii de la 
Steaua, Gh. Ciochină — T. Tu
dor (a doua semifinală la „pa
nă”) nu s-a mai disputat. 
Ciochină urmînd să evolueze

direct în finală. Așa s-a în
tâmplat și la categoria ușoară, 
cu sportivii de la Dinamo Bucu
rești, unde Calistrat Cuțov a 
promovat mai departe prin... 
neprezentarea colegului său de 
sală Gheorghe Simion. Cealaltă 
semifinală a „ușorilor” poate fi 
considerată meciul zilei. Paul 
Dobrescu (Dinamo București) și 
Ion Budușan (Metalul Bucu
rești) au reușit să ridice spec
tatorii în picioare, „actorul 
principal” fiind metalurgistul 
Ion Budușan. Excelent pregătit 
fizic și mai ales tactic, elevul 
lui Ion Stoianovici a răsturnat 
toate pronosticurile, obținind 
cea mai surprinzătoare victorie 
de pină acum a campionatelor. 
Deși a atacat în permanență, 
Dobrescu a fost întîmpinat de 
fiecare dată cu directe și con
tre puternice, pe care le-a re
cepționat în plin. Enervat de 
riposta adversarului, Dobrescu a 
atacat imprudent, facilitând sar
cina lui Budușan de a puncta 
cu eficacitate. Doar în ultimul 
rund dinamovistul a reușit să 
echilibreze lupta, dar a fost 
prea tîrziu. Budușan obține vic
toria cu un verdict de 3—2.

Mai puțin atractivă a fost 
întâlnirea „mijlociilor mici” Va- 
sile Didea (Dinamo București) 
— Damian Cimpoeșu (Dinamo 
Brașov). Deși Cimpoeșu a fost 
de două ori 1& podea. în pri
mul și cel de-al treilea rund.

Didea a cîștigat destul de greu 
(decizie 3—2)

Curajoasă replica dată de tână
rul Dumitru Petropavlovschi 
(Rapid) rutinatului ouncheur 
Sandu Tîrîlă (B.C. Galati) în 
cea de a doua semifinală la 
„mijlocie mică”. După două re
prize în care elevul lui Tedi 
Niculescu a reușit să evite pu
ternicele drepte ale gălățeanu- 
lui, menținînd echilibrul parti
dei. în ultimul rund experiența 
lui Tîrîlă și-a spus cuvîntul. 
Cîteva din loviturile sale de 
dreapta și-au atins tinta, la una 
dintre ele Petropavlovschi fiind 
numărat. Din acel moment. Tî
rîlă s-a desprins în cîstigător, 
deși numai cu o decizie de 
3—2. La categoria semigrea, din 
nou, o singură semifinală : es
te vorba de partida Costică Da- 
finoiu (B.C. Brăila) — Gică 
Axente (B.C. Galați). Lui Da- 
finoiu i-au fost suficiente 150 
de secunde pentru a-1 scoate 
din luptă, prin abandon, pe gă- 
lățean, numărat nînă atunci de 
două ori. Al doilea finalist al 
categoriei. Valentin Vrînceanu 
(Dinamo București) s-a calificat 
prin neprezentarea colegului său 
de club Ion Gyorffi.

REZULTATE TEHNICE
SEMIFINALA I

Cat. muscă : F. Ibrahim (Farul) 
b.p. I- Donose (Dinamo Brașov).

Moderna bază nautică de pe riul Moscova, amplasată in partea 
de nord-vest a capitalei Uniunii Sovietice, a cunoscut o vie 
activitate in această toamnă. Iată un moment dintr-o cursă a 
schiturilor de doi, in fața tribunelor puțind cuprinde 3 400 

spectatori.

FRANȚA
două elemente (Dărăban și 
Stoica), toți ceilalți (Dinu, Or- 
telecan, Băcioiu. Ionescu, Pin- 
tea și Murariu) fiind noi, pre
ferați din motive de formă 
sportivă de antrenorii V. Iri- 
mescu și P. Cosmănescu. Și li
nia de treisferturi este alta, al
cătuită din elemente tinere (re
gretabile, totuși, absențele lui 
Nicolescu și Constantin, acesta 
din urmă accidentat). După cum 
se vede, cei care răspund de 
pregătirea XV-lui României au

FRANCEZII ÂlINIAZA
(Urmare din pag. I)

nor accidentări. Totul a înce
put cu un pachet de înaintași 
foarte puternici, avînd o mare 
abnegație în joc, cu totul re
marcabilă dacă se are în ve
dere individualismul rugbyștilor 
francezi, în general.

în cele zece meciuri inter
naționale ale ultimelor 12 luni, 
Franța a obținut nouă victorii, 
înregistrînd doar o singură în
frîngere. Victoriile au fost ob
ținute în fața Argentinei, Ro
mâniei, Scoției, Irlandei, An
gliei, Statelor Unite și Austra
liei. Singurul eșec, în partida 
Țara Galilor — Franța, pate
tica încleștare de pe Arms 
Park, din Cardiff, unde galezii 
au apărat o victorie la limită 
(19—13), terminînd jocul cu 
vădită dificultate. Pentru a 
defini eficacitatea echipei Fran
ței este bine să amintim excelenta 
sa „carte de vizită” : 268 de 
puncte înscrise, față de numai 
111 primite, dar mai ales cele 
42 de încercări marcate în 
comparație cu cele doar cinci 
primite într-un an !

Ambiția francezilor este să 
escaladeze acum o nouă treap
tă. în spatele acestui „pack“ 
— destul de puternic pentru a 
suporta fără prea mari reper
cusiuni pierderea succesivă a 
unor jucători de talia lui Clau
de Spanghero și Esteve, ca și 
accidentările lui Palmie, Imber- 
non și Guilbert, cu alte cuvin
te cinci dintre jucătorii liniei a 
doua —• responsabilii acestei 
echipe vor să clădească un

DE BOX
T. Dinu (Dinamo București) b.p. 
Șt. Băiatu (Voința București) ; 
cat. pană : Gh. Ciochina (Steaua) 
c. neprez. T. Tudor (Steaua), M. 
Lazăr (Rapid) b.p. FI. Zamfir 
(Steaua) ; cat. ușoară : C. Cuțov 
(Dinamo București) c. neprez. 
Gh. Simion (Dinamo București), 
I. Budușan (Metalul București) 
b.p. P. Dobrescu (Dinamo Bucu
rești) ; cat, mijlocie mică : V.
Didea (Dlnamo București) b.p. 
D. Cimpoieșu (Dinamo Brașov), 
S. Tîrîlă (B.C Galati) b.p. D. 
Petropavlovschi (Rapid) ; cat. 
semigrea: S. Vrînceanu (Dinamo 
București) c. neprez. I. Gyortti 
(Dlnamo București).

SEMIFINALA A Il-a
Cat. semimuscă : T. Guinea

(Steaua) b.p. R. Cosma (Dina
mo București), Al. Turei (Voin
ța Cluj-Napoca) b.p. L. Moldo
van (Ind. sîrmei C. Turzil) : 
cat. cocoș : I. Memet (Farul)
b. p. N. Popa (Metalul București).
N. Sfoenescu (A.S.A. Cluj-Na- 
poca) b.p. D. Condurat (Steaua): 
cat. semiușoară : L Mantu
(Steaua) b.p. Gh. Vlad (Musce
lul Cîmpulung), FI. Livădaru 
(Steaua) b.p. I. Dragomir (O- 
llmpia București) : cat. seml-
mijlocie : I. Vladimir (Dinamo 
București) b.p. C. Hajnal (Stea
ua). V. Cicu (Dlnamo Bucu
rești) b.p. L. Măciucă (U.M. Ti
mișoara) ; cat. mijlocie : Șt.
Florea (Rapid) c. neDrez. V. Si- 
laghl (Tehnofrig Cluj-NaDOca), 
A. Năstac (Steaua) b.p. i. Răducu 
(B.C. Brăila) ; cat. grea : I. Dască- 
lu (Farul) b.p. V. Lehăduș (B.C. 
Galați), M. Simon (Dinamo Buc.)
c. neprez, I. Giurcă (Metalul Tîr- 
goviște).

LA RUGBY
restructurat echipa învinsă ca
tegoric anul trecut. în speranța 
unei comportări superioare. Spe
răm că după debutul victorios —• 
în fața Poloniei — în noua e- 
diție a C.E., „tricolorii” noștri 
se vor strădui din răsputeri să 
corespundă încrederii 
și vor presta un joc 
dinamic.

Meciul se dispută . 
dionul Giulești, cu începere de 
■la ora 14 și va fi transmis în 
direct Ia televiziune.

acordate 
curajos#

pe sta'

„XV“ PUTERNIC!
„rugby total", solicitînd toate 
liniile. înfrângerea netă pe care 
„tricolorii" au impus-o austra
lienilor la Paris, în cel de-al 
doilea meci-test (34—6), cu șase 
încercări înscrise fără a primi 
vreuna, a fost o adevărată de
monstrație de forță.

Dar, se știe aici foarte bine 
că la București va fi mult mai 
greu de cîștigat. Și asta pe de o 
parte pentru că un antrenor ca 
Valerlu Irimescu cunoaște bine 
rugbyul francez, iar pe de altă 
parte pentru că se apreciază 
pe drept cuvînt " '
României are cea 
părare din lume.

Este foarte posibil ca publi
cul din București să descopere 
dacă nu cea mai valoroasă 
echipă franceză. în orice caz cea 
mai eficace din cîte au evo
luat în România. Dar în atitea 
rânduri am văzut valoroasa 
„trupă” franceză înăbușită de 
hotărârea și organizarea jocului 
românilor, îneît însuși căpita
nul formației, Richard Astre, 
strategul lui Beziers, care din
tre jucătorii francezi contem
porani cunoaște cel mai bine 
rugbyul românesc, se păstrea
ză în limitele unei mari pru
dențe. Și noi îl înțelegem pe 
deplin.

că XV-le 
mai bună a-

PE SCURT
BASCHET • In meci amical 

masculin : F.C. Bamberg (r.f.g.) 
— Csepel Budapesta 36—79 (38—W).

CĂLĂRIE • Proba de viteză 
din cadrul concursului interna
țional de la Teheran a fost cîș- 
tigată de călărețul francez J. M. 
Gaud, cronometrat cu timpul de 
45 sec. Campionul italian Piero 
d’Inzeo, principalul favorit al 
cursei, s-a clasat pe locul cinci, 
cu 49,2.

GIMNASTICA • Orașul ceho
slovac Brno a găzduit întllnlrea 
internațională masculină de tine
ret dintre selecționata orașului 
Dnepropetrovsk sl formația loca
lă Zbrojovka. Gimnaștil sovietici 
au obținut victoria cu scorul ge
neral de 153,60—144,55.

ȘAH • Turneul de la Pernlle 
a fost cîștigat de maestrul ma
ghiar Lukacs cu 8*/2 puncte (din 
13 partide), urmat de Kirov (Bul
garia) și Bukal (Iugoslavia) — 
7*/2 p. • Competiția pe echipe, 
desfășurată la Tripoli, a revenit 
selecționatei Salvador cu 38 
puncte, urmată de formația Tu
nisiei — 36 p.

TENIS • Optimi de finală la 
Stockholm : Connors — Taroczi 
6—4, 6—2 ; Ramirez — Okker 7—8, 
6—1 ; Orantes — Spear 6—1, 6—2; 
Borg — Lloyd 6—2, 6—7, 7—6 ;
Bertram — Vilas 6—1, 4—6, 7—6 ; 
Rahim — Solomon 6—7, 6—4, 6—4; 
Gottfried — Smith 6—3, 6—4;
Cox — Flbak 7—5. 6—3.

VOLEI • în meci tur pentru 
preliminariile C.C.E. (masculin), 
echipa D.T.J. Vierta a întrecut 
pe teren propriu, cu scorul de 
3—2, formația turcă Eczacibasi 
Istanbul. La feminin, în oadrul a- 
celeasi competiții, voleibalistele 
de la Eczacibasi au dispus cu 
scorul de 3—1 de echipa P.T.T. 
Vlena.

YACHTING a Prima regată a 
campionatului mondial la clasa 
.,505“, care se desfășoară la Lake 
Macquarie (Australia), a reve
nit concurentului englez Peter 
Collough.
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