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CIT MAI MULȚI TINERI Șl TINERE
PE TERENURILE Șl ÎN SĂLILE DE SPORT

DRAGAȘANI. 19 (prin tele
fon). Orașul de pe meleaguri 
vîlcene a trăit vineri un eveni
ment sportiv deosebit. prin 
inaugurarea celei de-a șaptea 
ediții a Balcaniadei de haltere, 
la care sînt prezente reprezen
tative din Bulgaria. Grecia. Iu
goslavia. Turcia si România. 
Frumoasa si bine utilata Sală 
a sporturilor din localitate s-a 
dovedit neîncăpătoare pentru 
marele număr de spectatori 
care ar fi dorit să urmărească 
întrecerile din prima zi. După 
prezentarea echipelor, prof. dr. 
Nicu 
rației 
rostit 
după 
titia.

Conform regulamentului se 
acordă titluri de campioni bal
canici la fiecare stil. La cate
goria muscă un frumos succes 
a realizat Ion Hortopan, care 
a evoluat remarcabil, obținînd 
trei titluri cu rezultate valo-

Alexe. președintele Fede- 
române de haltere a 

cuvîntul introductiv, 
care s-a deschis comne-

La categoria cocos. Stan 
a cîștigat o medalie 
stilul smuls si alte

roase.
Paraschiv 
de aur la 
două medalii de argint.

Iată rezultatele 
prima zi :
1. Ion ‘ 
215 kg, 
(Grecia) 
Kostas 
smuls : 1. Hortopan 97,5 kg, 2. 
Anastasiadis 92,5 kg, 3. Kostas
87.5 kg ; aruncat : 1. Hortopan
117.5 kg, 2. Anastasiadis 112,5, 
3. Kostas 87,5 kg. Categoria co
coș : 1. Mustafa Mustafov (Bul
garia) 230 kg, 2. Stan Paraschiv 
(România) 227,5 kg, 3. Marko 
Ostrogonac (Iugoslavia) 222,5 
kg ; smuls : 1. Paraschiv 100 kg,
2. Mustafov 95 kg. 3. Ostrogo
nac 95 kg ; aruncat : 1. 
fov 135 kg, 2. Paraschiv
3. Ostrogonac 127 kg.

întrecerile se încheie 
nică la prînz.

tehnice din 
categoria muscă : 

Hortopan (România) 
2. Ianis Anastasiadis 

197,5 kg, 3. Constantin 
(Grecia) 157,5 kg ;

Musta-
127 kg,

dumî-

lon OCHSENFELD

ROMANIA-R.F. GERMANIA 19-11
LA HANDBAL MASCULIN

Astăzi, la Ploiești,
(prin telefon), 

disputat primul
BRAȘOV, 19 

Astă-seară s-a 
dintre cele două meciuri care 
opun reprezentativele de hand
bal masculin ale României și 
R.F. Germania. La capătul unei 
întreceri 
dentă în 
României 
(8-5).

Meciul 
ușoară dominare a 
care avînd în uriașul 
Bartke (2,14 m) un bun păzitor 
al buturilor, și în Deckarm un 
excelent coordonator de joc și 
realizator — a condus pînă în 
min. 14. Din acest moment, e- 
chipa țării noastre și-a găsit

spectaculoase, abun- 
faze rapide, echipa 

a cîștigat net: 19—11

a început în nota de 
oaspeților 

portar

cadența și, printr-un excelent 
joc de apărare, foarte mobil și, 
mai ales, atent, a reușit să o- 
prească iureșul acțiunilor ofen
sive ale oaspeților, preluînd 
prima oară conducerea în min. 
20: 4—3. în continuare, pînă la 
sfîrșitul primei reprize, echipa 
română — condusă foarte bine 
în teren de Radu Voina — a 
reușit să se desprindă. La re
luare, prin contraatacuri repe
tate și combinații frumoase la 
semicerc, jucătorii noștri au 
mărit treptat avansul: 10—6

Raidul-anchetă al ziarului nostru a constatat preocupări in această direcție,

insă baza materială trebuie folosită mai intens

că dezvoltarea ac- 
și de performanță

Este binecunoscut faptul 
tivității sportive de masă 
este condiționată in cea mai mare măsură de 
existența unei baze materiale corespunzătoare, 
de folosirea ei intensivă, cu maximum de efi
ciență, atit pentru realizarea sarcinilor pregă
tirii sportivilor ți echipelor de performanță, 
cit ți pentru asigurarea unui cadru optim de 
petrecere a timpului liber de către iubitorii 
exercițiului fizic, ai mișcării, ața cum reiese 
ți din examinarea, în cadrul recentei ședințe

a Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
a programului dezvoltării activității de educa
ție fizică și sport in următorii cinci ani.

Intr-un moment în care vremea este încă 
favorabilă desfășurării activităților în aer liber, 
redacția noastră a efectuat la mijloc de săp- 
tămină (joi 18 noiembrie) un sondaj pe ma
joritatea bazelor sportive din Capitală, precum 
ți in citeva localități din țară, pentru a con
stata cum sînt ele întreținute ți exploatate.

ACTIVITATE SUSȚINUTA
în parcul sportiv Dinamo, din 

Capitală, mare afluență de 
sportivi pe majoritatea terenu
rilor care compun acest fru
mos complex. Pe 
baliștii — liderii

„central" fot- 
campionatului

secției dinamoviste. Cei mai 
numeroși oaspeți ai complexu
lui au fost, în dimineața vizi
tei, fotbaliștii de la grupele de 
copii ale antrenorilor Frățilă, 
Ivan și Timar, care au ocupat

partida revanșa

Oaspeți ai dimineții, pe stadionul Tineretului — rugbyțtii 
de la Gloria. Foto : V. BAGEAC

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a S-a)

Diviziei A — făceau obișnuitul 
antrenament sub conducerea lui 
Nelu Nunweiller, în timp ce pe 
pista de atletism a stadionului 
mai mulți atleți efectuau sprin
turi sau curse de rezistență, 
sub supravegherea antrenorilor

Etapa a 14-a a Diviziei A de fotbal

FRUNTAȘELE CLASAMENTULUI SUSȚIN
JOCURI DIFICILE IN DEPLASARE

Prin programul pe care-I 
oferă, etapa a 14-a a Diviziei A 
de fotbal este una dintre cele 
mai interesante ale acestei pri
me jumătăți de campionat. 
Coincidența face ca, în această 
etapă, fruntașele clasamentului 
să evolueze în deplasare, par
tidele pe care ele urmează a 
le susține situîndu-se, firesc, în 
prim-planul atenției iubitorilor 
de fotbal.

Una dintre aceste partide se 
va disputa chiar astăzi, la Iași, 
unde echipa locală Politehnica, 
va primi replica liderului, Di
namo. în ultima confruntare 
directă dintre aceste două for
mații, găzduită în primăvară 
tot de stadionul din Copou. 
bucureștenii au învins cu 1—0, 
dar acum studenții ieșeni — 
încurajați și de rezultatul egal 
obtinut în etapa trecută la O- 
radea — speră să se revan
șeze. Misiuni la fel de dificile 
au Sportul studențesc la Tg. 
Mureș (cu A.S.A.) și Steaua 
la Petroșani (în fața Jiului), 
unde avantajul terenului poate 
cîntări decisiv. Nici Universi
tatea Craiova — la a doua de
plasare consecutivă —, deși va 
întîlni de această dată pe ul
tima clasată, nu are un joc 
ușor la Galați, unde formația 
locală, F.C.M., continuă să 
creadă în șansele ei.

Un meci echilibrat, deschis 
oricărui rezultat, este și cel 
de la Bacău, in care echipa 
gazdă. Sport club, va forța, 
desigur victoria, dar în care, 
de asemenea, formația oaspe, 
F. C. Bihor, are capacitatea — 
dovedită recent și la Craiova 
— de a evita înfrîngerea.

Partidele de la București 
(Progresul — Corvinul și Ra
pid — F.C.M. Reșița), ca și cele 
de la Arad (U.T.A. — F. C. 
Argeș) și Timișoara (Politeh
nica — F. C. Constanta) au, la 
prima vedere, ca favorite gaz
dele, dar echipele vizitatoare 
pot furniza surprize.

CLASAMENT

1. DINAMO 13 9 2 2 33—13 20
2. Univ. Craiova 13 7 2 4 24—15 16
3. Sportul stud. 13 6 4 3 17— 8 16
4. Steaua 13 7 2 4 23—16 16
5. Polit. Tim. 13 7 1 5 19—13 15
6. F.C. Argeș 13 6 3 4 18—21 15
7. U.T.A. 13 6 3 4 16-22 15
8. Jiul 13 6 2 5 16—16 14
9. F.C.M. Reșița 13 6 1 6 20—19 13

10. A.S.A. Tg. Mureș 13 6 1 6 11—12 13
11. F.C. Bihor 13 4 4 5 15—17 12
12. F.C. Corvinul 13 4 4 5 13—16 12
13. Rapid 13 5 1 7 17—20 11
14. Progresul 13 3 5 5 17—27 11
15. Polit. lași 13 4 2 7 13—12 10
16. S.C. Bacău 13 4 2 7 16—18 10
17. F.C. Constanta 13 4 2 7 16—20 10
18. F.C.M. Galati 13 1 3 9 9—28 5

......... ■» PROGRAMUL MECIURILOR — — —ț
1 Simbătă 1
. lași : POLITEHNICA — DINAMO .
| (partidă televizată)

Duminică
București : PROGRESUL — CORVINUL

I (stadionul Dinamo. ora 11)
1 București : RAPID — F.C.M. REȘIȚA
9 (stadionul Giulești)1 Tg. Mureș : A.S.A. — SPORTUL STUDENȚESC |

Galați : F.C.M. — UNIVERSITATEA CRAIOVA ,
1 Petroșani : JIUL — STEAUA
1 Bacău : SPORT CLUB — F. C. BIHOR
I Arad : U.T.A. — F. C. ARGEȘ
1 Timișoara : POLITEHNICA — F. C. CONSTANȚA
■ Cu excepția meciului Progresul —- Corvinul, toate celelalte (inclusiv 1

1 cel de astăzi) vor începe la ora 14.
_ ____ ____ ___  ____ — 1

cele două terenuri secundare, 
în săli și la poligonul de tir, 
erau prezenți luptători, boxeri, 
trăgători. La ora la care am 
ajuns la „Dinamo" terenurile 
de tenis și baschet — frumos 
întreținute — erau însă goale 
și au rămas așa pină tîrziu, 
după-amiază. Atunci și-au făcut 
apariția tenismanii clubului, 
care au lucrat pînă la căderea 
serii. în cursul după-amiezii 
am mai găsit, pe terenul din 
incinta velodromului, echipa de 
rugby a clubului, 
cîțiva atleți juniori 
râseră pistei ovalul 
Deși activitatea de 
xul Dinamo ne-a
plăcut, trebuie să specificăm că 
nu toate terenurile existente

precum și 
care prefe- 
de beton, 
pe comple- 
impresionat

sint exploatate la maximum. 
De altfel, președintele clubului, 
col. Cosma Liță, ne-a declarat 
că pe bazele sportive dinamo- 
visle au acces gratuit mai mul
te asociații, precum și nume
roase școii din cartier, in pri
mul rind unitățile cu care Di
namo are convenții de colabo
rare : Șc. sp. 1, Șc. sp. de a- 
tletism, C.S. Școlar și Energia. 
De asemenea, 14 școli generale 
și profesionale sau licee patro
nate de club își desfășoară in 
anumite zile orele de activi
tăți sportive. Colaborarea este 
în folosul ambelor părți, șco
lile puțind să-și dea în con
diții corespunzătoare normele 
de control, iar clubul efectu
ează selecții prin antrenorii sSi.

La stadionul Parcul Copilu
lui, oază a rugbyului, am găsit, 
de dimineață, grupa de juniori 
mici ai Griviței Roșii. După-a- 
miază, au fost prezente la an
trenament echipele de seniori, 
tineret și juniori mari. Alături, 
pe baza „Cireșarii”, elevii șco
lilor generale nr. 3, 170, 180 și 
ai Liceului 20 jucau fotbal, te
nis de masă, se pregăteau pen
tru diverse probe atletice. Fap
tul că după-amiază activitatea 
a fost mai redusă (numai tenis 
de masă) se explică prin aceea 
că majoritatea elevilor de la 
școlile din apropiere au ore de 
curs în a doua jumătate a zilei.

în alt capăt al Bucureștiulul, 
în Balta Albă, pe o bază ase

mănătoare ca destinație, „Voi
nicelul”, se aflau la antrena
ment citeva grupe de viitori 
fotbaliști, copiii școlilor gene
rale din cartier. De pregătirea 
lor se ocupau profesorii V. Co- 
jocaru, V. Coadă, P. Dulgheru 
și D. Ionescu. Acesta din urmă 
ne spunea că baza stă Ia dis
poziția tuturor copiilor care do
resc să practice sportul, fără 
nici un fel de restricție, zilnic

(Continuare în pag. a 2-a)

MÎINE, RAPID - DINAMO,
ACTUL IV LA POLO

Dinamo și C-N.U. au inau
gurat ieri după amiază la ba
zinul Floreasca din Capitală 
întrecerile turneului final al 
campionatului național de polo.

REZULTATE TEHNICE : Di
namo — C-N.U. 8—4 (1—0, 1—2, 
4—0, 2—2) ; au marcat : Nas- 
tasiu 2, Popescu 2, Rus 2, L8- 
rinez și Gaiță (D), V. Pleșca 2, 
Angelescu și Pascu (C.N.U.) ; 
arbitru : N. Nicolaescu ; Pro
gresul București — Rapid Arad 
6—2 (1—1, 1—1, 1—0. 3—0) ; au 
înscris : M. Popescu 4, Manea 
2 (Pr.), Szabo și Marc (R); ar
bitru : R. Timoc ; Crișul — 
Progresul Oradea 6—3 (1—1,
1—2, 3—0, 1—0) ; realizatori : 
Gordan 4, Racz și Fejer (Cr.), 
Garofeanu 2 și Vidican (Pr.) ; 
arbitru : R. Silha ; Rapid Bucu
rești — Voința Cluj-Napoca 
10—1 (2—0, 2—0. 3—1. 3—0) ; 
au marcat : Schervan 3, Teodor 
2, Olac 2, Slăvei, Rusu, Ilie 
Gheorghe (R), respectiv E. Pop; 
arbitru : I. Drăgan,

La capătul unui joc m care di- 
namoviștii și-au verificat în
tregul lot (mai puțin Zamfires- 
cu) și în care studenții au opus 
o dîrză rezistență în trei din 
cele patru reprize, formația su
perioară din punct de vedere 
tehnic și tactic, Dinamo, a ob
ținut o victorie lejeră cu 8—4.

Spectaculoase și de un bun 
nivel au fost cele două meciuri 
contînd pentru turneul locu
rilor 5—8 care au urmat. Pro
gresul București și Crișul Ora
dea — favoritele acestei între
ceri — au obținut victorii scon
tate. De remarcat că echipa a- 
rădeană (cu 5 juniori în alcă
tuirea sa) a rezistat timp de 
trei reprize în fața Progresului.

în ultimul joc Rapid a în
trecut categoric pe Voința cu 
10—1, menținîndu-și avansul de 
2 puncte în fața lui Dinamo. 
întrecerile continuă astăzi de 
la ora 16,30 și mîine de la ora 
8,30. Duminică este programat 
al IV-lea derby Rapid — Di
namo. . ...

Adrian VASILIU



CÎT MAI MULȚI TINERI SI TINERE
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PE TERENURILE ȘI IN SĂLILE DE SPORT
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de la ora 8 oină scara la ora 
19. Profesorii bazei sînt în per
manență la dispoziția „prichin
deilor".

Aceeași 
găsit pe 10 din cele 17 tere
nuri ale 
reștean. De asemenea, pe tere
nurile de ‘ —
versității 
competiții 
luat parte 
trului, și 
au fost programate partide din 
campionatul universitar.

Activitate satisfăcătoare și pe 
terenurile de la Giulești : pe 
cel de fotbal, un meci școală 
între două echipe de juniori 
ale Rapidului, iar pe pistă cîți- 
va atleți care își efectuau an
trenamentul. In schimb, terenu
rile de handbal și baschet erau 
goale în cursul dimineții. 
După-amiază, însă, pe cel de 
baschet și-au făcut apariția 
două echipe de fotbal din car
tier, iar pe cel de handbal a 
fost programat un meci din 
campionatul pe sector, între e- 
chipele Liceului 2 Electrotehnic 
și Griviței Roșii.

Pe moderna bază complexă 
„Timpuri Noi” din cartierul 
Dudești — amenajată în urmă 
cu doi ani prin muncă patrio
tică și cuprinzînd terenuri de 
volei, handbal, baschet, bazin 
de înot, ring de box, popică- 
rie cu patru piste și sală de 
tenis de masă — am găsit e- 
levi ai școlii profesionale Tim
puri Noi jucînd volei și mini- 
fotbal. De altfel, aveam să a- 
flăm că baza se află la dispo
ziția elevilor școlii pentru des
fășurarea orelor de educație 
fizică.

Și pe baza „Ascensorul" ne-a 
întîmpinat o activitate susținu-

activitate intensă am

Tenis-Clubului bucu-

la „Drept”, ale Uni- 
au fost organizate 
de cros, la care au 
toate facultățile cen- 
de handbal, la care

La ORADEA, în ciuda tim
pului nu prea favorabil activi
tății în aer liber, pe stadionul 
Voința, de la ora 9 pînă la o- 
rele 14 s-au peregrinat amato
rii de sport — aproape 300 — 
de la Liceul 1 (însoțiți de pro
fesorii G. Papp, Ileana Vonea 
și L. Kiss), elevii școlii de te
lecomunicații, ai școlii speciale 
nr. 6 (prof. V. Chiorean), pre
cum și rugbyștii de la secția 
asociației sportive Școlarul. Pe 
terenurile din Parcul Lenin, a- 
parținînd clubului Crișul, au 
fost prezenți elevii centrului 
școlar profesional (prof. M. Fe- 
rentzi și Al. Barna), care au 
susținut meciuri de handbal și 
baschet. Pe alte trei baze oră- 
dene : Stadionul tineretului, sta
dionul F. C. Bihor și terenul 
din Șanțul Cetății s-au desfă
șurat, dimineață și după-amia
ză, întreceri în cadrul campio
natelor școlare la atletism, vo
lei, handbal și fotbal.

Corespondentul nostru __
GALAȚI a găsit Ia complexul 
sportiv Dunărea terenurile de 
fotbal, arena de popice, Sala 
Sportului și sala de atletism o- 
cupate pînă seara tîrziu de că
tre sportivii de la C.S.U. (lup
tători, scrimeri, tenismani, vo
leibaliști). Școala sportivă 1, 
școlile generale 10 și 17 (atle
tism) la F.C.M. și Ancora, pre
cum și pe amatorii de fotbal de 
pe platforma Combinatului si
derurgic care se întreceau în 
cadrul campionatului de casă. 
Pline erau și terenurile de tenis 
din Grădina publică și de la 
„Dacia".

La BRAlLA, sportul local se 
mîndrește cu o nouă și fru
moasă bază sportivă amenajată 
recent : cea aparținînd asocia
ției „Marina”, care cuprinde 
terenuri de handbal, baschet,

nu

nepiăcută 
terenurile 
cele trei

baschet, handbal erau 
La fel, șase din cele

din

noastre, precum și toți cei ca
re îndrăgesc exercițiul fizic și 
mișcarea". Declarația sa 
era însă susținută de fapte. Cu 
siguranță, nu din vina tovară
șului președinte...

O situație cu totul 
aveam să întîlnim Ia 
asociației Electra :
de handbal sint în paragină și, 
firește, lipsite de orice activi
tate. iar cel de fotbal deve
nise — la propriu — șantier. 
Aceeași stare de lucruri și la 
„Pasteur".

Complexul sportiv studențesc 
de la Tei ne-a creat o imagine 
dezolantă : terenurile de fotbal, 
volei, 
pustii.
opt terenuri de tenis. Pe cele
lalte două. 4 studenți încinse
seră o miuță

In Calea Griviței nr. 110. la 
sala de sport a asociației „Ful
gerul", aparținînd I.C.P.B.. un 
lacăt mare Ia ușă ne edifică 
asupra „activității" asociației. 
Același „paznic" ne-a întîmpi
nat și la porțile terenurilor de 
tenis din 
nînd tot „Fulgerului".

Situație asemănătoare Ia ba-

str. Bdzești. aparti-

za sportivă a Liceului indus
trial Pipera, unde noroiul de 
pe terenul de handbal i-a alun
gat chiar și pe curajoșii care 
se încumetaseră să sară gardul !

Dar lacăte pe porțile baze
lor sportive nu am întîlnit nu
mai în Capitală. Așa, de pildă, 
la Călărași, pe malul Borcei. 
există un splendid complex 
multifuncțional, bituminat, a- 
parținînd asociației sportive O- 
limpia. De aproape două Juni 
de zile, însă, 
zăvorite
Liceului economic din imedia
ta apropiere nu au unde să-și 
desfășoare activitatea sportivă. 
De ce nu folosesc baza Olim
pia ? „Pentru că — 
prof. Aurel Sifft 
rugămințile noastre 
asociației a rămas 
cat".

Un alt exemplu 
baza „Voința"
se 
nu 
La 
de
nu

porțile ii sint 
în vreme ce. elevii

ne spune 
- Ia toate 

consiliul 
neînduple-

ni-1 oferă 
Galați. Deși 
orașului, ea 
valorificată.

din
află în centrul 
este suficient 
ora raidului, pe terenurile 
handbal, volei și baschet 
se afla nimeni.

Și exemplele ar putea con
tinua...

R aidul pe care redactorii și 
tuat ne ajută la formarea 
care este valorificată baza materială a sportului. După cum 

rezultă din exemplele prezentate, multe din spațiile afectate spor
tului sint folosite pe aproape tot parcursul zilei, dînd prilejul tine
retului, angrenat în activitatea de performanță sau practicant al 
exercițiului fizic, să-și desfășoare în condiții bune activitatea. Totuși, 
rezultă că in multe din cazurile intilnite, nu este folosită la ma
ximum capacitatea acestor terenuri in aer liber. In alte cazuri, 
activitatea este mai mult decît restrânsă, iar in altele nu există, 
porțile bazelor fiind zăvorite I Ca să nu mai vorbim de starea de 
neglijență față de unele terenuri în care s-au făcut investiții deloc 
neglijabile...

lată de ce considerăm necesar ca organele și organizațiile spor
tive să întreprindă ACȚIUNI ENERGICE IN DIRECȚIA FOLOSIRII 
INTEGRALE Șl CU MAXIMUM DE EFICIENȚĂ A TUTUROR BAZE
LOR SPORTIVE, astfel că printr-o mai bună gospodărire și exploa
tare mișcarea noastră sportivă să cunoască o dezvoltare pe mă
sura condițiilor existente.

corespondenții noștri l-ou efec- 
unei imagini asupra modului în Artlțtu plastici

rămas indiferenți in fața suc
ceselor strălucite pe care le-a 
obținut Nadia Comăneci în 
marile competiții internaționa
le. Afirmația noastră este sus
ținută de statuia expusă în a- 
ceste zile în sala Dalles din 
Capitală, reprezentînd-o pe 
Nadia Comăneci într-o mișca
re caracteristică. Pe un soclu 
de 1,10 m statuia de ghips 
(care urmează a fi transpusă 
ulterior in bronz ți marmură) 
de 1,53 m, deci înălțimea pe 
care o avea Nadia la Mont
real, o înfățișează pe multipla 
campioană olimpică în „zbo
rul* de la paralele, binecu
noscut întregii lumi. Lucrarea 
de artă este opera Colinei E- 
milian.

* 
* 
* 
* 
*
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Dealtfel,

pică avea 1,53 m 
39 kg. Astăzi ea 
1.57 și 43. “ ‘
strălucita evoluție re
centă din Japonia a 
fost posibilă doar ca 
o urmare a acestui e- 
chilibru perfect, în
treținut prin muncă.

tă. Tineri muncitori din aceas
tă întreprindere, din schimbul 
de după-amiază. jucau fotbal 
și handbal.

Acestor aspecte pozitive con
statate de redactorii noștri pe 
bazele bucureștene, le adăugăm 
alte cîteva, primite de la co
respondenții noștri 
prezenți în aceeași zi pe 
zele respective.

din tară, 
ba-

tenis de cîmp, minigolf 
Toate acestea sînt foarte bine 
întreținute și găzduiesc zilnic 
numeroase competiții de: masă. 
Președintele asociației, I. Simi- 
on, declara unui redactor al 
ziarului^ că baza sportivă a fost 
realizată în mare măsură prin 
munca patriotică a iubitorilor 
de sport de la Șantierele na
vale.

ABSENȚE Șl LACĂTE LA PORȚI !
Pe unul din marile comple

xe ale Capitalei, cel din Bar- 
cul sportiv Progresul, se aflau 
în cursul dimineții în care am 
efectuat raidul nostru numai 
două perechi de tenismani ! 
Nimeni pe terenurile de hand
bal, volei, fotbal etc. După-a- 
miază au venit echipele de 
fotbal Ia antrenament și incă...
2 tenismani.

Stadionul Republicii a fost 
nefolosit toată ziua. Probabil 
pentru a nu se strica rekor- 
tanul...

La Stadionul tineretului, atît 
dimineață cit și după-amia- 
ză. am întîlnit la antrenamente 
cîteva echipe de rugby (Gloria, 
C.S. Școlar. Șc. sp. 2 și Arhi
tectura). precum și citi va atleți 
de la Olimpia. Directorul ad
ministrației centrale a activi
tății sportive școlare din

M.E.I.. 
spunea 
de beneficiari, în special uni
tăți* jsportive aparținînd rețelei

Conform programului 
la
să
la

Valentin Corban, ne 
că complexul are 38—10

VIRGIL PETRIȘOR Constanța. „Vă
rog să-i îmbrățișați pe toți rugbyștii din e- 
chipa națională pentru victoria strălucită asu
pra Franței. Pe „cei șase magnifici" din Con
stanța nu mai e cazul să-i strîngeți dv in 
brațe, pentru că îi string eu. Ceea ce vă rog 
e să publicați primele două versuri pe care 
le-am scris in cinstea lor :

„Cu cei șase din Constanța, 
Uite că băturăm Franța !“

Să nu mă socotiți un patriot local, dar, 
după părerea mea, Bucos a fost cel mai bun 
rugbyst de pe teren. Ce părere

Vă mulțumim,: în 
numele rugbyștilor, 
pentru aceste rînduri 
calde și, bineînțeles, 
pentru distihul atît de 
vesel, care trădează o 
mare bucurie. In ceea 
ce-1 privește pe Bu
cos, vreau să vă spun 
că mulți comentatori 
francezi, printre care 
și Marcel

NICOLAE 
minică, 24

aveți ?'
l-au consi- 
Bucos ca cel 
jucător ăl

Trebuie să 
acord. însă,

Toulouse, 
derat pe 
mai bun 
meciului, 
fim de
că în echipa noastră 
de duminica trecută a 
fost greu să se re
marce individualită
țile. Victoria e, fără 
îndoială, a echipei.

M.E.I. 
existent, 
trebuiau 
rile de 
și studenți 
I.A.T.C.. i 
prian Porumbescu" și 
atletism, handbal și 
Terenurile erau însă 

Cînd am ajuns la 
pe întreaga bază nu . ____
decît 8 fotbaliști de Ia I.I.R.V.C., 
care jucau... fotbal peste pla
să. Președintele clubului, Puiu 
Anghel. ne spune că „...pe 
bază are acces un mare număr 
de elevi de la școlile din apro
piere. care își desfășoară orele 
de educație fizică pe terenurile

;\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

i

ora vizitei noastre 
se afle pe terenu- 
„Tineretului" elevi 

de la Șc, sp. 1, 
Conservatorul „Ci- 

I.M.F. la 
baschet, 

goale...
„Voința", 
se aflau

CONCEDII PLĂCUTE
Pentru petrecerea unui concediu reconfortant în această 

perioadă, vă recomandăm stațiunile balneoclimatice SINAIA, 
BUȘTENI. PREDEAL și POIANA BRAȘOV.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM și ÎNTREPRINDE
REA DE TURISM, HOTELURI “-----------------------“

' rești vă oferă bilete în aceste
20 decembrie.

Se acordă importante reduceri 
precum și 50% la transportul pe

Unitățile de turism amintite vă invită să participați 
excursiile cu durata de 1—3 zile, organizate în fiecare 
tămînă pe Vr’oa Prahovei, (10602).

ȘI RESTAURANTE Bucu- 
statiuni, cu sejur pînă la

de tarife la cazare în
C.F.R.

vile,

și la 
săp-

PUBLITURISM

Dax din
DIACONESCU — Cugir. „Du- 

octombrie, la meciul de fotbal 
A.S.M. Cugir — Tehnometal București, in loc 
de bilete de intrare la meci s-au vindut niște 
hîrtiuțe imprimate la xerox, de mărimea unui 
bilet obișnuit, cu inscripția „Bilet de intrare 
— 1 lei”. („Vă atașez „contramarca"). Nu poar
tă nici ștămpilă și nici semnătură. Taxa de 
intrare era „generală" — 10 lei, și lingă bilet, 
mai era un program, de 3 lei, pe care toți 
spectatorii erau obligați să-l cumpere. (Vă re
mit și acest program, să apreciați dacă are 
o valoare de 3 lei). Față de cele de mai sus, 
vă rog să dați dv. un răspuns public in ziar, 
dacă e legal ceea ce s-a făcut, dacă banii în
casați pe „fițuici' și supraprețul de 3 lei sint 
lucruri legale sau nu. Dacă nu, atunci sint 
pasibili de infracțiunea de însușire 
sume ilegale de bani, pentru a fi 
răspundere pe cale penală."

Fără îndoială că bi
letul pe care ni l-ați 
trimis nu are acope
rire legală. In aproa
pe aceeași situație este 
și programul, ale că
rui dimensiuni (2

MONICA GEORGESCU — Dor Mărunt. 
„Am auzit vorbindu-se că marea noastră cam
pioană olimpică, Nadia Comăneci, ar fi înre
gistrat'un plus de greutate, după Jocurile O- 
limpice. Să fie adevărat ?“

Imediat după Jocu
rile Olimpice, Nadia 
Comăneci a avut o 
scurtă perioadă de re
laxare, la capătul că
reia, în mod firesc, a 
înregistrat un plus de 
greutate față de cele

a unor 
trași la

nu jus- 
departe

cărți poștale) 
tifică nici pe 
prețul de 3 lei. Publi
căm fragmentul din 
scrisoarea dv pentru a 
se declanșa cercetări
le necesare.

le-a a- 
de la 
liniști- 
Nadiei 

este,

39 kg pe care 
vut în serile 
Montreal. Fiți 
tă 1 Greutatea 
Comăneci 
putea spune, de o ri
goare matematică a- 
proape ieșită din co-

am

mun. In momentul de 
față, Nadia Comăneci 
are 43 kg. Aparentul 
plus de 4 kg se în
scrie în această ri
goare, deoarece, între 
timp, Nadia a și cres
cut cu 4 cm. La Mont
real, campioana olim-

GHEORGHE STANESCU — București. „In 
ultimul timp se vorbește (cred) prea mult 
despre pregătirea fizică a fotbaliștilor. Cred 
că in acest fel se abate atenția de la faptul 
că primul lucru care lipsește fotbaliștilor noș
tri este, tehnica, adică știința jocului. Nu știu 
dacă fotbalul nostru va obține rezultate mai 
bune avind in formație 11 Floroiu. După pă
rerea mea, fotbalul românesc trebuie să se 
bazeze pe măiestria tehnică foarte personală 
a unor jucători ca Dumitriu II sau Dobrin."

Rindurile dv, în care 
se acordă exclusivita
te — am zice — teh
nicii, ar putea duce la 
concluzii greșite. Ni
meni nu este împo
triva dezvoltării teh
nicii, cu atît mai mult 
cu cit în echipele 
noastre există nume
roși jucători rudimen
tari din punct de ve
dere tehnic. Dar, a 
face o discriminare — 
așa cum se simte în 
rindurile dv — nu ser
vește la nimic. Teh
nica frumoasă a mul
tora dintre fotbaliștii 
noștri „lipsește cu de
săvârșire” atunci cînd 
un adversar bine pre
gătit fizic reduce ra
za de acțiune a tehni
cianului. Cînd se vor
bește despre pregăti
rea fizică a fotbaliști
lor noștri, nimeni nu 
se referă doar la re
zistența celor „11 
Floroiu”. Pregătirea 
fizică presupune dez
voltarea 
zistenței, 
chiar a 
această 
tate este
perfecționat, 
sența calităților natu
rale. Fără îndoială că 
ridicarea la rang de 
principiu a pregătirii 
fizice generale are 
implicată și ideea u- 
nei preselecții adec-

care să urmă- 
insistent creș- 

gabaritului ge- 
al fotbaliștilor 
Veți răspunde, 

că și ideea ga-

s
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forței, a re- 
a supleței și 
vitezei, deși 

ultimă cali- 
mai greu de 

în ab-

Vale, 
îească 
terea 
neral 
noștri, 
poate, . _
baritului este o pre
misă falsă, deoarece 
masivii nu sînt, în ge
neral. indemînateci. 
Răspunsul este însă 
fără echivoc : un teh
nician subtil, dublat de 
forță și rezistență fi
zică, îl barează deci
siv pe tehnicianul sub
til dar 
portul 
ce 
SPRE 
REA FIZICA A FOT
BALIȘTILOR NOȘ
TRI NI SE PARE NU 
NUMAI NECESARA. 
CI ȘI OBLIGATO
RIE ! Acum 20 de ’ 
ani s-a vorbit în fot
balul românesc despre 
necesitatea jocului at
letic. Ideea a fost foar
te bună, dar a fost 
interpretată mecanic. 
Atleții lipsiți de cali
tăți fizice începuseră 
să ocupe locurile ju
cătorilor 
dotați la acest capi
tol. Ceea 
minat atunci ideea a 
fost o exagerare. Să 
sperăm că, de data 
asta, ideea despre fot
balul 
nu 
de

lipsit de su- 
fizic. Iată de 
ORIENTAREA 

FORTIFICA-

mai puțin

ce a sub-

mai bărbătesc 
va fi subminată 

alte exagerări.

loan CHIRILA
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REGULAMENTUL
CAMPIONATELOR DE BOX 
TREBUIE ÎMBUNĂTĂȚIT!

• LA FINALE SĂ SE REUNEASCĂ NUMAI CEI MAI 
ElUNI SPORTIVI • PREA MULTE NEPREZENTĂRI ÎN 
FAZELE SUPERIOARE ALE COMPETIȚIEI • ESTE NE
CESAR SA SE LIMITEZE NUMĂRUL ÎNSCRIERILOR LA 

ACEEAȘI CATEGORIE A COLEGILOR DE CLUB

Finalele campionatelor indi
viduale de box ale seniorilor, 
încheiate duminică lă Palatul 
sporturilor din Capitală, ne-au 
oferit prilejul să-i vedem în 
ring pe cei mai valoroși pugi- 
liști români și ne-au dat po
sibilitatea să constatăm unele 
deficiente de natură organiza
torică la care ne vom referi în 
cele ce urmează.

In dorința de a-i supune pe 
fruntașii boxului nostru unor 
eforturi asemănătoare celor la 
care sini solicitați în marile 
competiții internaționale. F. R. 
Box a hotărît ca, în acest an, 
la turneul final să participe 
mai mulți concurenți, astfel ca 
selecționabilii să susțină cît mai 
multe meciuri Firește, intenția 
a fost bună, dar modul cum 
s-a transformat în fapte su
portă discuții Este adevărat, 
cei 11 campioni (și finaliștii) au 
susținut cite 3—5 meciuri pe 
parcursul unei săptămîni. ceea 
ce reprezintă o încărcătură fi
zică și nervoasă apreciabilă. 
Dar. mai trebuie adăugat faptul 
că prezenta unor sportivi fără 
o valoare corespunzătoare nive
lului pretins unor finale a fă
cut ca multe intilniri ale frun
tașilor să constituie o simplă 
formalitate. De asemenea, re
uniunile „maraton". în care 
s-au disputat cite 20—24 de me
ciuri (44 într-o singură zi !), 
au creat serioase neajunsuri or
ganizatorice. In plus, mai tre
buie adăugat că în aceste con
diții, în care boxerii de cate
goria I de clasificare, cei de 
clasă internațională, maeștri și 
maeștri emeriti ai sportului au 
avut dreptul să participe direct 
în finale, întrecerile zonale au 
fost total lipsite de valoare 
(multi concurenți s-au calificat 
în turneul final fără adversari!), 
făcîndu-se în centrele respecti
ve o slabă propagandă boxului.

în aceste condiții, apreciem 
că federația de specialitate va 
trebui să revizuiască regulamen
tul de disputare a campionate
lor. O soluție ar fi aceea de 
a-i obliga (cel puțin) pe bo
xerii cu categoria I de clasifi
care să participe la faza de zo
nă, iar Ia finale să fie prezenți 
circa opt concurenți la fiecare 
categorie de greutate (cîștigă- 
torii și finaliștii zonelor, plus 
maeștrii și maeștrii emeriti ai 
sportului). Firește, forul diri
guitor al boxului poate să-și 
rezerve dreptul de a invita 

Luptă dezlănțuită 
intre semigreii V. 
Vrînceanu (dreap
ta) și C. Dafinoiu. 
Dinamovistul Vrin- 
ceanu este unul 
dintre campionii 
care au beneficiat 
de două victorii 
prin neprezentare : 
colegii săi de club 
T. Pirjol și I.

Gyorffi.
Foto : 

Dragoș NEAGU

(după necesități) la finale și 
alți pugiliști remarcați în dife
ritele întreceri, astfel ca ulti
ma etapă a campionatelor să 
aibă un nivel valoric corespun
zător pe întreaga sa durată de 
desfășurare. De asemenea. în 
condițiile amintite, faza de zo
nă s-ar bucura și ea de succes 
și nu s-ar mai face cheltuieli 
inutile cu sportivi care nu sus
țin nici măcar un meci.

O altă problemă care nece
sită o soluționare promptă este 
aceea a multiplelor victorii prin 
neprezentare consemnate și cu 
ocazia acestor finale. Din cele 
179 de meciuri programate s-au 
disputat numai 167. în celelalte 
12 constatîndu-se „indisponibi
litatea” unuia dintre comba
tanți. Cu o singură excepție, 
asemenea situații au avut loc 
numai atunci cind urmau să se 
întilnească boxeri proveniti din 
aceeași sală, de obicei, de la 
Dinamo sau Steaua. Este ade
vărat că în box se pot produce 
și accidente, dar este greu de 
crezut că un pugilist care cu o 
seară înainte (in meciul cu un 
adversar provenit din alt club) 
îneîntase tribunele prin evolu
ția sa, imediat după aceea, a- 
tunci cînd urma să se întîl- 
nească cu un coleg de club, de
venea indisponibil. Situația a 
fost cu atît mai neplăcută, chiar 
inadmisibilă, cu cît neprezentă- 
rile au avut loc în etapele su
perioare ale competiției. De pil
dă, în prima semifinală, din 
cele zece meciuri programate 
nu s-au disputat decît șap
te ( !), în trei situații învinșii 
prezentind certificate medicale- 
Ne exprimăm speranța că pe 
viitor asemenea situații nu se 
vor mai întîlni. Pentru preîn- 
timpinarea unor asemenea „in- 
disponibilități“ în campionatele 
viitoare, apreciem că este ne
cesar ca federația să analizeze 
mai atent listele de înscrieri în

competiție și să nu mai permi
tă unor cluburi să prezinte în 
concurs mai multi boxeri la a- 
ceeași categorie. Spre exemplu, 
amintim că la „pană“. clubul 
Steaua a înscris sase (!) spor
tivi : Gh. Ciochină, T. Tudor, 
Gh. Oțelea, FI. Zamfir, I. Lun
gii, C. Buzduceanu ; Dinamo a 
prezentat la categoria ușoară 
trei : C. Cuțov, P. Dobrescu, 
Gh. Simion, iar Ia semigrea, 
tot trei : Gyorffi, V. Vrînceanu, 
T. Pîrjol, toți acești boxeri a- 
vînd o valoare care să le dea 
dreptul să aspire la locurile 
fruntașe ale categoriilor respec
tive. Firește, nu se poate in
terzice unui sportiv să partici
pe la campionatele naționale. 
Dar. nici nu se poate tolera o 
situație asemănătoare celei a- 
mintită mai sus. Deci, o soluție 
trebuie găsită ! Avem convin
gerea că tehnicienii federației 
noastre vor analiza temeinic 
problema aceasta și vor găsi 
modalitățile cele mai potrivite 
pentru rezolvarea ei.

Mihai TRANCA

ECOURILE FAVORABILE 
ALE SUCCESELOR RU6DY$TIL0R 
PERSISTĂ... ...DAR RELANSAREA REALĂ A SPORTULUI 

CU BALONUL OVAL IMPLICĂ O PREOCUPARE
PERMANENTĂ FAȚĂ DE TOATE EȘALOANELE SALE

SăptămîrKi aceasta a fost deosebit 
de rodnica pentru rugbyul românesc 
care a încheiat printr-un reconfortant 
dublu succes sezonul competițional 
internațional, lese în relief, mai ales, 
rezultatul favorabil, cu mare ecou in
ternațional (15—12), din întîlnkea cu 
XV-le Franței, recunoscut drept unu! 
din cele mai redutabile de pe glob. 
De asemenea, maniera în care au 
acționat rugbyștii noștri în partida cu 
reprezentativa Marocului (89—0 !) 
ne-a probat forța remarcabila a „tri
colorilor" în momentul de fața, exce
lenta lor pregătire, datorată^ în mare 
parte și muncii pline de dăruire a 
celor doi neobosiți tehnîcîer»», Valeriu 
Irimescu șî Petre Cosmănescu, oame
ni oi unor permanente încercări și, 
după cum se dovedește, împliniri.

Dacă ar fi sâ ne referim la V. 
Irimescu, acela de care se leaqâ, de 
fapt, toate cele cinci victorii rugbys- 
tice asupra Franței (trei realizate. în 
calitate de jucător și a>lte două în 
postură de antrenor) ar fi interesant, 
credem, să amintim câ ideea sa de 
joc s-a cristalizat de mai multă vre
me și este rezultatul multor căutări. 
Astfel, încă de anul trecut el declara 
unui reporter al ziarului nostru, în 
contextul unui insucces : „Vom con
tinua ideea de joc aplicată in ultimul 
timp, în ciuda unor eșecuri, pe care 
le considerăm trecătoare. Vom face 
tot posibilul pentru a forma un pachet 
de înaintași solid, compact, capabil 
sâ ciștige baloane în grâmezi și în 
margini, totodatâ în stare sâ recupe
reze mingi din aglomerări... Nutrim, 
în același, timp, nădejdea sâ avem în 
1976 o comportare buna... Ne gîndim 
din nou la marele meci cu Franța, 
de la București, pe care am dori să-l 
ciștigâm ; este visul oricârui rug by st 
care promoveazâ in echipa naționa
lă...- Cu mult spirit de răspundere, 
cu judiciozitate, antrenorul federal ne 
repeta acum, în preziua mult-aștepta- 
tei partide : „Am pregătit cu toata 
grija înaintarea noastră, spre a evita 
repetarea greșelilor trecute. Cu orice 
preț trebuie contracarată forța de 
împingere a grămezii adverse, pentru 
a nu ceda inițiativa în joc ...Avem 
în echipă elemente capabile să blo
cheze fiecare atac advers ...|n același 
timp nu înțelegem să renunțăm la 
ideea atacului..."

Pregătită in acest spirit, reprezenta
tiva țării noastre a fost în măsura să 
împlinească speranțele și sâ obțină 

strălucita performanță, atît de apre
ciata în toate cercurile. Ceea ce a 
surprins (plăcut) a fost mai ales în
toarcerea, de-a dreptul senzațională, 
a rezultatului, de la 0—12 la 15—12, 
ca urmare a unei tactici abile, inspi
rate. Solicitată la maximum de către 
jucătorii români, grămada franceza 
nu și*a mai putut permite luxul de a 
se dispensa de linia a treia (Skrela- 
Bastiat-Rives), care circulă de obicei 
in voie în spatele ,,pack"-ului și rea
lizează acele temute atacuri supranu- 
merice cu trei sfert urile finalizate de
seori prin încercări. Așa se face câ 
la cîrma jocului, în a doua parte 
(decisiva) a întîlnirii, s-au aflat „tri
colorii", core s-au impus, realizînd 
una dintre marile performanțe spor 
tive ale anului.

Fapt relevabil, acest succes presti
gios a fost obținut de o formație na
țională aproape nouă, in care 
nota dominantă a fost tinerețea și 
entuziasmul care o însoțește întot
deauna. Opt debutanți iar alții doar 
cu cîteva partide internaționale la 
activ, fac din „clubul tricolorilor" 
unul dintre cele mai tinere din lume 
(medic de vîrstă 21,7 ani I). Fapt deo
sebit de încurajator pentru ziua de 
miîne...

Sâ nu înțelegem, însă, câ prin a- 
ceasta s-a făcut totul, că am scăpat 
de orice griji. Activitatea nu se poa
te reduce doar la echipa naționala 
și la performanțele ei. Trebuie avut 
in vedere un calendar mult mai bo
gat, mai consistent șl pentru celelal
te eșaloane ale rugbyului nostru. Ne 
gîndim la selecționata secunda, la 
aceea de tineret și chiar la cea de 
juniori. Numai astfel relansarea rug
byului românesc, despre care vorbea 
atît de frumos și reputatul ziarist 
francez Robert Barren, se va realiza 
temeinic și într-o viziune de durata.

★
Amintim câ echipa României a ob

ținut în C.E. trei victorii din tot atitea 
posibile și conduce, neînvinsă, în 
clasament. Viitoarele confruntări in
ternaționale ale rugbyștilor vor avea 
loc în primăvara ’77, cu Spania (Ma
drid, 24 aprilie) șî cu Italia (Bucu
rești, 2 mai).

D. CALLIMACHI
T. STAMA

Una din secven
țele meciului de 
rugby România — 
Franța în care, 
acționind cu o 
mare dirzenie, îna
intașii noștri reu
șesc să păstreze și 
să controleze ba
lonul. In prim-plan 
M. Ionescu, prote

jat de Dinu.

Foto :
Ion MIHĂICA

A ctualul sezon competițio
nal intern la hochei a 

debutat cu cîteva mari surprize, 
care — pe lingă discuțiile și co
mentariile de rigoare — au pro
vocat, pentru prima oară după 
foarte multă vreme, o schim
bare a ierarhiei în acest sport. 
Faptele sînt, în general, cunos
cute.

Totul a început la turneul fi
nal al „Cupei României" unde, 
spre stupefacția generală, chiar 
din prima etapă, formația Sport 
Club Miercurea Ciuc a învins 
pe Dinamo București, preten
dentă autorizată la cucerirea 
trofeului. Accident ? O zi ne
fastă ? Șansă aparte a outsi- 
derilor ? Părerile erau împăr
țite. Iată. însă, că peste cîteva 
zile, răspunsul — din păcate 
extrem de Îngrijorător — a 
fost dat printr-o altă înfrîngere 
a dinamoviștilor bucureșteni in 
fața aceluiași adversar.

Un timp am fost tentați să 
credem că Dinamo plătea doar 
tributul programului estival, 
puțin cam încărcat și la reali
zarea căruia hocheiștii acestei 
echipe au participat cu o pre
gătire sumară. Desigur, în dis
cuție intră și faptul că această 
formație din elita hocheiului 
românesc a abordat prima com
petiție a sezonului cu cîteva in
disponibilități, printre care cea 
a jucătorului său nr. 1, Doru 
Tureanu și lipsa unui portar, 
capabil să-l suplinească. Ia ne
voie. pe Constantin Dumitraș.

După o scurtă perioadă de 
timp, în care s-au produs unele 
modificări în conducerea tehni
că a echipei (antrenorul emerit 
Mihai Flamaropol a fost elibe
rat din funcție, ia cerere, locul 
lui fiind luat de secundul său 
Constantin Dumitraș) și s-au 
luat o serie de măsuri discipli
nare, asupra cărora vom reveni, 
Dinamo a plecat la Miercurea 
Ciuc, Ia primul turneu al cam
pionatului Diviziei naționale A.

EȘECURILE HOCHEISTILOR DINAMOVIȘTI 
SI ADEVĂRATELE LOR CAUZE•>

Revirimentul așteptat nu nu
mai că nu s-a produs, dar 
alarmanta curbă în descreștere 
a rezultatelor dinamoviștilor 
bucureșteni s-a accentuat. Ei 
au pierdut din nou la S.C. 
M. Ciuc (ca să nu mai vorbim 
despre înfrîngerile fără drept 
de apel din fața vechilor lor 
concurenți, colegii de la Stea
ua). totul culminind cu un us
turător eșec în fața celei mai 
tinere echipe a întrecerii (cu 
opt juniori în lot, promovați în 
această toamnă !), Dunărea Ga
lați.

Ce se intimplă cu secția de 
hochei de Ia Dinamo ? Să as
cultăm. pentru început, trei 
păreri autorizate :

MIHAI FLAMAROPOL : 
„Pregătirea in vederea sezonu
lui a fost făcută respectîndu-se 
planul. Greutăți am intimpinat 
prin accidentarea lui Tureanu, 
care n-a participat la stagiul 
de la Opava și Ia turneul din 
R.F.G., lui adăugindu-i-se, din 
alte diferjte motive, Nuțescu și 
Florian Sgincă. De asemenea, 
una din prinoipalele cauze ale 
eșecului din „Cupa României" 
a constituit-o lipsa unui portar 
de valoare. Constantin Dumi
tra? a scăzut volumul de mun
că >n pregătire, consacrîndu-se 
sarcinii de antrenor secund, ști
ind că locul lui va fi luat de 
Gheorghe Huțan, care urma să 
fie transferat de la Dunărea 
Galați. In ultimul moment, a- 
cest transfer nu s-a mai reali
zat".

CONSTANTIN DUMITRAȘ : 
„Factorul determinant al insuc
ceselor din ultima vreme ii 
constituie, după opinia mea, 
lipsa unui portar de valoare. O 

altă cauză trebuie căutată in 
carențele de pregătire, mai a- 
les fizică, in lipsa de dăruire 
și de dragoste față de club a 
unor jucători. Toate au deter
minat frecvente căderi de ordin 
psihic ale echipei, cu momen
tul maxim în meciul cu Dună
rea, la capătul căruia nu ne 
venea să credem că am fost 
învinși. Vreau să asigur pe toți 
iubitorii hocheiului și pe su
porterii noștri, in mod special, 
că vom găsi resursele și pute
rea de a depăși acest moment 
neplăcut. O primă acțiune, cred 
salutară, a fost adoptarea unor 
măsuri disciplinare : Eugen To
ne a fost suspendat pe doi ani 
pentru lipsuri nemotivate de la 
pregătire și frecvente abateri 
de la viața sportivă ; Octavian 
Bandas, Marian Pisaru și Con
stantin Dumitru au primit un 
ultim avertisment pentru indis-

* ★
lată opiniile unor factori auto

rizați, asupra unui caz care 
preocupă lumea hocheiului și 
ale cărui concluzii pot fi folo
sitoare și pentru alte discipli
ne sportive. Considerăm nece
sare cîteva observații și preci
zări care ar putea aduce lă
muriri.

în primul rind, în legătură cu 
efectivul. Este adevărat că la 
această oră Dinamo nu are un 
portar apt să facă față cerin
țelor primei divizii. Soluția a 
fost căutată în transferul lui Gh. 
Huțan, nerealizat. O primă ob
servație : cu doi ani in urmă 
cine credeți că era rezerva Iui 

ciplină și superficialitate in 
pregătire".

ȘTEFAN IONESCU (antrenor 
federal) : „Este mai mult de- 
eit îngrijorător faptul că, toc
mai in anul cind echipa noastră 
națională susține cel mai greu 
examen din istoria sa. partici- 
pind Ia grupa A a Campiona
tului mondial, in care va tre
bui să supraviețuiască, una 
dintre cele mai puternice secții, 
furnizoarea unor componenți ai 
lotului reprezentativ, traversea
ză o asemenea perioadă. Princi
pala cauză o constituie, lipsa 
de autoritate a fostului antre
nor, atmosfera deloc propice 
muncii și seriozității din sinul 
acestei secții și, ca rezultat, o 
slabă pregătire la toate capito
lele. Mai elocvent dccît exem
plul pe care o să vi-1 dau nu 
poate fi nimic : dinamoviștii 
s-au prezentat cei mai slab Ia 
normele de contrei !“.

★
Dumitra; la Dinamo ? Nimeni 
altul decit... Gh. Huțan !

Tot adevărat este faptul că 
de la pregătire au lipsit Turea
nu, Nuțescu, FI. Sgincă. Un e- 
lement prețios în discuție. Dar, 
să nu uităm că in această 
toamnă Dinamo a transferat de 
la Miercurea Ciuc ȘASE jucă
tori, dintre care trei alcătuiau 
prima linie de atac a acestei 
echipe (Z. Nagy, Bartalis, So- 
lyom), astăzi prezenți in lotul 
reprezentativ.

Așadar, argumentele legate 
de carențele de efectiv nu sînt 
întrutotul convingătoare...

Ceea ce rămîne este că in 
secția de hochei a clubului Di
namo s-au tolerat prea adesea 
indisciplina, abandonarea unui 
regim intens de muncă de pre
gătire, manifestările de vede
tism, capriciile unor jucători. 
Pe acest fond, s-a produs trep
tat, o ruptură sufletească cu 
efecte dintre cele mai negative. 
Dinamo a rămas in continuare 
— o formație cu multe indivi
dualități valoroase, dar nu o 
ECHIPA !

O altă problemă ar fi și a- 
ceea a selecției și preocupărilor 
pentru creșterea tinerelor ca
dre. Simplul fapt că la începu
tul sezonului această secție, a- 
parținind unuia dintre cele 
mai prestigioase cluburi din 
țară, a trebuit să fie „credi
tată" cu ȘASE jucători de la 
Miercurea Ciuc și a așteptat cu 
sufletul Ia gură un transfer de 
la Galați, este — credem — 
mai mult decit grăitor. Să mai 
adăugăm, pentru lămurire, că 
la competițiile juniorilor mari 
Dinamo lipsește, neavînd echi
pă I

lată că pînă la urmă surpriza 
nu mai e chiar o surpriză a se
zonului hocheistic. In fapt este 
vorba de o problemă serioasă 
care — cunoscind capacitatea 
clubului Dinamo, largile posi
bilități ale acestei unități frun
tașe a sportului de performanță 
românesc — își va găsi in mod 
cert rezolvarea, pentru presti
giul clubului și progresul ho
cheiului românesc, la care spor
tivii dinamoviști au contribuit 
din plin.

Călin ANTONESCU 
Valeriu CHIOSE



CONTRIBUȚIA ANTRENORILOR DIVIZIONARI 
IA ÎMBUNĂTĂȚIREA PROCESULUI INSTRUCTIV-TDUCATIV 
ESTE, ÎNCĂ, DEPARTE DE AȘTEPTĂRI

După o definiție pe care 
ne-o oferă bogata literatură 
pedagogică sportivă, ca și re
gulamentele în vigoare ale 
acestei profesii, antrenorul este 
specialistul calificat căruia îi 
revine sarcina de a se ocupa 
nemijlocit de instruirea, per
fectionarea și educarea jucă
torilor în vederea optimizării 
aptitudinilor sportive ale aces
tora și cultivării trăsăturilor 
moral-cetătenești caracteristice 
omului nou din patria noastră. 
Considerat drept figură centra
lă a procesului instructiv-edu- 
cativ, antrenorul — de fotbal, 
în cazul articolului de fată — 
are, în contextul marilor obli
gații imediate și de perspectivă 
ale soccerului nostru, răspun
deri de cea mai mare impor
tantă în sfera performantei. 
De activitatea sa — în tripla 
ipostază de tehnician, pedagog 
Si cetățean —- depind în bună 
măsură dimensiunile calitative 
ale întrecerii sportive, privită 
în ansamblul ei. afirmarea 
fotbalului nostru, în ultimă in
stanță. în arena internațională.

Plecînd de la o astfel de 
premisă și referindu-ne con
cret la situația actuală din fot
balul nostru întrebarea, fireas
că desigur, căreia ne propunem 
să-i răspundem în continuare, 
am putea-o formula astfel : 
reușesc oare antrenorii de fot
bal care activează ca tehnicieni 
Ia cîrma echipelor divizionare 
să-și aducă contribuția cores
punzătoare ridicării nivelului 
general al performantei fotiti- 
listice, in așa fel incit să se 
asigure, pe această cale, succe
sele la care aspirăm în con
fruntările internaționale de am
ploare ?

Judecind după rezultatele ob
ținute in ultimii ani, în cadrul 
competițiilor oficiale, la care 
au participat echipele noastre 
reprezentative sau de club, și 
analizind, totodată, cu multă 
obiectivitate și discernămint, 
desfășurarea competițiilor inter
ne și, în primul rînd, a cam
pionatului divizionar A, răs
punsul la întrebarea de mai sus 
va fi, din păcate, dar cu cer
titudine : NU ! Un „nu“ cate
goric, care se referă, fără în
doială, Ia activitatea nesatisfă
cătoare în ansamblu a antreno
rilor noștri.

Cum se explică o asemenea 
situație și ce anume a deter
minat. în fond. și determină 
în continuare insuficientul a- 
port pe plan competițional al 
tehnicienilor care răspund de 
procesul instructiv-educativ al 
echipelor divizionare-?

O primă cauză ar fi nemijlo
cit dependentă de atitudinea 
antrenorilor în raport cu ceea 
ce trebuie să fie ei înșiși. Mai 
concret, în raport de condiția 
lor profesională și morală, in- 
cluzînd în această complexă 
noțiune : nivelul cunoștințelor 
generale și de specialitate, pu
terea și dragostea de muncă, 
echilibrul psihic și tactul pe
dagogic, simțul răspunderii, al 
echității, al ordinei și discipli
nei, dorința permanentă de au- 
țodepășire. Aceste cerințe, pre- 
figUrînd profilul antrenorului 
în adevăratul înțeles al cuvîn- 
tului. reprezintă adeseori doar 
simple deziderate, deoarece, în 
realitate, lucrurile stau cu to
tul altfel. Adică, antrenorii nu 
se preocupă suficient de îmbu
nătățirea bagajului lor de cu
noștințe. citesc prea puțin — 
unii nu citesc deloc — litera
tură de specialitate și, din a- 
cest motiv, contactul cu ceea 
ce este nou în teoria și prac
tica fotbalului se face doar ac
cidental, cu totul neconvingă
tor și fără eficienta necesară 
pentru activitatea proprie și 
comportarea echipelor respec
tive. Exemplele în această pri
vință fiind prea numeroase, 
considerăm mai firesc a cita, 
acum, doar cazurile — de ex
cepție, desigur — în carp se 
poate vorbi realmente despre 
interesul constant manifestat în 
direcția unei pregătiri profesio
nale corespunzătoare (A. Nicu- 
lescu, C. Teașcă. V. Stăncu- 
lescu. N. Proca. P. Rădulescu, 
C. Cernăianu. I. Reinhardt, C. 
Otet. I- Voica, V. Mateianu, P. 
Gavrilă. T. Dima. Ion Ionescu — 
C.F.R. Timișoara). Pe de altă 
parte, trebuie menționat faptul 
că în munca de zi cu zi a mul
tor antrenori divizionari se ob
servă o accentuată tendință de 
formalism și superficialitate, 
de pe urma cărora are de su

ferit procesul de instruire, spi
ritul de întrecere, ideea de per
formantă. De aici, decurg apoi 
o serie de manifestări contrare 
regulamentului și eticii spor
tive : discuții neprincipiale cu 
jucătorii, cu arbitrii sau spec
tatorii ; nerespectarea locului 
rezervat în incinta stadionului 
pe timpul meciului ; exagera
rea unor situații de joc, cu e- 
fecte dăunătoare asupra stării 
de spirit în teren ; comentarea 
nefavorabilă și în mod ostenta
tiv a unor decizii de arbitraj ; 
justificarea insucceselor doar pe 
seama greșelilor altora și nu a 
propriilor deficiente și erori. 
Trebuie însă să observăm că, 
datorită intervențiilor din ul
tima perioadă de timp a Cole
giului de antrenori, situația 
s-a ameliorat într-o oarecare 
măsură.

O a doua cauză principală 
a insuficientului aport al an
trenorilor divizionari la redi- 
mensionarea calitativă a fotba
lului nostru o constituie lipsu
rile și slăbiciunile manifestate 
de aceștia în raporturile cu 
jucătorii, în cadrul procesului 
instructiv-educativ. La acest 
capitol s-ar putea vorbi despre 
stereotipia lecțiilor de antrena
ment și conținutul lor. lăsat, 
uneori, la discreția întîmplării 
sau a inspirației de ultim mo
ment ; despre folosirea. încă, 
a unor metode de pregătire em
pirică ; despre lipsa de exi
gență față de abaterile de la 
disciplină ale unor jucători si 
concesiile, fără temei obiectiv, 
făcute altora în detrimentul in
teresului colectiv al echipei ; 
despre lipsa de tact și simt 
pedagogic în anumite situații 
în care măsurile raționale, in
spirate de sentimentul respec
tului reciproc, sînt substituite 
cu acte abuzive, de violență, 
trădînd serioase deficiente de 
caracter și semne ale unui 
dezechilibru psihic. (Vezi ca
zul antrenorului Gh. Nuțescu 
la F.C.M. Galați).

în sfirșit, cea de-a treia 
cauză care explică și nerealiza- 
rea integrală pe plan profesio
nal a antrenorilor se referă 
Ia fisurile, pe alocuri foarte 
pronunțate, în relația antre
nor—club. S-au înmulțit în ul
timul timp exemplele de inter
venție nejustificată, de amestec 
direct al unor conducători în 
sfera de atribuții și răspunderi 
ale antrenorilor, ceea ce a 
avut drept consecință slăbirea 
autorității acestora și apariția 
unor stări de criză în . sînul 
echipelor, a unor conflicte 
(vezi cazul Progresul — V. Ma
teianu), rezolvate de cele mai 
multe ori prin renunțarea la 
serviciile conducerii tehnice, 
în aceste condiții, legătura 
club—antrenor a slăbit în am
bele sensuri, instabilitatea a- 
cestora din urmă devenind o 
realitate îngrijorătoare, pe care 
o confirmă și cîteva date sta
tistice, mai recente, deosebit de 
semnificative : în vara acestui 
an, în perioada dintre cele 
două campionate, au fost- ope
rate — în cadrul a ceva mai 
mult de o treime din totalul 
echipelor divizionare A și B
— 25 de înlocuiri de antrenori! ; 
pe parcursul actualei ediții de 
campionat s-au schimbat, pînă 
în prezent, antrenorii la 11 e- 
chipe. înlocuirile efectuîndu-se 
„din mers" (Gh. Nuțescu — 
F.C.M. Galați. V. Mateianu — 
Progresul București, R. Catană
— Gloria Buzău, A. Caricaș — 
Olimpia Rm. Sărat. L. Coman
— Șoimii Sibiu. Gh. Dungu — 
Dinamo Slatina. C. Ștefan — 
Metalurgistul Cugir. I. Ceavda- 
ridis — Unirea Alexandria, I. 
Bartha — F.C. Baia Mare. L. 
Munteanu : — Mureșul Deva, 
H. Eftimie — Chimia Tr. Mă
gurele). Așa ceva a fost posi
bil și datorită faptului că. de 
multă vreme, între cluburi și 
antrenori nu au existat con
tracte scrise (o serie de echi
pe nu au reglementat acest 
lucru nici pînă în momentul de 
față). într-un astfel de cadril, 
nelegal, de activitate, cluburile 
s-au putut dispensa cu ușu
rință de antrenorii lor în pe
rioadele de „criză" competițio- 
nală. iar aceștia din urmă au 
putut să-și părăsească, fără 
prea multe probleme, echipele 
ori de cîte ori au avut posibili
tatea unui transfer care să le 
aducă mai mari avantaje ma
teriale și. eventual. obligații 
și responsabilități mai mici. 
De bună seamă că, dintr-o ast
fel de conjunctură, nu a avut 

de suferit altcineva decît pro
cesul instructiv-educativ ; in
stabilitatea antrenorilor — co
roborată cu neangajarea Ple
nară a acestora în spiritul 
ideii de muncă, de disciplină și 
ordine, de exigență și pasiune 
pentru profesie — a constituit 
una dintre principalele frîne 
în dezvoltarea fotbalului nos
tru.

Am precizat una dintre prin
cipalele frîne — și nu singura
— pentru că în aprecierea o- 
biectivă și lucidă a situației 
actuale a fotbalului românesc, 
a nivelului său de exprimare 
în contextul internațional, tre
buie să ținem seama de un 
complex de factori; antrenorii 
fiind unul dintre aceștia.

A stabili însă numai cauze
— fără a veni în întîmpinarea 
deficientelor constatate și a 
lupta pentru eliminarea lor — 
nu este de-ajuns. De aceea, 
considerăm ca absolut necesară 
elaborarea de către Colegiul 
central al antrenorilor și pune
rea în aplicare a unui plan de 
măsuri din care să nu lipseas
că, printre altele :

1. Organizarea unor cursuri 
obligatorii de informare a an
trenorilor divizionari, cu nou
tățile apărute pe plan interna
țional în toate domeniile de 
manifestare a fotbalului de per
formanță și în primul rînd în 
cel metodologic ;

2. Testarea periodică a tutu
ror antrenorilor divizionari din 
punct de vedere al bagajului 
lor de cunoștințe de speciali
tate, teoretice și practice, a 
pregătirii pe care o pretinde 
eșalonul competițional la care 
activează și obligațiile compe- 
tiționale pe plan iptern și in
ternațional ;

3. Să se interzică tuturor an
trenorilor, de orice categosie, 
comentarea publică a deciziilor 
de arbitraj ;

4. încadrarea antrenorilor Ia 
echipe numai în raport de ca
pacitatea lor profesională și 
morală, de experiența și pu
terea lor de muncă. Cu acest 
prilej se impun a fi rezolvate 
și cazurile unor antrenori va
loroși, in prezent fără angaja
ment sau cu angajament ncco- 
respunzător posibilităților lor 
(Traian Ionescu, Gh. Constan
tin, T. Ozon, N. Dumitrescu 
etc.).

5. Asigurarea stabilității an
trenorilor la echipe, prin con
tracte pe cel puțin doi ani, 
și reglementarea, totodată, a 
dreptului de exercitare a pro
fesiei de antrenor, în sensul 
limitării raționale a numărului 
de treceri de la un club la al
tul într-o perioadă de timp 
determinată ;

6. întocmirea de către F.R.F. 
a unor fișe personale de evi
dentă a antrenorilor, în care 
să fie înscrise toate dalele mai 
importante din activitatea a- 
cestora : performante obținute, 
transferări, sancțiuni, recom
pense etc.

Mai important. însă. decît 
punerea în aplicare a oricărui 
plan de măsuri — devenit, fără 
îndoială, o necesitate în pre
zent — reconsiderarea activită
ții antrenorilor divizionari tre
buie să fie consecința unei 
radicale schimbări a atitudinii 
acestora față de obligațiile ca
re le revin, în așa fel îneît 
prezenta lor în sfera perfor
manței să contribuie efectiv la 
mult așteptatul progres al fot
balului nostru.

• în cele nouă partide ale 
etapei a 13-a s-au marcat 30 
de goluri, cifră care situează 
această rundă pe locul doi în 
clasamentul eficacității. după 
etapa a 3-a, cînd s-au înregis
trat 33 de goluri. Pînă în pre
zent, totalul golurilor a ajuns 
la 313 : 231 gazdele, 82 oaspe
ții.

• Golul cu nr. 300 a fost În
scris de Economu, in min. 60 
al meciului Corvinul Hunedoa
ra — Politehnica Timișoara.

• Iordănescu și Gabei 
reușit, în 
să înscrie 
mai multe 
— 4 — au 
Georgescu 
8-a) și Bălăci (în prima etapă).

au 
etapa de duminică, 
cîte 3 goluri. Cele 
goluri într-un meci 
fost marcate de D. 
(etapa a 2-a și a

1
• în etapa a 13-a s-au dictat 

3 lovituri de la 11 m : una 
transformată (Negrită) și două 
ratate (Florescu și Economu).

VESTI DE LA CELE 18 DIVIZIONARE A
1

4 POLITEHNICA IAȘI s-a 
pregătit cu multă atenție în 
vederea importantei partide de 
astăzi, cu liderul. Joi, ieșenii 
au susținut un joc-școală cu 
echipa de juniori a clubului. 
Din formația pe care Politeh
nica o va alinia azi va lipsi 
unul dintre jucătorii ei de bază, 
Romilă, care a acumulat trei 
cartonașe galbene • DINAMO 
întîmpină serioase dificultăți 
în alcătuirea formației pentru 
meciul cu Politehnica. Bucu- 
reștenii au plecat de ieri la 
Iași fără Dudu Georgescu (care 
a fost accidentat în partida cu 
Universitatea Craiova. avînd 
piciorul în ghips). Al. Moldo
van (a suferit o întindere în 
meciul susținut miercuri de se
lecționata secundă a tării), 
Dobrău și Custov ■ (de aseme
nea indisponibili). • ARBI
TRUL PARTIDEI : I. Rus (Tg. 
Mureș).

• PROGRESUL a efectuat 
antrenamente susținute. în pro
gram figurînd și astăzi o șe
dință pregătitoare. Joi. echipa 
a susținut un joc amical cu 
Granitul (3—0). Posibil va re
intra Apostol. Dragu este in
disponibil în continuare. iar 
Badea nu va juca, deoarece a 
acumulat trei cartonașe gal
bene • F. C. CORVINUL a 
respectat programul de antre
namente indicat de F.R.F. 
Miercuri, hunedorenii au sus
ținut la Simeria un joc cU 
C.F.R. (3—1), iar ieri dimi
neață au efectuat un antrena
ment pe stadionul Dinamo. Nici 
o indisponibilitate în lot. Sîn- 
tem informați că Agud, pen
tru repetate acte de indiscipli
nă. a fost scos din lot pe ter
men nelimitat • ARBITRUL 
PARTIDEI : I. Igna (Arad).

• RAPID. Antrenamentele 
obișnuite au fost punctate joi 
de o întîlnire amicală. în de
plasare, cu C.I.L. Periș. Fero
viarii au învins cu 4—0. Se dă 
ca sigură absența lui Manca 
din formație, acesta fiind ac
cidentat O F.C.M. REȘIȚA. A- 
cumulînd trei cartonașe galbe
ne, fundașul central Porațchi 
nu va putea evolua în meciul 
de mîine. în locul lui. antre
norul Reinhardt va introduce, 
probabil. în formație pe Kiss 
O ARBITRUL PARTIDEI : R. 
Șcrban (Craiova).

e F.C.M. GALAȚI. Antrena
mente în fiecare zi, iar miercuri 
un joc la Galați, cu diviziona

CLASAMENTE
ACASA DEPLASARE

1. Dinamo 8 7 1 0 28- 7 15 1. Univ. Craiova 7 3 1 3 14-11 7
2. Poli-t. Tim. 7 6 1 0 16- 6 13 2. Progresul 5 2 2 1 6- 7 6
3. F.C. Argeș 7 6 1 0 13- 4 13 3. Sportul stud. 5 2 1 2 4- 4 5
4. Steaua 9 6 1 2 19-11 13 4. Dinamo 5 2 1 2 5- 6 5
5. U.T.A. 7 6 1 0 11- 4 13 5. Jiul 7 2 1 4 6-13 5
6. F.C.M. Reșița 6 6 0 0 16- 4 12 6. Steaua 4 1 1 2 4- 5 3
7. Sportul stud. 8 4 3 1 13- 4 11 7. Polit Iași 7 1 1 5 3- 8 3
8. A.S A. Tg. M. 6 5 1 0 9- 1 11 8. Corvinul 6 0 3 3 3-11 3
9. Rapid 8 5 1 2 16- 9 11 9. Polit. Tim. 6 1 0 5 3- 7 2

10. F.C. C-ța 7 4 2 1 15- 6 10 10. F.C. Bihor 6 0 2 4 7-12 2
11. F.C. Bihor 7 4 2 1 8- 5 10 11. A.S.A. Tg. M. 7 1 0 6 1-10 2
12. S.C. Bacău 6 4 1 1 12- 3 9 12. F.C. Argeș 6 0 2 4 5-17 2
13. Jiul 6 4 1 1 10- 3 9 13. U.T.A. 6 0 2 4 5-18 2
14. Univ. Craiova 6 4 1 1 10- 4 9 14—15. S.C. Bacău 7 0 1 6 4-15 1
15. Corvinul 7 4 1 2 10- 5 9 F.C.M. Reșița 7 0 1 6 4-15 1
16 Polit Iași 6 3 1 2 10- 4 7 16. Rapid 5 0 0 5 1-11 0
17. F.C.M. Galați 8 1 3 2 6- 8 5 17. F.C. C-ța 6 0 0 6 1-14 0
18. Progresul 8 1 3 4 11-20 5 18. F.C.M. Galați 7 0 0 7 3-20 0

DIVIZIA A
IN CIFRE

Cei mai mulți — 25 000 — au ur
mărit derby-ul Dinamo — U- 
niversltatea Craiova, iar cei 
mai puțini — 700 (cel mai mic 
număr de spectatori de la în- 
putul campionatului) — s-au 
înregistrat la întîlnirea Spor
tul studențesc — F.C.M. Galați. 

ra B Unirea Focșani (4—2). E- 
chipa prezintă o formă mai 
bună. Ene, Oană (accidentați) 
și Burcea (bolnav) rămîn in
disponibili • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA. în ciclul de antre
namente. miercuri a fost pre
văzut și un joc cu Viitorul 
Scornicești (4—1). Antrenorii 
întîmpină dificultăți în alcătu
irea formației. La lunga listă 
de indisponibilități (Marcu, 
Țarălungă, Cămătarii etc.) s-au 
adăugat Geolgău (accidentat la 
trialul lotului de juniori) și 
Donose (accidentat în meciul 
cu Dinamo). Datorită unor „ra
baturi" în pregătire și în via
ta extrasportivă, nu vor juca 
Oblemenco și Purcaru, ultimul 
declarînd că este și bolnav. 
Tilihoi va lipsi și el din for
mație, deoarece a acumulat 
trei cartonașe galbene • AR
BITRUL PARTIDEI ; C. Nicu- 
Iescu (București).

• A.S.A. TG. MUREȘ. După 
meciul pierdut la Arad, in 
extremis, A.S.A. susține un 
joc în care are doar alterna
tiva victoriei. Formația etalon 
va fi lipsită de Unchiaș, care 
a totalizat trei cartonase. în 
locul lui va fi folosit, probabil, 
Szollăssi. în atac este proba
bilă utilizarea lui Marton, ală
turi de Pîslaru și Fazekas 
• SPORTUL STUDENȚESC, 
după jocul susținut la Reșița, 
nu a mai revenit în Capitală. 
Echipa a petrecut o noapte la 
Alba Iulia, continuîndu-și dru
mul la Tg. Mureș, unde s-a 
antrenat. în formația de bază 
menționăm prezența- lui Mun
teanu în linia de mijloc și for
mula Grosu — O. Ionescu — 
Petreanu pentru trio-ul ofen
siv. Mircea Sandu nefiind încă 
apt de joc • ARBITRUL PAR
TIDEI ; V. Tătar (Hunedoara).

• JIUL a efectuat progra
mul de antrenamente obișnuit. 
Miercuri, formația din Valea 
Jiului a disputat un meci la 
două porți cu Știința Petroșani 
(2—0). Nu există indisponibi
lități în lot, astfel că antreno
rul Gh. Ene preconizează ali
nierea „ll“-lui din etapa pre
cedentă • STEAUA și-a re
unit întregul lot în cursul zilei 
de joi, după sosirea selecțio- 
nabililor din lotul B ; după 
această reunire, a avut loc un 
antrenament. Ieri după-amiază, 
fotbaliștii bucureșteni au ple
cat. cu autocarul, spre Petro
șani. Indisponibilități : Aelenei

a Cele mai mari note în e- 
tapa a 13-a au fost obținute 
de jucătorii echipei Steaua : 
81 p, la polul opus situlndu-se 
gălățenii, cu numai 62 p.

• La meciurile etapei a 13-a 
a asistat 112 700 de spectatori.

• Cel 9 arbitri care au con
dus partidele etapei a 13-a au 
primit 34 de stele : de 7 ori 
cîte patru șl de 2 ori cîte trei.

• Situația în „Trofeul Pet- 
schovschi", după 19 etape, este 
următoarea : 1. ARAD 9,14 ; 2. 
București 8,91 ; 3—4. Hune
doara șl Constanța 8,71 ; 5—6. 
Tg. Mureș și Reșița 8.66 ; 7.
Timișoara 8,42 ; 8—10. Craiova, 
Bacău șl Galați 8.33 ; 11—12.
iași și Petroșani 8,16 ; 13. Pi
tești 8,14 ; 14. Oradea 8,00.

• Clasamentul orașelor, al
cătuit pe baza mediei de spec
tatori, după 13 etape, se pre
zintă astfel : 1. CRAIOVA
21 600, 2. Timișoara 20 100. 3.
București 17 800, 4. Galați
16 500, 5. Hunedoara 15 800, 6.
Oradea 13 000 . 7. Bacău 12 000. 
8 Arad 11 400, 9. Reșița 9 300, 
10. lași 8 600 11. Tg. Mureș
8 loo, 12. Pitești 7 100, 13. con
stanța 6 800, 14. Petroșani 5 100.

• U.T.A. 
mal de ant 
pă-ami.ază 
gătire a fost 
școală, în „f
disponibilităț

și Ion Ion
Stoica^ (trei
• ARBITR 
Rainca (Bîr

In cădere, 
portarului

• S. C. 
antrenamen 
nînd la mij 
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avem un vi 
și Muntean 
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face eforturi 
puțin pe Bo 
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ghe, unde a 
de pregătire 
Oltul, cîștigî 
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continuare i 
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ișe galbene) 
RTIDEI : N.

>a devia balonul in plasă, cu toată opoziția 
Lșa a luat F.C.M. Reșița conducerea in meciul 
ogresul, disputat duminica trecută

Foto : Petru FUCHS — Reșița

I a efectuat 
Inale, susți- 
Băptămînă și 
kț‘. „ÎJJ pri- 
Ifirma antre- 
Icușor — nu 
pe! Și Botez, 
I Zamfir sînt 
Icul echipei 
leupereze cel 
T. C. BIHOR 
pe acasă, cu 
I această di- 
h Sf. Gheor- 
t și un meci 
Irnația locală 
—1. Popovici 
a, fiind în 
Libil. Flores- 
jse pare, din 
pateri disci- 
UL PARTI- 
(București).

vor reintra Nedelcu II și Bîtea 
• F. C. ARGEȘ s-a pregătit 
intens în această săptămînă. Pi- 
teștenii au susținut miercuri, la 
Rm. Vîlcea, un meci amical cu 
divizionara B Chimia, gazdele 
obținînd victoria cu 2—0. Sînt 
suspendați Cîrstea — o etapă 
(pentru trei cartonașe galbene) 
și Dobrin — patru etape • AR
BITRUL PARTIDEI : C. Dinu- 
lescu (București).

ț ciclul nor
me. Joi du- 
Lul de pre- 
t de un joc-

Nu sînt in- 
It. Duminică

• POLITEHNICA TIMIȘOA
RA a avut aproape toți jucăto
rii de bază selecționați în lotul 
B și cel al Banatului, fapt pen
tru care programul obișnuit de 
pregătire a avut de suferit. De 
joi, antrenamentele s-au desfă
șurat cu întreg efectivul. în a- 
ceeași zi avînd Ioc un meci- 
școală cu echipa de juniori. Toți 
componenții lotului sînt apți de 
joc, astfel că antrenorii vor pu
tea alinia formația de bază • 
F. C. CONSTANȚA, pe lingă 
antrenamentele obișnuite, a sus
ținut miercuri și joi două jocuri 
de verificare cu formația de ju
niori, în care s-au exersat unele 
scheme tactice. Ieri, la amiază, 
constănțenii au plecat spre Ti
mișoara • ARBITRUL PARTI
DEI : Gh. Jucan (Mediaș).

ÎN Dll IZIA B

LOTUL NATIONAL 
PENTRU MECIUL CU BULGARIA

In vederea 
28 noiembrie 
constituit aseară lotul din care va fi alcătuită echipa repre
zentativă a țării noastre. Componența lotului este urmă
toarea :

Portari : Răducanu, Ștefan
Fundași : Cheran, Gabriel Sandu, Sătmăreanu II, Manea, 

Sameș, Anghelini.
Mijlocași : Bălăci, Stoica, Boloni, Kun II, Mulțescu
înaintași : Troi, D. Georgescu, Radu II, lordănescu, Lucescu.
N-au fost convocați Manea (Rapid) și Marcu, accidentați. 
Acești jucători se vor prezenta luni 22 noiembrie, la ora 

11, la sediul F. R. Fotbal, în vederea deplasării la Snagov. 
Tot luni, la ora 9, antrenorii de la echipele care dau jucă
tori echipei naționale sînt convocați la F.R.F. cu fișa perso
nală (tehnică și medicală) a jucătorilor selecționați, pentru 
stabilirea programului individual de antrenament.

★
A fost constituit și lotul de tineret în vederea meciului cu 

reprezentativa similară a Bulgariei, care se va disputa în 
aceeași zi, la Kazanlîk. Din lot fac parte :

Cristian, Windt (portari) ; Tilihoi, Stancu, Zahiu, Pirvu, 
Agiu, Bărbulescu (fundași) ; Petcu — Rapid, Petcu — F. C. 
Constanța, Augustin, Soșu, Ștefănescu (mijlocași) ; Lupău, 
Tcleșpan, Vrînceanu, M. Răducanu, Șurenghin, 
(înaintași).

Acest lot 
nul Steaua.

meciului România — Bulgaria, de duminică 
(returul finalei Campionatului Balcanic), a fost

se va reuni luni 22 noiembrie, ora 10, la 
Plecarea în Bulgaria va fi vineri 26 noiembrie.

SANCȚIUNI DICTATE DE COMISIA DE DISCIPLINA
în ședința de joi seara, Co

misia de disciplină a luat în 
discuție plîngerea arbitrului 
bucureștean V. Roșu, împotriva 
lui Dobrin (F.C. Argeș). Acesta 
din urmă, împreună cu cîțiva 
coechipieri, intrînd în terenul 
de joc. pentru „încălzire”. îna
inte de a se fi terminat parti
da de juniori dintre F.C. Argeș 
și F.C.M. Reșița și fiind — fi
rește — invitat de arbitru să 
părăsească terenul pentru a nu-i 
stînjeni pe juniori, a răspuns 
cu injurii la adresa arbitrului. 
Urmarea ? Dobrin a fost sus
pendat pe 4 etape.

PIERD Șl CU UN OM IN PLUS I

Jucătorul Lungu (Ș.N. Olte
nița) abia a reintrat, după ce 
fusese suspendat pe 5 etape în 
septembrie. La fel, David (Mi
nerul Moldova Nouă) și-a re
luat activitatea, după o abate
re care i-a atras 5 etape de 
suspendare- Dar ei n-ău învă
țat nimic din pedepsele primi
te, comițînd noi acte nesporti
ve, motiv pentru care au fost 
suspendați acum pe cite 8 etape.

Ca de obicei, Comisia a sanc
ționat cu severitate atitudinile 
necuviincioase față de arbitru. 
Pentru un asemenea gest ne
sportiv, Carts (Chimia Brăila) 
a fost suspendat pe 6 etape.

O sancțiune drastică — doi 
ani suspendare — a fost dictată 
împotriva lui Orzaru (F.C. Brăi
la), care l-a lovit violent pe 
un reprezentant al echipei Vic
toria Tecuci. în același timp, 
însă, s-a ridicat dreptul de or
ganizare pe teren propriu, pe 
o etapă, echipei din Tecuci 
pentru deficiente organizatori-

DIN ACTIVITATEA JUNIORILOR

ULTIMUL TRIAL AL ANULUI
® Se conturează lotul U. E. F. A
în prima jumătate a acestei 

săptămîni, 40 dintre cei mai 
buni juniori din țară, convo- 
cați la București, au fost su
puși unor probe prin care li 
s-au testat posibilitățile fizice. 
Luni, 
m în 
tentă, 
forței 
o zi 
Dimineața, testarea forței pi
cioarelor și a vitezei pe 30 m, 
după care au urmat jocuri de 
2 x 30 minute, iar după-amiază 
un antrenament tactic și de 
repetare a unor execuții. Două 
zile nu tocmai ușoare- Rezul
tatul ? „Majoritatea covârșitoa
re a jucătorilor — afirma Mar
cel Georgescu, medicul lotului 
de juniori — s-au prezentat 
bine la aceste probe. Și rezul
tatele sînt cu atit mai îmbucu
rătoare, cu cit toți acești ju
cători veneau după meciurile o- 
ficiale de duminică, iar miercuri, 
in partidele cu Voința și T.M.B., 
s-au mișcat, de asemenea, cu 
destulă ușurință”.

Miercuri, pe stadionul Repu
blicii, lotul A de juniori a întîl- 
nit pe Voința București, reve
lația seriei a Il-a a Diviziei 
B. și a cîștigat cu 2—0, prin 
golurile marcate de Rus și Goia. 
Lotul B — în realitate echipa 
de perspectivă — a jucat cu 
T.M.B. Scor : 1—4. în urma a- 
cestei ultime acțiuni-trial a 
anului s-a conturat lotul de ju
niori care va aborda dublul 
meci cu echipa Iugoslaviei din 
cadrul preliminariilor Turneului 
U-E.F.A., ediția 1977. Iată cum 
se prezintă acest lot : Mîndrilă 
(S.C. Bacău) și Rupp (Politeh-

după o alergare de 2 000 
ritmul testului de rezis- 
s-a trecut la măsurarea 
abdomenului. Marti a fost 
cu două antrenamente.

• ••
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Timișoara) — portari ; Io- 
(Voința București), Ilirmler

1 trecută în 
tapă (a 13-a) 
va rezultate 
Iția iubitori- 
Petrolul și-a 
nelor rezul- 

I Focșani; la 
k-ul seriei a 
[ a învins cu 
atina, succes 
re acum — 
ptului — un 
knpia Satu 
pritară ar se- 
prdut fi Ti- 
I C.F.R.-ului) 
it în min. 2, 
Izătoare ca 
rea suferită 
la, la Bistri- 
lerioadă în 
Icau o reve- 
tcagul roșu 

la Oltenița, 
tacului 16, cu

I eșecurile a- 
Ls în depla- 
lirmă o con- 
I aceea că în 
le vizitatoare 
I insuficiente 
lere al j ocu
lt eficacității. 
li cu argu- 
IPuncte obți- 
I respectiv, de 
h, 14—4; în 
I; în seria a 
leraj, pe șe
fi— 3. TOTAL 
ele, S^oaspe- 

it și două 
ceea ce pri- 

prtare a oas- 
Ișu Brașov, 
movare (deci 
ități) a pier
ii 2—0 într-o 
la fost, la un 
Ln de favora- 
că intilnea o 
riferia clasa- 
Hoilea rind, 
La aAevoluat, 
jucători, da-
Iui Lungii, 

m în plus la 
nu a reușit 

nult, în min. 
un gol. Al 

l Olimpia Sa- 
Rhație cu ve- 
| dacă avem 
hența lotului, 

după ce O- 
i gol in min. 
reușit să ega- 
feroviarii ti-

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 14-A
SERIA I : • C.S.M. Suceava — Relonul Săviinești : V. Constan- 

tinescu (București) • Oltul Sf. Gheorghe — Olimpia R. Sărat : 
Al. Ene (Craiova) ■ F. c. Brăila — Prahova Ploiești : I. Puia 
(București) • Celuloza Călărași — Minerul G. Humorului : I. Bar
bu (Deva) a Ceahlăul P. Neamț — C.F.R. Pașcani : C. loniță II 
(București) • C.S.M. Borzești — Unirea Focșani : C. Mateescu 
(București) a Metalul Plopeni — C.S.U. Galați : Gh. Popa (Pi
tești) a Petrolul Ploiești — Victoria Tecuci : N. Raab (C. Turzii).

SERIA A II-A : a Steagul roșu Brașov — C. S. Tîrgoviște : 
O. Anderco (S. Mare) a Tehnometal București — Unirea Ale
xandria : N. Moroianu (Ploiești) a Nitramonia Făgăraș — Di
namo Slatina : C. Petrov (Focșani) a Voința București — Meta
lurgistul Cuglr : M. Fediuc (Suceava) a F.C.M. Giurgiu — Ș. N. 
Oltenița : I. Răileanu (Pitești) a Șoimii Sibiu — Metalul Buc. : 
O. Ștreng (Oradea) a Electroputere Craiova — Chimia Hm. Vîl
cea : T. Pod ar u (Brăila) a Chimica Tîrnăveni — Tractorul Bra
șov : V. Trifu (B. Mare) a FI. Automecanica Mo-reni — chimia 
Tr. Măgurele : T. Oniga (Iași).

SERIA A III-A : a F. C. Baia Mare — Sticla Turda : Gh. Ar- 
hire (Suceava) a Victoria Călan — Gloria Bistrița : D. Dop (Si
biu) a C.I.L. Sighet — Olimpia S. Mare : Gh. Vasilescu I (Bucu
rești) a Minerul Cavnic — Rapid Arad : V. Ciocîlteu (Craiova) 
a Ind. sîrmei C. Turzii — Armătura Zalău : L. Veșcan 
a U.M.T. — Dacia Orăștie : Gh. Vasilescu II (București) 
rul Brad — C.F.R. Cluj-Napoea : Gh. Retezau (București) 
nerul Lupeni — C.F.R. Timișoara : M. Moraru (Ploiești) 
Cluj-Napoea — Mureșul Deva : ~I. Dancu (București).

(Aiud)
• Au- 
a Mi-
• »U“

nica
niță . ___ ,__________
(U.T.Â.), Crăciun (Steagul roșu 
Brașov), Zalupca (Rapid), Gal 
(A.S.A. Tg. Mureș) și Constan
tin (Petrolul Ploiești) — fun
dași ; Orac (F.C.M. Galați), 
Ignat (F.C. Constanța), Solomon 
(S.C. Bacău), Rotar (Șoimii Si
biu) și Șt. Popa (Steaua) — 
mijlocași ; Dobrotă („U“ Cluj- 
Napoea), Goia (Olimpia Satu 
Mare), Rus (C.S. Tîrgoviște), 
Ciobanu (Universitatea Craiova) 
și Tararache (F.C. Constanța) 
— atacanți. „Acest lot — ne 
spunea antrenorul C. Ardelea- 
nu —, în care s-a declanșat o 
frumoasă... concurență pentru 
posturile de apărători și mijlo
cași, se va reuni din nou săp- 
tămina viitoare in vederea par
tidei amicale cu echipa Bulga
riei, care se va disputa, la 
Giurgiu, duminică 28 noiem
brie".

CLASAMENTUL
DIVIZIEI NAȚIONALE

1. F.C. C-ța 13 10 1 2 36—13 21
2. S.C. Bacău 13 9 1 3 28— 7 19
3. Corvinul 13 7 4 2 26—13 18
4. Polit. Tim. 13 7 2 4 17—14 16
5. Dinamo 13 7 2 4 12—10 16
6. Rapid 13 6 4 3 14—14 16
7. Univ. Cv. 1*3 6 3 4 21“—12 15
8. A.S.A. Tg. M. 13 6 3 4 15—14 15
9. Polit. Iași 13 6 2 5 19—20 14

M. Steaua 13 6 2 5 16—17 14
11. F.C. Argeș 13 4 5 4 18—18 13
12. U.T.A. 13 6 0 7 18—16 12
13. F.C. Bihor 13 5 2 6 1»—19 12
14. F.C.M. Reșița 13 4 2 7 11—16 10
15. Progresul 13 4 1 8 1'2—21 9
16. F.C.M. Galați 13 3 3 7 7—15 8
17. Sportul stud. 13 1 2 10 10—25 4
18. Jiul 13 0 1 12 7—42 1

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
o TRIPLA 1NT1LNIRE ROMA

NIA — BULGARIA. După cum sa 
știe, la 28 noiembrie reprezentati
vele de fotbal ale țării noastre 
susțin trei partide cu selecționa
tele similare ale Bulgariei. Lotul 
A va intimi, la București, repre
zentativa Bulgariei, intr-un joc o- 
ficial contând ca a doua manșă a 
finalei „Cupei Balcanice11. în a- 
ceeași zi, la Kazanlîk, vor juca 
selecționatele de tineret, iar la 
Giurgiu cele de juniori.

e SCHIMB DE EXPERIENȚA 
INTRE ANTRENORII PRAHO
VENI Șl BRAȘOVENI. Recent a 
avut loc la Ploiești tradiționala 
întîlnlre anuală dintre. antrenorii 
colegiului județean Prahova si 
cel al colegiului județean Bra
șov, în cadrul căreia a fost e-

fectuat un util schimb de expe
riență profesională. Gazdele au 
prezentat, cu acest prilej, o temă 
practică cuprlnzînd „grupe de 
exerciții pentru pregătirea fizică 
a fotbalistului11. La rîndul lor, 
oaspeții au abordat un subiect cu 
caracter educativ, scoțînd în evi
dență principalele aspecte ale re
lației antrenor-școală și antrenor- 
familie. Intîlnirea dintre antreno
rii. prahoveni șl cei brașoveni s-a 
încheiat cu un meci de fotbal in
tre selecționatele celor două cole
gii județene (scor: 6—2 pentru 
gazde), în cadrul căruia au evo
luat printre alții : Pahonțu. Fro- 
nea, Florea, Dridea I, Dridea II, 
Mocanu .'Prahova) ți Sercdai, 
Meszaros, Ivăncescu, Ivănescu, Ma
rinescu, Visau (Brașov)

Corespondentă din Italia

ECOURI LA MECIUL CU ANGLIA

dispune, 
după 
dubii 

La 
ac-

mișoreni au jucat, din min. 75, 
cu un om mai puțin, deoarece 
Munteanu a fost eliminat. Deci, 
în ambele partide, arbitrii nu 
s-au sfiit să elimine jucători ai 
echipei gazdă pentru durități, 
dar oaspeții au continuat să e- 
volueze la fel de neconvingător. 

Haralambie Eftimie, fostul 
antrenor de la Chimia Tr. Mă- 

' gurele, ne spunea că „în Divi
zia B, ca să ciștigi in depla
sare, trebuie să fii cu 3—4 cla
se mai bun dccît adversarul". 
Se incriminează jocul dur al 
gazdelor, indulgența unor arbi
tri față de ieșirile acestora, in
fluența publicului, în unele ca
zuri pătimaș, lipsa observatoru
lui federal. Există în aceasta 
destul adevăr, dar trebuie să 
recunoaștem că există și o psi
hologie nefavorabilă în rîndul 
echipelor cînd acestea se de
plasează, că randamentul lor su
feră din acest motiv. Cam de 
aici își are obîrșia și echili
brul care există în fruntea se
riei a Il-a, de pildă, pentru că 
pretendentele la șefie, cînd nu 
mai sînt pe terenul lor, evolu
ează ca echipe 7‘
fiindcă a venit vorba de aceas
tă serie, să amintim că dumi
nică, la Brașov, se dispută un 
alt meci foarte important, 
Steagul roșu — C.S. Tîrgoviște, 
în care se întîlnesc principalele 
candidate la promovare.

Un nedorit record: sînt sus
pendați o etapă, pentru acumu
larea a 3 cartonașe galbene, 
nu mai puțin de 12 jucători. 
Toți aceștia nu au drept de joc 
mîine. Atenție, antrenori și 
conducători !

Constantin ALEXE

Nu a fost, e drept, o mare 
partidă, aceea dintre echipele 
Italiei și Angliei, de miercuri. 
E adevărat — de asemenea — 
că „unsprezecele" englez n-a 
fost nici pc departe formația 
pe care o știam. Dar. pentru 
că fotbalul englez a dat tot
deauna de lucru celui italian, 
victoria „squadrei azzurra11 a 
produs o mare satisfacție, lă- 
sîndu-se pe al doilea plan ca
litatea jocului. După cum im
portant este. pentru califica
rea la C.M. 1978, că selecționa
ta italiană a reușit să-și fruc
tifice avantajul terenului. Dacă 
nu cumva... echipa Finlandei 
va produce vreo surpriză ne
plăcută echipei italiene în 
meciul de la Helsinki. Să re
marcăm, totuși, că actuala re
prezentativă a Italiei a reali
zat un oarecare salt valoric, 
ajungînd la o formulă destul 
de echilibrată.

Să trecem acum la campio
nat. Bologna — Milan, Perugia 
— Torino și Napoli — Lazio 
sînt partidele cele mai echili- 

Nu există 
jucător sus- 
așa că echi-

brațe ale etapei, 
decît un singur 
pendat (Bedin). 
pele vor putea alinia formațiile 
complete, exceptînd jucătorii 
accidentați. Cum e cazul 
lognei. 
zenta pe 
Juventus 
mai departe, 
cum Napoli 
în privința 
Torino sînt.
cidentați Pecci și Claudio Sala, 
iar Fiorentina îl are pe tușe 
pe Roggi, 
Absenta lui 
patru luni.
final, ideea 
trenorul lui 
a-1 readuce

Bo- 
care nu-i poate pre- 

Bellugi și Cereser. 
nu poate

de Morini, 
are unele 
lui Juliano, 
în continuare.

operat de - menise, 
va fi lungă, peste 
Să notăm, pentru 

lui Chiappella, an- 
Internazionale, de 

pe Mazzola în cen-

BENETTI (Juventus), unul din
tre pilonii Squadrei azzurra.

trul liniei de atac, post în care 
a evoluat în prima parte a 
carierei lui.

CESARE TRENTINI
Bologna, 19 noiembrie

oarecare. Și

I EXCURSII ÎN STRĂINĂTATE I
• Agenția de excursii cu turiști români in străinătate și 

oficiile județene de turism din întreaga țară primesc înscri
se organizeazăeri zilnic la excursiile în străinătate ce 

în perioada ianuarie-martie 1977.

largi posibilități 
Bulgaria, Ceho-

5

3

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea Loto 2 de mîine va a- 

vea loc la București în sala clu
bului Finanțe Bănci din strada 
Doamnei nr. 2 cu începere de la 
ora 17.45.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

19 NOIEMBRIE 1976 :

Extragerea I : 55
56 80 27 83 87

75 72 86

• Peste 55 de programe turistice oferă 
de cunoaștere a obiectivelor turistice din 
slovacia, R. D. Germană, Polonia, Ungaria, Uniunea So
vietică.

• Pentru informații suplimentare și înscrieri, adresați-vă 
Agenției de excursii cu turiști români 
București, Calea Victoriei nr. 100 și la 
țene de turism din țară.

în străinătate, din 
toate oficiile jude-

P U B

Extragerea a Il-a :
6 36 42 30 13 70.

50 7 74

LOTO
FOND GENERAL DE

TIGURI : 842.199 lei. din 
report 83.804 lei.

cîș-
care

face

Astăzi este u^x'iMA Zi pentru 
procurarea biletelor !

Plata cîștigurilor se va
în Capitală începînd din 29 
noiembrie, pînă la 19 ianuarie 
1977, în țară aproximativ din 
2 decembrie pînă la 19 ianuarie 
1977 inclusiv, iar prin mandate 
poștale aproximativ din 2 de
cembrie 1976.



COMPLEXUL
INTRE BUNE

PASIUNE
COMPETIȚIILE DE MASĂf I

Adresat unei ma
se largi de parti- 
cipanți. Comple
xul „Sport și să
nătate" trebuie să 
se bucure de a- 
tenție în școlile de 
toate gradele. Iată 
de ce am între
prins acest sondaj 
vizînd prezenta ti
neretului studios 
din școli la trece
rea probelor și 
normelor Comple
xului, cu reușitele 
înregistrate, dar și 
cu unele neajun
suri ce se mai fac 
simțite.
„NU SCĂPĂM NICI 

UN PRILEJ I"
Elevii Școlii ge

nerale nr. 
municipiul 
Mare sînt 
practicant! 
tului de 
I-am găsit. într-o 
dimineață a aces
tei toamne, în pli
nă întrecere. Pro
be atletice din ca
drul „Cupei tine
retului" și. para
lel. norme trecute 
și la Complexul 
„Sport și sănăta
te". Prof. Hie Bo- 
loveschi, director
adjunct al școlii, 
ne-a asigurat că 
inițiativa nu este 
singulară. „Nu scă
păm nici un prilej 
ca normele și pro
bele complexului 
să nu fie trecute, 
ori de cite ori or
ganizăm competi
ții de masă".

Inițiative asemă
nătoare am întîl- 
nit, în același o- 
raș, și la școlile 
generale nr. 4, 12, 
la Grupul școlar 
miner, unități do 
•învățămînt cu mii 
de elevi, la școli 
din municipiile 
Ploiești (nr. 6. 10) 
și Sibiu (nr. 4 și 
Liceul textil), la 
Liceul real-uma- 
nist „Nicolae 
gorescu" din 
pina.

Este foarte 
asa ! Nu 
ignorată nici o o- 
cazic in care ele-

li din 
Baia 

ferventi 
ai spor- 

masă.

Gri- 
Cîm-

bine 
trebuie

„SPORT SI SANATATE 
INTENȚII ȘI...
vii, participînd la 
diverse activități 
sportive de masă, 
să nu își treacă 
și normele si pro
bele Complexului 
„Sport și sănăta
te".
INTERES, PREOCU
PARE, DAR... "" 

POATE MAI 
MULT...

FORMALISM

SE

Existența unei ba
ze materiale adec
vate bunei desfă
șurări a activității 
sportive de masă 
poate și trebuie să 
fie un factor dina
mizator al aceste
ia. Desfășurarea 
concursurilor și ac
țiunilor din cadrul 
Festivalului inau
gural al anului 
sportiv școlar 1976/ 
1977, de pildă, a 
scos în relief mul
te reușite. Disci
plinele sportive ce
le mai îndrăgite 
de elevi (si impli
cit cele care se 
puteau organiza pe 
amenajările asigu
rate în școli) au a- 
dus la start zeci 
de echipe, sute de 
tineri din 
clasele sau 
de studii.
sebi la unitățile de 
învățămînt din 
municipiile Satu 
Mare (liceele nr. 2 
și 3). Constanta 
(Liceul „Mircea cel 
Bătrîn").
Vîlcea 
„Nicolae 
si „Vasile 
Slatina 
„Radu 
etc.

Sint 
lare 
poate 
mai mult și în do
meniul Complexu
lui „Sport și să
nătate". peste... bu
nele intenții, fie o 
dată cu trecerea 
normelor sistemu
lui unic de verifi
care a aptitudini
lor. inițiat și legi
ferat de ministe
rul de resort, fie 
cu prilejul orga
nizării tuturor ac-

tiunilor sportive 
de masă („Cupa 
tineretului", com
petițiile pe clase 
sau inter-clase, ce
le înscrise în ca
lendarul consilii
lor municipale sau 
orășenești pentru 
educație fizică și 
sport). Calitatea de 
unități școlare 
fruntașe in sport 
comportă realizări 
remarcabile si în 
direcția impulsio
nării Complexului.

CEEA CE ÎNCĂ NU 
S-A INJELES PE 

DEPLIN...

Școala generală nr. 2 din cartie
rul brăilean Negru Vodă se asea
mănă. în multe privințe, cu alte 
unități de invățămînt de pe malul 
Dunării : clădire nouă, dotări com
plexe. Ceea ce o fac, însă, să se 
evidențieze printre celelalte sînt 
bogata zestre sportivă pe care o 
are și activitatea deosebită care 
se desfășoară aici. Cocheta sală 
de sport (18/6,30 m) și, mai ales, 
terenurile bazei, pe care, in după- 
amiaza cînd am vizitat-o, întrece
rile erau în toi. au stirnit curiozi
tatea reporterului de a afla amă
nunte. Tot ceea ce vedem acum a 
fost amenajat cu forțe proprii din 
inițiativa colectivului de aici (di
rectoare prof. Petrica Pavlovschi), 
cu sprijinul Inspectoratului școlar, 
prin hărnicia și priceperea ele
vilor.

La rugămintea noastră, prof. 
Constantin Marmandiu se arată 
bucuros să ne spună „ce au făcut

toatc 
anii 

îndeo-

Rîmnicu 
(Liceele 

Bălcescu" 
Roaită"). 

(Liceul 
Greceanu")

unități șco- 
în care se 
realiza mult

Complexul „Sport 
și sănătate" n-a 
fost inițiat doar 
pentru a oferi u- 
nor activiști prile
jul de a... raporta 
cifre, date statis
tice ! ? Evident, 
consemnarea unor 
rezultate trebuie 
făcută. Important 
este însă altceva 
si anume ca marea 
masă a tineretului 
studios să fie pre
zentă la această 
acțiune larg acce
sibilă fiecărui elev.

Modul greșit de 
a înțelege 
Complexului 
racterizează 
nii activiști 
tivi din 
Vrancea, 
sebi cînd 
vizează 
școlare din mediul 
rural. Există. de 
pildă, în acest ju
deț o netă tendin
ță de formalism, 
atunci cînd în nu
meroase comune — 
indiferent de tra
diția sportivă, de 
numărul populației 
școlare sau de 
condițiile mate
riale existente — 
sînt planificate sau 
raportate cifre... 
rotunde sau iden
tice (75. 95 etc !?!). 
Nu este 
indcă nu 
mânui 
stări de

.\\\\\\\\\\\^

însemnări din Brăila
\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

MIJLOC DE CREȘTERE A GRADULUI
DE PREGĂTIRE FIZICĂ

Realizări și opinii din centrele universitare 
București, Iași și Cluj-Napoca

reșterea continua a gradului de pregătire fizica a studenților 
se înscrie, de mai muitâ vreme, printre preocupările Ministe
rului Educației fi Invățămintului, Consiliului Național pentru 

Educație Fizică și Sport, ale specialiștilor din mișcarea sportivă uni
versitară. Au avut loc — pe această temă — colocvii și dezbateri, 
s-au inițiat măsuri, a fost generalizată experiența pozitivă a diferitelor 
catedre de educație fizică și sport. Concluziile au subliniat, in mod 
deosebit, importanța pe care o are în realizarea acestui deziderat, 
practicarea sistematică și continuă a exercițiilor fizice de către marea 
majoritate a studenților.

In dorința de a cunoaște modul concret in care se acționează în 
această direcție, ne-am propus, cu ajutorul interlocutorilor noștri, să 
reliefăm situațiile existente in prezent in centrele universitare din 
BUCUREȘTI, IAȘI și CLUJ NAPOCA.

PROGRESE EVIDENTE, DAR Șl POSIBILITĂȚI 
ÎNCĂ NEFOLOSITE

3

3

rostul 
ca

pe u- 
spor- 

județul 
îndeo- 

referirile 
unitățile

firesc. Fi- 
ajută ni- 
asemenea 

lucruri.

T. BRADEȚEANU

copiii", cum se exprimă el, cu mo
destie. Iată, de pildă, terenul de 
minifotbal, foarte bine întreținut, 
cu porți proaspăt vopsite, apoi te
renurile de handbal, tenis, volei, 
baschet, bituminizate și marcate 
de curind. Porțile, stilpii, panouri
le de baschet — toate sint noi. Pe 
o parte și pe alta a terenurilor au 
fost implantate bănci pentru spec
tatorii la competiții. In curs de 
amenajare se află groapa pentru 
sărituri și pista de alergări. Înțe
legem că toate s-au amenajat prin 
muncă patriotică, cu elevii, cu ca
drele didactice. Dar aparatura a- 
cestora ? Răspunsul prof. Marman- 
diu este prompt : „Tot cu elevii. 
Le-am realizat) în atelierul școală, 
unde elevii fac practică". Vizităm 
atelierul din curtea școlii, care 
este foarte bine înzestrat. Aici, cu 
hărnicie și pricepere, elevii au tă
iat seînduri, au sudat stilpi me
talici, au realizat un aparat com
plex pentru exerciții de gimnasti
că, două duzini de pantere, tram
buline 
seamă 
sala 
face 
lucru.
de atelier” — ne spune profesorul, 

intr-adevăr, ceea ce s-a realizat 
aici este demn de toată admirația. 
Nu este greu de explicat de ce 
Școala nr. 
fruntașele 
de ce ea 
pepinieră 
pentru secțiile de 
clubului municipal

5

pentru sărituri, bănci, o f? 
de alte materiale pentru 

de gimnasticii. „Copiii pot 5?
minuni dacă-i antrenezi la Jș
Și se deprind și cu munca

■ ■ I

2 se numără printre 
pe municipiu, în sport, 
constituie o adevărată 
pentru Școala sportivă, 

performanță 
din Brăila.

ale

Viorel TONCEANU

MĂRTURII ALE DRAGOSTEI FAȚA DE SPORT ■ ■ ■

La Universitatea din București 
(peste 7 000 de studenți) conf. 
univ. Victor lonescu, responsabi
lul catedrei de educație fizică 
și sport ne înfățișează rezultate 
care dovedesc o atentă preocu
pare pentru ca prin volumul și 
continuitatea competițiilor de 
masă să se asigure creșterea 
gradului de pregătire fizică a 
studenților celor 11 facultăți. Un 
mijloc din cele mai eficiente îl 
constituie organizarea tradiționa
lelor întreceri dotate . ~
anilor I" care, anul acesta au 
angrenat aproape 1 000 de par
ticipant] (cea. 80%), bilanț evi
dent superior celui înregistrat la 
edițiile trecute.

Adeziunea studenților de la 
Universitatea bucureșteană față 
de activitatea sportivă de masă 
nu se rezumă la „Cupa anilor 
I". Sînt organizate, cu frumoase 
realizări, multe alte competiții 
pe profil, tradiționale : „Cupa

DACĂ Șl STUDENTELE AR VENI PE TERENURILE DE

cu „Cupa

Nicolae lorga" pentru studenții 
de la Facultatea de istorie, „Cu* 
pa Simion Stoilov" pentru vi
itorii matematicieni, „Cupa Ni
colae Titulescu" adresată celor 
ce se specializează în științe ju
ridice etc. Prezența în proporție 
de peste 70% a studenților din 
aceste facultăți la diferite în
treceri sportive confirmă faptul 
că progresul de participare este 
evident, substanțial. Trebuie să 
odâcjăm și o altă constatare, pe 
cît de plăcută, pe atît de sem
nificativă : procentul participării 
studentelor (aproape 5 000) 
la activitățile sportive de masă a 
crescut cu 30% față de anul 
trecut I Și totuși, mai rămin 
posibilități de valorificat, în că
mine mai ales, care sînt dotate 
cu materiale și echipament spor
tiv. Ceea ce lipsește este o mai 
bună coordonare a 
sportive de masă.

activității

SPORT...
studențilorDorin Alexa, responsabilul comisiei sportive a Asociației 

comuniști din Centrul universitar lași, subliniază reușitele competițiilor 
sportive de masă, rolul lor in pregătirea fizică a tineretului studios. 
Spre exemplificare, interlocutorul nostru ne amintește prezența a 
peste 13 000 (din cei 20 000) de studenți ieșeni la startul a numeroase 
întreceri și acțiuni, fie că a fost vorba de „Cupa anilor I" (2 750 
înscriși dintre care peste 500 studente), etapele de masă ale Cam
pionatelor universitare, „Crosul bobocilor" (2 000 participant). „Cupa 
Dr. Bagdazar", Turneul terenurilor de tenis. Clubul „llie Nâstase", 
Festivalul cultural sportiv „Gheorghe Asachi", „Cupa Gaudeamus", 
„Cupa prieteniei" (la care sînt prezenți și studenți străini ce se 
instruiesc în centrul universitar moldovean) ș.a.

Aceste reușite sînt, însă, umbrite de prezența aproape simbolică a 
studentelor la activitatea sportivă de masă. Cauzele ? In primul rînd, 
lipsa unei organizări temeinice a activității sportive de masă. Inter
locutorul nostru recunoaște în fapt caracterul de improvizație al 
unor competiții, ceea ce determină interesul relativ al studentelor 
față de practicarea exercițiilor fizice și sportului. Nu se acceptă, și 
pe bună dreptate, să se piardă timpul I... Tot ca o lipsă a orga
nizatorilor : caracterul nespecific al unor concursuri. In fine, se recu
noaște că baza materiala a sportului de masă din acest centru 
universitar este incâ redusă față de cerințe. S-a realizat prea puțin 
in acest domeniu, exceptind InsVtutul Agronomic fi unele complexe 
studențești („Codrescu”, „Pușkin", Universitate). Nu-i mai puțin ade
vărat, însă, că există unele perioade în care nici amenajările spor
tive existente n-au fost (și nu sint) folosite rațional.

NUMAI O TREIME ?

Sus, în Trivale, unde periferia 
Piteștiului suie răsfirată, risfățin- 
du-se în aerul curat al colinei șl 
in liniștea-i campestră, se intim- 
t>lă rar să auzi zgomot de motoa
re, ori si te înece mirosul greu al 
carburantului ars. Zona pare o 
adevărată oază rustică, la ctțiva 
pași de freamătul șl poluarea spe
cific citadine...

„Este o mare plăcere pentru noi 
și pentru elevii noștri — ne spu
nea prof. Marin Dumitru, directo
rul Școlii generale nr. 12 — să ne 
desfășurăm activitatea în acest ca
dru". O privire fugară, de la in
trare, peste „acest cadru" din 
prim-plan ne dădea la iveală o 
curte curată, bituminată, circum
scrisă de corpurile în „U" ale 
edificiului școlii și de sala de 
sport ; alături, un teren cu bitum 
(al cărui aspect te face să ghicești 
că a fost așternut de curind) pe 
care se poate juca fotbal, handbal, 
baschet, volei sau tenis de timp ; 
o pistă în jur, care nu aștepta 
decît coritanul și pe foarte tinerii 
atlețl ai claselor speciale... Din sa
la de sport, care avea să ne in
cinte privirea nu numai prin as
pectul exterior, ci șl după ce l-am 
trecut pragul, răzbătea surd zgo
motul elevilor dintr-a opta, care 
abia începuseră ora. Pină la ter
minarea ei. am acceptat „pream
bulul" propus de directorul școlii, 
profesor de limba română, care 
ne-a surprins prin căldura și per
tinența cu care ne-a vorbit minu
te în șir despre activitatea spor
tivă. Abia mai tîrziu. in cabinetul 
său. în cursul discuției, aveam să 
ne explicăm această atitudine : 
prof. M. Dumitru avea un rind de 
echipament sportiv personal, cu 
care, de două ori pe săptămină, 
ieșea, cot la cot cu elevii, la ora 
de sport. „Țin ca orele de educa
ție fizică să se buoure de atenția 
și participarea tuturor elevilor. 
Dacă socotesc o pierdere recupe
rabilă absența de Ia o oră la alte 
obiecte, sînt de părere că ora de 
educație fizică nu trebuie pier
dută sub nici un motiv. Pentru că

Sportul

ea înseamnă un prilej de stimu
lare a întregului organism, de în
tărire a sănătății, fără de care 
nu se pot obține rezultate maxi
me nici în activitatea intelectua
lă'*. Cu aceeași vizibilă satisfacție 
interlocutorul ne vorbește despre 
ridicarea bazei sportive a școlii, 
menționînd — firește — sprijinul 
organelor locale, al primăriei, in
spectoratului, precum și al comi
tetului de părinți, aportul și stră
daniile cadrelor de specialitate 
(..oameni cu dragoste de profesie, 
care au reușit să strîngă în jurul 
lor și pe copii, și pe părinții aces
tora"). in primul rînd ale prof. 
Gh. Mihăilescu și Monica Ianov- 
schi. Nici un cuvint despre sine, 
primul director de școală din ju
dețul Argeș care a transpus in 
fapt — după cum aveam să aflăm 
— ideea înființării claselor speci
ale (de atletism)... Ne vorbește 
despre bătălia ciștigată in fața 
părinților care la început nu erau 
partizanii sportului, urmată de o 
adevărată campanie a acestora 
pentru realizarea celor necesare 
bazei : panouri și coșuri de bas
chet. gratii protectoare pentru gea
murile sălii, accesoriile instalației 
de iluminat, aparatură (ștachete, 
greutăți) etc. despre rolul educativ 
și efectul stimulator pe care l-a 
avut cucerirea unor trofee șl dis
tincții in întrecerile pe plan lo
cal...

în sala de o curățenie desăvâr
șită, împodobită cu sugestive pic
turi murale, prof. Mihăilescu și-a 
încheiat intre timp ora cu atleții 
dintr-a opta printr-un joc de bas
chet relaxant... în pauză, șeful ca
tedrei de educație fizică ne vor
bește cu înflăcărarea adevăratului 
pasionat despre clasele cu profil, 
de la a-întîia la a opta, despre cei 
peste 250 de atleți în devenire, des
pre importanța lucrului de la vira
te timpurii și necesitatea dezvol
tării motricității la copii din cla
sele mici ca fundament al perfor
manței. despre desfășurarea gim
nasticii. în pauza mare, cu toți e- 
levii, despre trecerea normelor 
complexului ..Sport și sănătate" 
(anul trecut le-au absolvit 825 de 
elevi), despre atleții care au plecat 
de aici (după 1973, cînd au fost 
înființate clasele cu profil) spre 
unitățile de performanță : Ov. Ho-

manescu, R. Găină, I. Vișineanu, 
Brazilia Pavel, Vasilica Dumitru 
etc, despre cei ce vor pleca in 
curind : Tania Rizu (de pe acum 
remarcată), Mariana Pirvulescu 
etc, ?i despre cei ce-și anunță „ve
nirea" : Simona Dinu, Mihai Disă- 
gilă, Simona Doroftel, Dan Rizu, 
Cristian Florea, Dan Costache, Ro
meo Stancu ?i alții, toți din cla
sele mici. Și mai ales ne vorbește 
despre succesul de anul trecut, 
tind elevii școlii (generale !) au 
reușit să întreacă, la atletism, 
intr-o competiție municipală, toa
te liceele din Pitești și despre ta
băra proprie de pregătire pe care 
o va organiza la vară in corturile 
recent procurate... Dar insistă In 
mod special asupra pasiunii ge
nerale față de sport care la nr. 12 
a dat roade cu totul deosebite...

Pauza se încheiase de mult șl 
școala reintra in liniștea cartieru
lui de lingă Trivale. Din sală răz
batea totuși vag, abia perceptibil, 
zgomotul celor din clasa-ntîi care 
executau exercițiile „la sol" cerute 
de prof. Monica lanovschl...

Aurelian BREBEANU

Lectorul universitar Vasile Ge- 
leriu, din colectivul de speciali
tate ai Universității „Babeș Bo
lyai" din municipiul Cluj-Napoca, 
consideră că actualele reglemen
tări facilitează și rezolvă nevoia 
de exercițiu fizic a studenților 
din anii I și II cărora le este 
asigurată o pregătire fizică adec
vată. Deficiențele cu care aproa
pe 40% dintre proaspeții stu
denți vin din liceu sînt. treptat, 
atenuate, anulate chiar, prin par
ticiparea la o suită de concursuri 
și competiții de masă. Alergările 
de cros, întrecerile de înot, cele 
de jocuri (mai 
volei, handbal 
șese să aducă 
sare.

ales de baschet, 
și fotbal), reu- 
corectivele nece-

Dar, anil 1 șî II echivalează 
doar cu circa o treime din masa 
studenților din Universitate și in 
genere dintr-un centru studențesc. 
Colectivul cadrelor de educație 
fizică fi sport................................
a întreprins o 
destinate să 
studenților din 
dar operația 
desfășoară greoi otita timp cît 
nu există la nivelul întregii mase 
de studenți cît mai multe 
atractive) acțiuni sportive, 
rate sistematic, la nivelul 
lor. Sigur, izolat apar pe 
rile de sport și studenți din anii 
„mari", dar cu cîteva floricele...

de la Universitate 
serie de inițiative 
polarizeze atenția 
toți anii de studii 
demarează și se

(,i mal 
orga-ni- 
grupe- 
terenu-

I

onduzia 
petițiile 
atractiv 

ciponrților, pot 
pregătire fizică ....
tură. O mai mare atenție față de inițierea unor intreceri sportive 
de masă specifice studentelor ar spori numărul acestora și implicit 
eficiența. Se face simțită, totodată, nevoia unei colaborări active intre 
toți factorii cu responsabilități in acest domeniu, lingă profesorii de 
educație fizică trebuind să se afle (mai puțin simbolic decît pină 
acum) toți activiștii sportivi din rețeaua invățămintului superior. In 
fine, spațiile afectate activității sportive a studenților (inclusiv cete 
din perimetrul căminelor) trebuie să devină peste tot centre perma
nente ale unei activități sportive dinamice, continue, cu participarea 
largă a tineretului studios din facultăți.

acestei opinii-dezbatere se conturează limpede. Com- 
sportive de masă bine organizate, cu un caracter 
fi pe cit posibil ținind seama de preferințele parti- 
contribui in mare măsură la creșterea gradului de 
a studenților, a capacității lor de muncă și invățâ-

S. TIBERIU 
P. IOVAN

• INIȚIATIVE • INIȚIATIVE • INIȚIATIVE • INIȚIATIVE
• De Ia inceperea cursurilor, 

Școala generală nr. 5 din mu
nicipiul Galați a organizat 
duminici sportive. Totodată 
bine de 400 de elevi au 
parte la acțiunile sportive 
masă inițiate de C.J.E.F.S. 
lăți, precum și la campionatele 
pe clase (atletism, fotbal, volei 
și handbal).

trei 
mai 
luat 

de 
Ga

•• Elevii din Țara Oașului 
(cei care învață în comunele 
Certeze, Călinești, Turț, Bixad) 
îndrăgesc, în mod deosebit, fot
balul. Campionatele pe clase 
se află acum la ordinea zilei.
• Start bun în activitatea 

sportivă de masă a școlilor ge
nerale nr. 1 și 2 și liceului real- 
umanist din Urziceni. Majori-

Faza de masă a campionatelor republicane școlare se află 
în plină desfășurare. Pentru reușita întrecerilor, serviciul 
de resort al Ministerului Educației și învățămîntului reco
mandă. printre altele, angrenarea marii mase a elevilor în 
practicarea sportului, asigurarea unor condiții optime de 
pregătire și participare și mai ales existența unui climat 
educativ corespunzător.

tatea claselor 
campionate care 
prezența activă la 
masă r-------
cane
•

7,45) 
pentru învățătură 
vilor și elevelor Liceului peda
gogic din municipiul Cluj-Na- 
poca. O notă bună : directorul 
liceului. Aurel Bulzan, este ne
lipsit de la această frumoasă 
și mai ales utilă activitate.
• La Brănești—Ilfov este pro

iectat primul club sportiv să
tesc al elevilor. O bună bază 
materială și cadre didactice en
tuziaste și competente pledea
ză pentru materializarea acestei 
inițiative.

și-au organizat 
prefigurează- 

etapa de 
a campionatelor republi- 

școlare.
Gimnastica
asigură un

zilnică (ora 
bun ...apetit 
tuturor ele-



La începutul unei nii et^pe de activitate

RECICLAREA TEHNICIENILOR ATLETISMULUI,
0 ACȚIUNE FOARTE NECESARĂ

La Snagov s-a desfășurat re
cent o importantă acțiune de 
rec1 clare a cadrelor tehnice 
din atletism, căreia conducerea 
C.N.E.F.S. și a Federației de 
atletism i-au acordat toată a- 
tenția și sprijinul cuvenit. Este 
îndeobște cunoscut că atletis
mul cuprinde un număr impor
tant de tehnicieni (antrenori, 
profesori de educație fizică, in
structori. arbitri) care lucrează 
cu foarte multi tineri și tinere. 
Potrivit statisticilor, atletismul 
este unul dintre sporturile 
noastre cu cei mai multi tehni
cieni. cu un bogat program 
competițional. în aceeași ordine 
de idei, vom mai adăuga amă
nuntul — foarte important, dc 
altfel — că atletismul este dis
ciplina sportivă cu cel mai 
mare grad de aplicabilitate ca
re. mai ales la nivelul masei 
de începători. nu pretinde 
instalații speciale, materiale și 
echipamente deosebite etc.

Cu toate acestea, se consta
tă că nivelul de dezvoltare 
generală a atletismului nostru 
n-a atins parametrii corespun
zători cerințelor, fapt pus cel 
mai bine în evidență de valoa
rea scăzută a performanțelor 
atletilor fruntași. de evoluția 
slabă înregistrată la J.O. de la 
Montreal. Analiza acestei com
portări nemulțumitoare făcută 
în cadrul unei ședințe plenare 
a Biroului F.R.A., ca și în Bi
roul Executiv al C.N.E.F.S. au 
scos la lumină cauzele acestui 
insucces. Una dintre acestea — 
si în orice caz nu ultima — a 
fost slaba activitate desfășura
tă de tehnicienii atletismului 
nostru de-a lungul ultimului 
ciclu olimpic și cu precădere 
in acest an, lipsa de profesio- 
nalitate a unora dintre ei, sla
ba exigentă in muncă a celor 
mai multi, activitatea rutinieră, 
șablonardă, comodă, fără pers
pectivă pe care 
etc.

în legătură cu 
ceputul cursului, 
hail Fioreseu,

o desfășoară

(ara noastră. Și cum acest salt 
nu poate fi conceput fără spri
jinul necondiționat al tuturor 
cadrelor tehnice încadrate în 
atletism, a reieșit limpede ne
voia reciclării de care amin
team la început. Reciclarea re
prezintă, de altfel, o acțiune 
foarte eficientă de reîmprospă
tare și de îmbogățire a cunoș
tințelor dintr-un domeniu de 
activitate, impusă pe de o par
te de rapida perisabilitate a 
acestora și pe de altă parte 
de pericolul pe care-1 repre
zintă „rugina" rutinei. .Timp de 
o săptămînă. la Snagov, spe
cialiști de frunte ai mișcării 
noastre sportive au făcut 
puneri în fata tehnicienilor 
letismului, prezentîndu-le 
teva dintre cele mai noi 
noștințe privind : aspecte 
în fundamentarea teoretică 
practică a antrenamentului în 
atletism.

Cu prilejul acestui curs, 
tov. Emil Ghibu, secretar ai 
C.N.E.F.S.. a prezentat direc
țiile de urmat în pregătirea 
atletică pentru anul 1977 și ci
clul olimpic pînă în 1980 ; căile 
și mijloacele
unor _______
plan mondial la toate eșaloa
nele atletismului.

în concluziile acțiunii de re
ciclare, tovarășul general lt. 
Marin Dragnea, președintele 
C.N.E.F.S., a abordat o arie 
largă de probleme, insistînd în 
mod deosebit asupra factoru
lui muncă, hotărîtor în atle
tism, ca în oricare alt domeniu 
al performantelor de valoare, 
al succeselor. S-a apreciat că 
în atletismul nostru se mun
cește puțin și necorespunzător. 
Se vizează rezultate de valoa
re mondială, dar volumul de 
muncă este echivalent doar u- 
nor rezultate la nivel jude
țean ! Vorbitorul a arătat că 
antrenorii sînt cei dintîi care 
muncesc nepermis de puțin. în 
felul acesta, nici sportivii nu 
fac tot ce trebuie și mai ales 
cit trebuie, puțini atleți apro- 
piindu-se de plafonul orelor 

de 
încă

cx- 
at- 
cî- 
cu- 
noi 

și

de realizare a 
rezultate valoroase pe

aceasta, la în- 
tovarășul Mi- 

președintele 
F.R-A., a făcut o amplă anali
ză a activității desfășurate în 
acest an și a formulat critici 
serioase la adresa tehnicienilor 
care au activat la loturile na
ționale și a celor de la clubu- 
Tile sportive.

J. O. de la 
marcat sfîrșitul 
dar și începutul 
re va lua sfîrșit 
1980. la Jocurile Olimpice de 
la Moscova. Pentru această 
nouă etapă de muncă F.R.A. 
Si-a propus realizarea unui 
salt valoric general, in toate 
verigile activității atletice din

g g

Montreal au 
unei etape 

uneia noi, ca- 
în vara lui

piindu-se de plafonul 
de pregătire stabilit 
C.N.E.F.S. !
nu se 
epoca 
a fost 
este __________ ___
la care pasiunea este conjugată 
cu munca, cu perseverenta și 
entuziasmul. Dacă la gimnas
tică au fost obținute rezulta
tele cunoscute, este și pentru 
că munca desfășurată a fost de 
cea mai bună calitate, pentru 
că nu a existat o mentalitate 
de automultumire ci. dimpotri
vă, o luptă dîrză împotriva

în atletism 
înțelege un lucru : că 

antrenorului-functionar 
de mult depășită. Astăzi 
necesar antrenorul-total,

SlMBĂTĂ
BASCHET. Saia Floreasca, de 

ia ora 16 : Voința — i.e.F.S. 
(i.A). Steaua — „U“ Cluj-Na- 
poca (m.A), Dinamo — Rapid

I un.A) ; siua Dm am o, de la ora 
16 ; A.S.A. — Politehnica (m.

I.E.F.S. — C.S.U. Brașov 
(m.A) ; sala Politehnica, de la 
era 18 . Politehnica — olimpia 
(i.A), C.ș.B. — Progresul (f. 
B) ; saia Arhitectura, de La 
ora iu : Arhitectura — Rapid 

•H (t.B), P.T.T. — Politehnica
II (f.B), Medicina — Universi
tatea (f.B).

lOTBAiz. Teren Triumf, ora 
114 : Abatorul — Avintul Urzi- 
ceni (Div. Cj.

j UDO. Saia Diuamo, de la 
ora 15 : Dinamo Buc. — Rapid 
Arad — Universitatea Cluj-Na
poca, Politehnica

• mo Brașov — 
Buc. (Div. A).

POLO. Bazinul Floreasca, de 
la ora 16,30 : Rapid Buc. — 
C.N.U., Crișul — Rapid Arad, 
Progresul Oradea — Progresul 
Buc. și Dinamo — Voința 
(Div. A).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
9 : campionatul municipal Bu
curești (arme cu aer compri
mat) .

VOLEI. Sala C.F.R., ora 18 : 
C.F.R. — Progresul Buc. (B.m), 
sala Progresul, ora 18 : I.T.B.
— Medicina Buc. (B.f) ; sala 
Olimpia, ora 16;3O : Olimpia — 
Universitatea Bue. (B.f).

DUMINICĂ
BASCHET. Sala Floreasca, de 

la ora 9 : Voința — I.E.F.S. (A. 
f), Steaua — „U“ Cluj-Napoca 
(A.m), Dinamo — Rapid (A.m), 
P.T.T. — IPROMET (B.m) ; sa
la Dinamo, ora 11,30 : I.E.F.S.
— C.S.U. Brașov (A.m) ; sala 
Politehnica, ora 11,30 : Politeh
nica — Olimpia (A.f).

FOTBAL. Stadionul Progre-

Buc. — Dina- 
Universitatea

ora 10,30 : Progresul Buc. 
.'.C. Corvinul (juniori) ; 

stadionul Dinamo, ora 11 : Pro
gresul 'Buc. — F.c. Corvinul 
(Div. A) ; stadionul Giulești, 
ora 12,15 : Rapid Buc. — F.c.M. 
Reșița (juniori), ora 14 : Rapid 
Bue. — F.C.M. Reșița (Div. A); 
teren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometai — Unirea Alexandria 
(Div. B) ; teren Voința, ora 11: 
Voința — Metalurgistul Cugir 
(Div, B) ; teren Electronica, 
ora 11 : Electronica — Olimpia 
Giurgiu ; teren Triumf, ora 11: 
Automecanica — LC.S.I.M. 
Bue ; teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — I.O.R. ; teren 
Bragadiru, ora 11 : Unirea Tri
color — Șoimii TAROM ; teren 
Sirena, ora 11 : Sirena — T.M.B. 
(meciuri în Div. C).

POLO. Bazinul Floreasca, de 
■ La ora 8,30 : Voința — C.N.U.. 
Progresul Oradea — Rapid A- 
rad. Crișul — Progresul Buc. 
șl Dinamo — Rapid Buc. (Div. 
A).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 : Voința Buc. — Flacăra 
Cimpina (Div. A. m).

RUGBY. Stadionul steaua, 
ora 10 : Steaua — Știința Pe
troșani ; stadionul Parcul copi
lului, ora 10,30 : Grivița Roșie
— Dinamo (Div. A).

TIR. Poligonul Dinamo, ora 
9 : campionatul municipal Bu
curești (arme cu aer compri
mat).

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 9 : Gr. Roșie — Metalul 
Hunedoara (B.ni), Rapid — 
Constructorul Brăila (A, m). 
Rapid — C.S.M. Sibiu (A.f) ; 
sala Dinamo, ora 9 : Dinamo — 
C.S.U. Galați (A, f) ; sala 
Construcția, de la ora 9 : Elec
tronica — Constructorul Arad 
(B.f), I.T.B. — C.S.Rm. Vîlcea 
(B.m) ; sala Flacăra roșie, de 
La ora 9 : Flacăra roșie — Pe
nicilina n iași (B, f). spartac
— C.S. Rm. vîlcea (B. 1).

perma- 
unor 

exerci- 
Or,

suficientei, strădanii 
nente pentru realizarea 
premiere mondiale în 
țiile Nadiei Comăneci. 
aceste aspecte nu pot fi întîl- 
nite și în activitatea antreno
rilor de atletism, care aplică 
adesea în mod mecanic unele 
cunoștințe, de multe ori foarte 
vechi. A fost criticat faptul că 
planurile de pregătire și nor
mele stabilite pentru întreg ci
clul olimpic n-au fost respec
tate și deci n-au fost îndepli
nite, unii dintre antrenori ară- 
tîndu-se foarte priceputi în a 
demonstra azi, cu toată con
vingerea, un anume lucru, 
pentru ca a doua zi să susțină, 
cu aceeași ardoare, exact con
trariul. S-a cerut ca pe viitor 
planurile de pregătire, odată 
aprobate, să devină lege pen
tru toată lumea ! Forma spor
tivă continuă să reprezinte o 
adevărată enigmă pentru an
trenorii noștri, care nu știu 
încă cum trebuie acționat în 
pregătire pentru ca vîrful de 
formă să fie realizat la o anu
mită dată, la o anumită com
petiție. Faptul că dintre cei 
16 atleti români participanti la 
J. O., doar 2 au fost în cea 
mai bună formă la Montreal 
este un lucru inadmisibil. în 
continuare, vorbitorul a criticat 
numeroasele aspecte de dezor
dine existente în atletismul 
nostru de performantă. Unele 
vizează nerespectarea progra
mului de pregătire, altele ne
respectarea calendarului in
tern și mai ales a celui inter
national (sînt evitate, se pare, 
în mod deliberat, concursurile 
cu adversari puternici. urmă- 
rindu-se, dimpotrivă, concursuri 
cu atleti de mina- a doua, care 
să dea o imagine deformată a 
propriei valori). Sistemul de 
lucru folosit pînă acum la ni
velul lotului nu s-a dovedit efi
cient și, ca atare, s-a stabilit 
pentru viitor lucrul pe probe, 
pe specialități.

Pentru ca obiectivele care 
stau în fata atletismului în 
perioada următoare să poată 
fi integral îndeplinite, a arătat 
președintele C.N.E.F.S., se 
cere, înainte de toate, elimina
rea completă a lipsurilor și de
ficientelor constatate, întrona
rea unei discipline ferme, atit 
în procesul de instruire, cît și 
în raporturile dintre atleti—an
trenori. antrenori — federație 
etc., rezultat direct al îmbună
tățirii substanțiale a muncii 
de educație.

★
în scopul îmbunătățirii acti

vității, C.N.E.F.S.. împreună cu 
Federația de atletism, au sta
bilit o serie de măsuri pri
vind sistemul competițional, 
organizarea activității atletice 
pe specialități de probe, orga
nizarea mai bună a activității 
loturilor naționale, sarcinile 
antrenorilor federali, stabilirea 
de norme și haremuri de nivel 
mondial care să stea Ia baza 
pregătirii și a participării atle- 
tilor în competiții republica
ne etc.

CAMPIONATE • COMPETIȚII
LA BASCHET, UN DERBY

STEAUA - „U“ CLUJ- 
NAPOCA

Faptul că dețin locurile 2 și 3 
în clasament ca și rezultatul din 
primul tur (75—74 pentru Steaua; 
la acest scor „U“ a ratat două 
aruncări libere executate în ulti
mele secunde), stat argumente 
care ne dau dreptul să conside
răm meciul Steaua — Universi
tatea Cluj-Napoca derby-ul eta
pei a 15-a a Diviziei A la baschet 
masculin, programată să se dispu
te azi și mîine. Celelalte parti
de : grupa 1—6 : Dinamo — Ra
pid (86—71), Farul — 
(101—82) ; grupa 7—12 : 
C.S.U. Brașov (84—83). 
Oradea — Universitatea 
ra (91—89), Politehnica 
C.S.U. Galați (73—71).

La fete, capul de afiș 
a 9-a este deținut 
dintre

I.C.E.D.
I.E.F.S. —

Dinamo 
Timlșoa- 

lași —

al etapei 
întîlinirea 
Olimpia, 
momen

ta clasa-

de 
_____ Politehnica și 
principale aspirante, în 
tul de față, la locul 3 ________
ment. In general, etapa cuprin
de jocuri echilibrate : Universita
tea Timișoara — Crișul, Mobila 
Satu Mare — „U“ Cluj-Napoca, 
Voința Brașov — Sănătatea Plo
iești. Celelalte două meciuri :
I. E.F.S. — Voința București și 
C.S.U. Galați — Rapid.
DIVIZIA A DE JUDO, LA 

PENULTIMA ETAPĂ
Echipele din Divizia A de judo 

susțin, astăzi și mîine, partidele 
penultimei etape a campionatului, 
înaintea acesteia, după cum se 
poate vedea și din clasamentul de 
mai jos, nu mai puțin de șapte 
formații — de la locul 6 la 12 — 
sînt amenințate cu retrogradarea 1 
Așadar, întrecerile acestei etape 
vor fi decisive pentru multe echi
pe. In sala Dinamo din Capitală 
vor avea loc astăzi, de la ora 15 
două triunghiulare : Dinamo Bu
curești — Rapid Arad — Universi
tatea Cluj-Napoca și Politehnica 
București — Dinamo Brașov — 
Universitatea București. Tot astăzi, 
în Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej se vor înt-ilni C.S.M. Bor- 
zești — Nitramonia Făgăraș — Po
litehnica lași, iar mîine, la Miercu
rea Ciuc, I.E.F.S. — Olimpia Bu
curești — Constructorul Miercurea 
Ciuc. Iată clasamentul înaintea a- 
cestei etape :
1. DINAMO Buc.
2. Dinamo Brașov 
” C.S.M. Borzești

,,U“ Cluj-Napoca 
I.E.F.S.
Rapid Arad 
Oonstr. M. Ciuc 
Polit. Iași

9. Nitoamonla Fg.
10. Unlv. Buc.
II. Olimpia Buc. 
12. Polit. Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

50— 5 
42—12 
32—20 
24—21
24— 26 
26—26
25— 26 
21—31 
20—30 
20—3.3 
20—34

7—27

8 
8 
6 
5 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
2

MODIFICĂRI IN PROGRA
MUL CAMPIONATULUI DE 

POPICE PE ECHIPE
în programul campionatului Di

viziei A au survenit unele modi
ficări. Etapa a 8-a a turului, 
penultima. programată pentru 
27—28 noiembrie a fost devansa
tă, meciurile urmînd să se dispu
te azi și mîine. Această schim
bare s-a făcut datorită campio
natelor republicane individuale și 
perechi ale juniorilor care au loc 
ta zilele de 26—28 noiembrie. Me
ciurile din etapa a 8-a ale e- 
chipelor care au jucători ta re
prezentativele de juniori care evo
luează, azi și mîine, la turneul 
internațional din R. D. Germană 
se vor desfășura în cursul săp- 
tămînii.

In programul etapei figurează 
cîteva jocuri care stîrnesc interes 
în rindurile iubitorilor popicelor. 
Astfel partida de Ia Brașov, din
tre Hidromecanica, 
a avut în ultimul 
moașă revenire și 
ambele cu cîte 6 p

In aceste echipe _ 
clasate la recentele finale indivi
duale, campioana tării. Mariana 
Constantin (H) și Maria Stanca 
(C.S.M.). în seria Nord, la băr
bați. echipele clasate pe locurile

formație care 
timp o fru- 

C.S.M. Reșița, 
în seria Nord, 
joacă primele

1—3. la egalitate de puncte, cîte 
10, au șanse să se mențină in a- 
ceiași ordine, ele fiind mari fa
vorite „„ ____
susțin : Voința Cluj-Napoca joacă 
cu Metalul Hunedoara, Eleciro- 
mureș Tg. Mureș cu Electrica Si
biu și Aurul Baia Mare cu Olim
pia Reșița. Nu este lipsit de in-

1 teres nici „derby-ul" codașelor 
din seria Nord, dintre Unio Satu 
Mare (locul 10 cu 4 p) și Voința 
Tg. Mureș (locul 0 cu 4 p). Pri
ma șansă o au popicarii de la 
Unio.

DOUĂ MECIURI DE 
ATRACȚIE LA RUGBY : 
STEAUA - ȘTIINȚA Șl 

GRIVIȚA ROȘIE - 
DINAMO

Dacă sezonul internațional al 
rugbyului nostru s-a încheiat, 
activitatea internă. în schimb, 
continua, ea fiind dominată 
cele patru etape ale Diviziei 
care se vor desfășura pînă la 
nele anului. Prima dintre ele 
va disputa mîine, ea inaugurînd, 
de fapt, faza finală a campiona
tului. După cum se știe, în ifrma 
jocurilor din grupele preliminare, 
echipele s-au calificat fie în tur
neul pentru locurile 1—8. fie în 
cel „9—16“.

Așadar, mîine, din nou întîl- 
nire cu campionatul ! Și reîntîl- 
ni<rea promite să fie atractivă, me
ciurile primei serii (1—8) reținînd 
în mod deosebit atenția. Astfel, 
Capitala găzduiește două meciuri 
de atracție. Steaua — Știința Pe
troșani și Grivița Roșie —- Dina
mo, în care spectatorii vor putea 
urmări din nou la lucru, de data 
asta la echipele de club, pe in
ternaționalii Murariu, M. Ionescu, 
Pintea, Munteanu, Achim, Ale
xandru, Stoica, Ortelecan (în spe
ranța că acesta s-a restabilit). 
Dinu, Nica, Paraschiv și alți rug- 
byș.ti fruntași. Dacă în prima par
tidă militarii par a avea puține e- 
moții, ei constituind un ,,15“ mai 
închegat și mai experimentat de- 
cît studenții din Valea Jiului, în 

. schimb cealaltă se anunță extrem 
de echilibrată.

La Bîrlad, campioana țării. Fa
rul Constanța, are o misiune di
ficilă ta fața Rulmentului. Afir
mația nu trebuie să surprindă, 
Mușat avînd mîna dreaptă în 
ghips, B&cioiu acuzînd un trau
matism la genunchi, iar Varga și 
Ianusevici nefiind nici ei în ple
nitudinea forțelor. în fine. Poli
tehnica Iași, '
juca pe propriul stadion 
este.
dat). „ __ , -
șansă cu C.S.M. Sibiu*

In seria a n-a, capul de 
constituie întîlnirea dc la 
în care Gloria primește 
Sportului 
jocuri în 
favorite : Universitatea Timișoara 
— Rapid, Minerul Gura Humoru
lui — Olimpia, Agronomia Cluj- 
Napoca — Gloria Buc.
CAMPIONATUL MASCULIN 

DE ȘAH
Principalii favoriți ai celei de a 

40-a ediții a campionatului națio
nal de șah au început turneul sub 
semnul unei tactici de prudență. 
In runda a doua, 
albele) a remizat 
Ciocâltea (tot cu 
bufantul Blriescu. 
animat de Botez, 
două victorii consecutive : La Ott 
(cu negrele), în runda a doua, și 
la Radovici (după întrerupere) în 
prima rundă

Un punct important a înscris 
Ungureanu în întîlnirea cu maes
trul internațional Șubă. Dar, par
că pentru a ilustra fluctuațiile de 
formă ale fruntașilor șahului nos
tru el a pierdut în prima rundă la 
Kertesz.

Rezultate • Kertesz — Stoica 
Vi—V2» Pavlov — Voiculescu ’/a—V2, 
Grtinberg — Ilijin 12—Va. Radovici 
—Bondoc 1—0 (runda a doua) ; 
Bondoc — Șubă ’/a—V2 (întreruptă 
din prima rundă).

După două runde conduce BO
TEZ cu 2 p. urmat de Biriescu și 
Kertesz, fiecare cu cîte 1V2 P.

în partidele pe care le

va 
de
A 

fi
se

chiar dacă nu va 
(care 

suspen- 
prima

după cum se știe, 
ci la Tecuci, are

studențesc. în 
care gazdele j

; afiș îl
Buzău, 
replica 

i rest, 
pornesc

Gheorghiu (cu 
cu Ghindă, iar 
albele), cu de-
Startul a fost 
care a obținut

CÎT DE „EXCEPȚIONALĂ" ESTE ACTIVITATEA 
POLITEHNICA TIMIȘOARA

U1

CLUBULUI
Ne aflam la Clubul sportiv Po

litehnica din Timișoara și, împre
ună cu prof. Comeliu Turcu, se
cretarul acestuia, încercam să evi
dențiem unele rezultate obținute 
pe anul în curs. Lucrul mergea 
anevoios ta sensul că nici o sec
ție a clubului nu se putea lăuda 
cu un titlu de campion republi
can. Ajunsesem chiar la conclu
zia că, bunăoară, canotajul con
tinua să se zbată în anonimat, 
cînd... sîntem invitați în biroul 
tov. C.I. Bucur, vicepreședinte al 
clubului.

Așadar, după cîteva întrebări ca 
„în ce scop pe la noi ?", „cine v-a 
trimis ?" s-a intrat direct în su
biect. Ni s-a explicat că „testul" 
la care am fost supuși se dato
rează faptului că „există anumite 
persoane ta orașul Timișoara care 
nu văd cu ochi buni activitatea 
EXCEPȚIONALA (s.n.) a clubu
lui". Ne-am îngăduit să fim sur
prinși de existența unei aseme
nea situații și să nu fim îneîntați 
de calificativul „excepțional", fapt 
pentru care am fost alăturați, fă
ră voia noastră, celor „ce nu văd 
cu ochi buni rezultatele clubului". 
Mărturisiindu-ne. prin urmare, u- 
nele intenții critice, vicepreședin
tele clubului a deschis sertarul bi
roului. din care a scos, fluturînd, 
un ziar : „11 vedeți ? Special l-am 
păstrat ! M-au mai criticat în ur
mă cu cîțiva ani niște gazetari de

la „Sportul" și au venit apoi să-mi 
ceară iertare..."

Trecem peste acest intermezzo 
cu totul original ca și peste puțin 
delicatele amenințări cu reclamați! 
„pînă sus“ ta cazul că vom scrie 
ceva critic, și cerem să consultăm 
ziarul. Purta data din 9 noiembrie 
1072. In încheierea articolului res
pectiv, un pasaj subliniat cu cre
ion roșu : „...Din păcate, șeful a- 
cestei catedre, prof. dr. C.I. Bu
cur, este primul care, printr-o op
tică greșită și evitind contactul cît 
mai strîns cu performanța, nu dă 
suficient imbold în această direc
ție celor pe care îi dirijează. Și 
astfel a fost năruită o performan
ță într-un club care s-a buexfrat. 
cîndva, de o frumoasă tradiție".

Deci, optică greșită, exact ceea 
ce sesizam și noi acum, aceeași 
situație, exprimată prin superlati
vul „excepțional" acordat 
munci și unor rezultate care 
justifică și care nu sînt pe 
sura sarcinilor și exigențelor 
burilor de performanță, mai 
după Montreal. Și fiindcă la în
ceput ne-am referit la secția de 
canotaj care, după opinia inter
locutorului nostru, are și ea o 
activitate „excepțională", iată un 
pasaj din raportul prezentat de 
Biroul Executiv al C.J.E.F.S. Ti
miș în plenara de la începutul a- 
cestui an : „Nu putem să nu sub
liniem rămtaerea în urmă a ca-

unei 
nu-1 
mâ- 
clu- 
ales

notajului masciua. uapă 
putem trece cu vederea 
slab al secției de canotaj 
nica. Analiza amănunțită 
tă de către Biroul Executiv 
C.J.E.F.S. ............
ciențe existente in această secție. 
La Politehnica ponderea o dețin 
încă sportivele angajate la diferite 
unități economice și nu studente
le, iar pregătirea acestora nu se 
ridică la exigențele cerute".

Este limpede, nu „excepțional** 
stau lucrurile la Clubul sportiv 
Politehnica cita Timișoara, chiar 
dacă a dat doi handbaliști lotu
lui olimpic și indiferent cine dă 
acest calificativ. Și. desigur, crea
rea unei asemenea atmosfere de 
automulțumire nu .ajută nimănui. 
Avem convingerea că forul spor
tiv județean, reprezentat la dis
cuția noastră prin metodistul său, 
Pavel Gheorghiu, va reanaliza ac
tivitatea clubului, modul cum au 
fost aplicate măsurile stabilite la 
plenara citată, punînd cu acest 
prilej capăt și unui stil de mun
că ce își găsește greu corespon
dent ta mișcarea noastră sportivă.

Vasile TOFAN

cum nu 
aportul 

Politeh- 
efectua- 

al 
a subliniat unele defi-

Sportul|Paga7o



SCRIMERUL LIVIU ANGELESCU,
CAMPION BALCANIC LA SPADA

GIMNAȘTI 
ROMÂNI

CELE CINCI „CERCURI"

Primele trei locuri au fost ocupate de sportivii
ATENA, 19 (prin telefon). 

Tîrziu. joi seara, aproape de 
miezul nopții a fost desemnat 
noul campion balcanic la spa
dă. El este sportivul român 
Liviu Angelescu. Liviu Ange- 
lescu s-a aflat, la căpătui fina
lei de 6. cu același număr de 
victorii ca și compatriotul său, 
Octavian Zidaru (4). In baraj. 
Angelescu s-a dovedit a fi mai 
bun tactician, astfel că victoria 
i-a surîs.

Clasament final : 1. Angeles
cu (România) 4 v.d.b., 2, Zi
daru (România) 4 v.d.b., 3.
Bărăgan (România) 3 v., 4.
Bratanov (Bulgaria) 2 v„ 5. Ri- 
bar (Iugoslavia) 2 v.. 6. Kîrstcv 
(Bulgaria) 0 v.

Așadar, spadasinii noștri re
petă — integral — performanța 
floretistelor, reușind să se cla
seze pe primele trei locuri, în
tr-o probă în care atît scri- 
merii bulgari cit și cei iugo-

slavi emiteau 
dalii.

Cu proba 
sfîrșit seria 
viduale. După 
tru probe,
în clasamentul pe națiuni 
64 de puncte, fiind urmată de 
Bulgaria cu 43 de puncte. Tur
cia cu 18 puncte._ Iugoslavia cu 
14 puncte 
puncte.

Vineri au 
Congresului 
noastră a fost reprezentată de 
tovarășii 
ședințele 
Dionisie 
neral.

Competiția se reia sîmbătă 
cu probele de floretă băieți și 
sabie, echipe. Duminică. în ul
tima zi a Balcaniadei de scri
mă, probele de floretă fete și 
spadă echipe.

Paul SLAVESCU

și Grecia cu 9

Vasile Ionescu, pre-
F.R. Scrimă, și prof. 
Tepșan, secretar ge-

români de organizare a J

INTERNATIONALEpretenții la me-

a luatde spadă 
întrecerilor indi- 
aceste prime pa- 

România conduce 
cu

avut loc lucrările 
balcanic. Tara

IN iNTILN’RI

Echipe de gimnastică ale țării 
noastre sînt angajate, azi și mîi
ne. în importante confruntări in
ternaționale, atât în țară cît și 
peste hotare. Pe primul plan al 
interesului se situează, fără în
doială, meciul pe care echipa 
masculină îl susține, la Brno. în 
compania selecționatei Cehoslova
ciei, u-n adversar valoros, care 
știe să se mobilizeze in marile 
concursuri. Reintrarea lui Dan 
Grecu poate constitui cheia suc
cesului reprezentativei României 
și nu ne îndoim că multiplul nos
tru campion, după meticuloasa 
pregătire efectuată, se va afla din 
nou în forma care l-a consacrat 
pe plan mondial.

La Bacău, sîmbătă și duminică, 
este programată dubla confrunta
re dintre echipele de junioare (fe
minin) și tineret (masculin) ale 
României și Uniunii Sovietice, iar 
Ia Potsdam va avea loc meciul 
dintre echipele de juniori ale R.D. 
Germane și României. In toate a- 
ceste întîlniri sportivele și spor
tivii vor evolua numai cu exerci
ții liber alese.

BASCHETBALISTELE DE LA I. E. F. S.
AU ȘANSE SĂ PROMOVEZE

în meciul său debut in ediția 
a 18-.a a C.C.E., echipa femi
nină de baschet a I.E.F.S. a în
tîlnit la Cracovia formația Wis
la care a cîștigat cu scorul de 
78—75 (57—36). Evident marcate 
de emoție, studentele au evo
luat sub posibilități în prima 
repriză, cînd gazdele au acumu
lat un avans de 21 de puncte ! 
Pauza a fost însă binevenită 
pentru baschetbalistele pregătite 
de prof. I. Nicolau. Bine îndru
mate, au aplicat cu convingere 
și succes apărarea presing. Ca 
urmare, intercepțiile și contra
atacurile s-au succedat într-un 
ritm rapid, determinînd reduce-

rea diferenței pînă la trei punc
te (I.E.F.S. a cîștigat repriza se
cundă cu 39—21 !), ceea ce face 
ca partida retur de la Bucu
rești (joi 25 noiembrie în sala 
Floreasca, ora 19,30 ; în deschi
dere, la ora 17,45, întîlnirea 
masculină Dinamo — Olympia
kos Pireu) să acorde studente
lor șanse apreciabile de califi
care într-una din grupele sfer
turilor de finală ale C.C.E.

Marcatoarele în meciul de la 
Cracovia : Rădulescu — Du|u 
34. Fortik 14, Giurea 9, Miha- 
lik 8, Balai 7, Simionescu 3 
pentru I.E.F.S., respectiv. Per- 
niak 27, Ivanek 17, Biesikers-

ROMÂNIA-POLONIA 1916 (98) 
LA HANDBAL JUNIORI

In partida de junioare, România - Polonia 16-17 (9-7)
Aseară, în sala Floreasca din 

Capitală, s-au desfășurat în- 
tîlnirile internaționale de hand
bal dintre formațiile reprezen
tative de juniori și junioare 
ale României și Poloniei.

Primul meci a fost cel al fe
telor. Deși au întîlnit o echipă 
modestă din punct de vedere 
tehnic, handbalistele noastre 
au pierdut, lăsîndu-se dominate 
în momentele decisive, greșind 
pase și ratînd multe situații 
favorabile. Evident, această e- 
chipă, care ne va reprezenta 
Ia „mondialele” de junioare, 
mai are nevoie de pregătire.-. 
Partida a luat sfîrșit cu scorul 
de 17—16 (7—9) în favoarea

ROMÂNIA R. F. GERMANIA
LA HANDBAL MASCULIN

(Urmare din pag. a ! -a)

formației Poloniei. Au înscris : 
Weber 5, Ianesch 5, Torok 3, 
Mălai 1, Răducu 1 și Ceavdari- 
dis 1 pentru România, Slodtak
7, Trafalska 3, Kreft 2. Stanc- 
zak 2, Neltman 2 și Koztowska 
1 pentru Polonia. Au arbitrat 
Horst Klug și Manfred Hfibner 
(R. D. Germană).

Al doilea meci, cel al băieți
lor, a fost spectaculos și a ofe
rit un handbal bun. Aceasta nu 
pentru că echipa noastră a cîș
tigat — 19—16 (9—8) — ci fi
indcă, realmente, cele două 
formații s-au dovedit bine 
pregătite și au reușit faze ra
pide, încheiate cu șuturi puter
nice. Au marcat : D. Marian
8, Voinea 4, Flangea 3. Tătaru
2, Vioreanu 1 și Cosma 1 —
România, Pindur 6. Gorski 3, 
Giedyk 3, Sicdorow 2, Cepek 1 
și Ogonowski 1 — Polonia. Au 
arbitrat M- Wolf și V. Forma- 
nek (Cehoslovacia). Jocurile re
vanșă sînt programate dumini
că după amiază, în Sala Victo
ria din Ploiești, cu începere de 
la ora 17.

kaia 9, Wojtal 8, Kaluta 8, Sta- 
roveskaia 4, Waga 3, Jakubc- 
zak 2.

Alte rezultate : Akademik So
fia — Sporting Alexandria 99— 
20 (49—16) : B. G, Dusseldorf— 
E.V.A.X. Barcelona 39—69 (23— 
34) ; B. C. Merelbeke (Belgia)— 
U. C. Clermond Ferrand (Fran
ța) 45—77 (19—43).

în C.C.E. la băieți. Dinamo 
București a jucat, în cadrul gru
pei E, la Tel Aviv. cu Maccabi. 
Gazdele au cîștigat cu 92—81 
(45—40) și sînt virtuale cîștigă
toare ale locului I, care aduce 
calificarea în semifinalele com
petiției.

Alte rezultate din etapa pe
nultimă a grupelor preliminare: 
Grupa A : T.U.S. Leverkusen — 
Dudelange (Luxemburg) 94—76 
(45—35) ; Eczacibasi Istanbul — 
Mobil Girgi Varese 72—84 (40— 
42) ; grupa B : Real Madrid — 
B. C. Londra 112—79 (64—42) ; 
Sporting Lisabona —■ Federale 
Lugano 86—111 (38—59) ; gru
pa C : Ț.S.K.A. Moscova — 
Playhonka (Finlanda) 118—78 
(54—40) ; Wisla Cracovia — Al- 
vik Stockholm 96—95 (48—51) ; 
grupa D : Racing Malines 
A.S.P.O. Tours 61—63 “* ' 
Kinzo Amsterdam — 
Viena 91—90 (52—45) ; 
Olympiakos Pireu — 
dyne Bologna 81—79 
grupa F : Partizan Belgrad — 
Akademik Sofia 117—74 (61—34).

(28—33) ;
U.B.S.C. 

grupa E: 
— Sinu- 
(44-34) ;

ALE MOSCOVEI OLIMPICE
Conferință de presă la sediul Comitetului 

O. ’80

Cursa ciclistă de fond din cadrul Olimpia
dei ’80 va trece prin centrul capitalei 

sovietice.
Foto : A.P.N.

tătoare, puțind să 
asigure condiții op
time de desfășura
re a întrecerilor". 
Făcînd o paralelă 
simbolică, s-ar pu
tea spune că aces
te 5 complexe 
sportive moscovite 
corespund cercu
rilor olimpice.

Primul dintre ele 
este amplasat la 
Lujniki. unde ală
turi de marele sta
dion cu tribune 
pentru 103 000 spec
tatori și Palatul 
sporturilor (15 000 
locuri), se va con
strui o nouă sală 
polivalentă, puțind 
găzdui diferite com
petiții. Aci se va 
desfășura turneul 
olimpic de volei. 
Al doilea „cerc" de 
baze olimpice va 
fi la Krîlatskoe, 
unde se construieș
te un nou velo
drom și va fi a- 
menajat traseul 
cursei cicliste de 
fond. Stadioanele 
Dinamo și Ț.S.K.A. 
vor constitui al trei
lea complex spor
tiv, unde vor con
cura baschetbaliștii, 
echipele de hochei

(min. 35), 13—9 (min. 40), 17— 
10 (min. 48).

în afara lui 
sublinia forma 
tarului Orban 
a lui Drăgănîță.

Au marcat : Drăgăniță 6, Bir- 
talan 4, Voina 3, Boroș 2, Gra- 
bovschi 1, Ștef 1. Deacu 1 și 
Hornea pentru echipa României 
(au mai jucat Mironiuc și Fol- 
ker), Deckarm 4, Ehret 2, Na
gel 2, Emrich 1, Boczkowsky 1 
și Kăller 1 pentru R.F. Ger
mania. Au arbitrat J. Korec și 
C. Sladky (Cehoslovacia). Par
tida revanșă — sîmbătă după 
amiază, de la ora 18, în Sala 
Victoria din Ploiești.

Voina, vom mai 
deosebită a por- 
și verva de șut

M. N.

€. M. DE PATINAJ ARTISTIC
LA TOKIO

TOKIO (Agerpres). — Cam
pionatele mondiale de patinaj 
artistic din 1977 se vor desfă
șura la Tokio între 1—6 martie 
și vor reuni circa 160 de spor
tivi și sportive din peste 30 de 
țări, se anunță de la comitetul 
de organizare a competiției.

O clădire albă cu două etaje, 
construită în stil tradițional, pe 
una din arterele centrale ale 
Moscovei — strada Gorki nr. 22 
A. Aci își are sediul Comitetul 
de organizare a celei de a 
XXII-a ediție a Jocurilor O- 
limpice de vară. Luminile ard 
pînă tîrziu în noapte, dincolo 
de ferestrele cu perdele albe de 
satin. Se lucrează intens pen
tru punerea la punct a tuturor 
detaliilor organizatorice privind 
desfășurarea marelui eveniment 
sportiv pe care-1 va găzdui ca
pitala Uniunii Sovietice, în a- 
nul 1980.

De curând, la sediul Comite
tului de organizare a J.O. a 
avut loc o importantă confe
rință de presă, în cadrul căreia 
Vladimir Koval, vicepreședin
tele acestui for, a împărtășit 
ziariștilor prezenți interesante 
amănunte. Astfel, s-a precizat că 
pentru Olimpiada ’80, capitala 
sovietică va dispune de mai 
multe complexe sportive, care 
vor găzdui întrecerile : „Mosco
va va adopta alte formule or
ganizatorice, decit cele folosite 
de gazdele precedentelor Jocuri, 
cele de la Miinchen și Mont
real — a spus V. Koval. Nu 
vom avea un singur parc olim
pic, grupînd toate bazele spor
tive. ci vom dispune de cinci 
complexe diferite, de sine stă-

TURNEUL DE TENIS
LONDRA, 19 (Agerpes). în 

optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis, care se 
desfășoară în sala Wembley din 
Londra, Ilie Năstase, l-a elimi
nat cu 6—4, 7—6 pe Ray Moore. 
Americanul Brian Gottfried l-a 
învins cu 1—6, 6—1, 6—4 pe en
glezul Mark Cox, cîștigătorul 
recentului turneu de la Stock
holm.

Alte rezultate : Tom Okker — 
Colin Dibley 6—2, 7—6 ; Woj
tek Fibak — Balasz Taroczy 
(Ungaria) 6—2, 6—3.

în sferturile de finală ame-

DEPUTATUL 
g STEVENSON 
g Teofilo Stevenson, cam- 

pionul olimpic de box la 
categoria grea, a fost a- 

g Ies deputat în Adunarea 
g Națională a Cubei, re- 
✓2 prezentînd în acest impor
ți tant for politic orașul său 
g natal, Puerto Padre, „Ca 
✓2 tînăr revoluționar, membru 
g al Uniunii tinertului co- 
g munist — a declarat Teo- 

filo Stevenson — înțeleg 
să răspund acestei mari 
încrederi, îndeplinind res- 

g ponsabilitatea ce-mi revine, 
la fel cum am făcut pen- 
tru a reprezenta cu cinste 

g culorile patriei in marile 
competiții sportive".

| REINTRĂ PROELL ? 
g Cunoscuta schioară aus- 

triacă Anne Marie Proell, 
g de cinci ori cîștigătoare 

a „Cupei Mondiale", a 
anunțat că intenționează 

g să-și reia activitatea corn* 
g petiționa-lă de performan- 

ță. După cum se știe, 
g An ne Mărie Proell a re- 

nunțat să mai participe ....... ......... ......

și
Boxerii se vor întîlni

luptătorii 
pe iarbă, 
la noua sală de pe Prospectul 
Păcii, iar alături, în bazinul 
aflat în construcție, vor lua 
startul înotătorii și poloiștii- Al 
cincilea complex se găsește în 
apropierea Parcului Sokolniki, 
unde va fi sediul concursului 
olimpic de haltere.

Răspindirea acestor baze o- 
limpice nu va prezenta incon
venientul distanței — a precizat 
V. Koval la conferința de pre
să. Mijloace rapide de loco
moție vor fi puse la dispoziția 
participanților. Iar pentru ma
rele public un avantaj conside
rabil îl constituie faptul că toa
te cele cinci „cercuri" ale Mos
covei olimpice sînt deservite de 
liniile metroului, cu trenuri de 
mare capacitate.

PE SCURT
ATLETISM • La Buenos Aires,' 

atleta argentinlană Laura Ragas 
a stabilit un nou record sud-ame- 
rican la săritura în înălțime — 
1,74 m.

DE LA LONDRA
ricanul Jimmy Connors l-a în
vins cu 6—3, 7—5 pe Stan Smith 
(S.U.A.). într-o partidă, care a 
durat peste două 
zul Wojtek Fibak 
7—6, 6—7, 6—4 în 
Năstase.

ore. polone- 
a cîștigat cu 
fata lui Ilie

★
Rezultate din turneul internațional 

de la Manila : Case — Fassbender
5— 7, 6—4, 6—4 ; Ruffels — A. Am- 
ritraj 7—5, 6—1 ; Machette — El 
Shafei 7—6, 6—3 ; Crealy — Cahill
6— 4. 6—1 ; Edmondson — McName 
6—3, 6—2 ; Masters — Hagey 6—4, 
6—1.

FOTBAL • Echipa braziliană 
Cruzeiro din Belo Horizonte, câș
tigătoarea Cupei Libertadores, a 
efectuat ieri un ultim antrena
ment în vederea partidei pentru 
finala „Cupei intercontinentale", 
ce o va disputa săptămîna viitoa
re la Miinchen, în compania for
mației vest-germane Bayem Mtin- 
chen, de trei ori cîștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni". • 
Vitoria setubal a jucat în Guate
mala cu o selecționată a țării- 
gazdă, terminînd învingătoare cu 
2—0 (2—0). • Turneul pentru ju
niori desfășurat la Monaco a fost 
cîștigat de echipa Italiei. VineTi 
în finală ei au învins cu scorul de 
4—3 (după executarea loviturilor 
de la 11 m) reprezentativa R. F. 
Germania. La sfîrșitul timpului 
regulamentar de joc rezultatul era 
egal : o—0. Locul 3 a revenit e- 
chipei U.R.S.S. care a învins cu 
1—0 selecționata Iugoslaviei.

HANDBAL • La Oslo, meciul 
revanșă dintre selecționatele femi
nine ale Norvegiei și r.d. Ger
mane s-a încheiat cu scorul de 
17—8 (8—5) în favoarea oaspete- 
lor.

la concursurile oficiale în 
sezonul 1975—76. Ea nu a 
fost prezentă ni'ci la Jocu
rile Olimpice disputate în 
acest an la Innsbruk.

PENTRU CLUBUL 
DRAG

Echipa vest-germană 
Schalke 04, recenta 
gătoare a Sportului 
dențesc, revine în 
litote. Dar nu cu 
rezultat deosebit 
pe gazon, ci cu . 
pierderii unui suporter cre
dincios. Mai exact, o su
port eră. A încetat dm via
ță — la respectabila yîrs- 
tă de 103 ani (!) — pro
fesoara Henrieta Hoch- 
hegel din Gelsenkirchen, 
membră fondatoare a clu
bului, înființat, după cum 
îl arată numele, în anul 
1904.

Pînă acum zece ani,

învin- 
stu- 

actua- 
vreun 

obținut 
prilejul

simpatica batrinica 
pierdea nici un meci al 
echipei favorite, rămînînd 
cu stocism în tribuna, pe 
orice vreme. In timpul din 
urmă ea cerea să i se re
lateze toate detalii’le în
tîlni ri lor lui Schalke 04,
chiar și meciurile amicale. 
Și-a plătit cu regularitate 
cotizațiile vreme de 72 de 
ani și a lăsat 
drag, prin testament, 
desta sa avere.

DEZILUZIE 
LA ANTIPOZI

Presa australiană con
tinuă să comenteze sla
bele rezultate obținute 
de înotătorii „Conti
nentului verde" la 
Montreal. O singură 
medalie de bronz obți
nută de Stephen Hol
land și apoi aproape 
nimic, deși delegația

clubului
mo-

respectivă cuprindea 22 
de băieți și fete. An
trenorul selecționatei, 
Terry Heyterkowl, a 
declarat presei că de
ziluzia provocată de e- 
chipa sa se datorește 
în primul rînd lipsei 
de mijloace financiare 
necesare dotării demo
datelor bazine pre
cum și metodelor de 
antrenament care nu 
au mai fost schimbate 
de 20 de ani. Un alt 
factor de seamă al lip
sei de elemente de 
perspectivă se datoreș
te faptului că imediat 
ce un tînăr înotător 
australian produce re
zultate 
este 
bursa 
S.U.A., 
mai poate fi urmărit, 
nici selecționat. Vre
mea lui John și lise 
Konrad precum și a 
Shanei Gould a trecut.

de valoare, el 
ademenit cu o 
de studii în 

astfel că nu

%

iar noi recordmani nu 
se mai arată în bazi- 
nele Australiei. g

NATAȚIE a In ultima zi a con
cursului de la Halle, Marina Jank 
(R.D.G.) a cîștigat proba de 100 m 
fluture cu 1:04,04. La 400 m liber 
masculin, cehoslovacul Daniel Ma
rek a înregistrat 4:11,97 a Proba 
feminină de la platformă din ca
drul concursului de sărituri în apă 
de la Leningrad a fost cîștigată de 
campioana olimpică Elena Vaițe- 
kovskaia cu 375,23 p, urmată de 
Tatiana Sarkisova și Aleksandra 
Maslova. La masculin, primul s-a 
clasat Vladimir Karpov cu 483.15 p.

ȘAH « Au fost confirmați de 
către F.I.D.E., ca mari maeștri 
internaționali : Boris Gulko. Ser- 
ghei M.akarîcev, Oleg Romanișin, 
luri Razuvaev, Igor Zalțev (toți 
dim U.R.S.S.), Knezevici, Buk’ci. 
Raicevici, Kovacevici (toți din 
Iugoslavia). Balinas (Fillpine). Fa- 
rago (Ungaria). Vogt (R.D.G.). G. 
Garcia (Cuba). Schmidt (Polonia).

TENIS DE MASĂ • La Novisad. 
în campionatele internaționale ale 
Iugoslaviei, finala echipelor mas
culine opune formațiile R.P. Chi
neze și Iugoslaviei. Ultima a eli
minat echipa României cu 3—1. La 
feminin : R.P.D Coreeană — Ro
mânia 3—0. In finală se întîlnesc 
echipele R.P. Chineze și Ungariei.
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