
COMUNICATUL
CONSFĂTUIRII COMITETULUI POLITIC CONSULTATIV 
AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL 

DE LA VARȘOVIA
Intre 25—26 noiembrie 1976, 

la București a avut Ioc Consfă
tuirea Comitetului Politic Con
sultativ al statelor participante 
la Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistentă mutuală de la 
Varșovia.

La Consfătuire au luat parte 
delegațiile :

Republicii Populare Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Bulgaria :

Republicii Socialiste Ceho
slovace, condusă de tovarășul 
Gustav Husak, secretar general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace ;

Republicii Democrate Ger
mane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consi
liului de Stat al Republicii De
mocrate Germane ;

Republicii Populare Polone, 
condusă de tovarășul Edward 
Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez ;

Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist

Român, președintele Republicii 
Socialiste România ;

Republicii Populare Ungare, 
condusă de tovarășul Janos 
Kadar, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar ;

Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, condusă de to
varășul Leonid Brejnev, secre
tar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

La lucrările consfătuirii au 
participat, de asemenea, șeful 
Statului Major al Forțelor Ar
mate Unite ale statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșo
via, general de armată A. I. 
Gribkov, și secretarul general 
al Comitetului Politic Consulta
tiv al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia. N. P. 
Firiubin.

La consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ a avut loc 
un schimb de păreri cu privire 
la problemele actuale ale lup
tei în continuare pentru pace 
și adîncirea destinderii interna
ționale, pentru întărirea secu
rității si dezvoltarea colaborări’ 
în Europa.

Participant» la consfătuirea 
Comitetului Politic Consultativ 
au adoptat. în unanimitate. De
clarația „Pentru noi orizonturi 
in destinderea internațională,

(Continuare in pag. a S-a)

ÎMCffilEREA VIZITEI 
TOVARĂȘULUI 1.1. BREJNEV

Tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, care, la invitația to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a făcut, între 22—24 noiembrie, 
o vizită de prietenie în Repu
blica Socialistă România, a 
plecat, vineri după-amiază, 
spre patrie.

Solemnitatea plecării a avut 
loc pe aeroportul Otopeni, îm
podobit sărbătorește. Deasupra 
aerogării se aflau portretele 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu 
și Leonid Ilici Brejnev, înca
drate de drapelele de stat ale 
celor două țări. în limbile 
română și rusă erau înscrise 
urările : „Trăiască prietenia
frățească și colaborarea mul
tilaterală româno-sovietică !”, 
„Să se întărească și să se dez
volte solidaritatea dintre tarile 
socialiste, dintre partidele co
muniste și muncitorești, dintre 
forțele progresiste și antiimpe- 
rialiste din întreaga lume

Tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev și tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit împreună Ia 
aeroport, unde au fost salutați 
cu însuflețire, cu vii aplauze și 
urale de miile de bucureșteni

aflați aici, care au dat glas cu 
putere sentimentelor de pro
fundă satisfacție ale cetățenilor 
patriei noastre pentru rezulta
tele rodnice ale convorbirilor 
româno-sovietice la nivel înalt 
ce și-au găsit expresia în De
clarația privind dezvoltarea 
continuă a colaborării și prie
teniei frățești între Partidul 
Comunist Român și Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice, 
între România și Uniunea So
vietică. Minute în șir, neîntre
rupt, s-a scandat „Ceaușescu— 
Brejnev !“, „Ceaușescu — 
Brejnev 1”.

In această însuflețită atmos
feră a avut loc ceremonia ofi
cială.

La scara avionului, un grup 
de pionieri au oferit flori to
varășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășului Leonid Ilici Brej
nev.

Tovarășii A. N. Kosîghin, 
A. A. Gromîko, celelalte per
soane oficiale sovietice și-au 
luat rămas bun de la tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Apoi, tovarășul Leonid Ilici 
Brejnev își ia rămas bun de la 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Cei doi conducători de partid 
și-au strîns cu căldură mîinile. 
s-au îmbrățișat.

La ora 15,15, aeronava oficială 
a decolat.

I ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ §1 SPORT

Miine, pe stadionul „23 August", de la ora 14
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I MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA - BULGARIA,
DECISIV PENTRU ClȘTIGAREA CAMPIONATULUI BALCANIC

I
I
Ifi

I

I
I

I
I
I

Echipa reprezentativă de fot
bal a țării noastre va susține 
miine, la București (pe stadio
nul „23 August”, începînd de 
la ora 14), ultima ei partidă 
din acest an. Este cea de a 
283-a întîlnire internațională 
inter-țări din palmaresul echi
pei noastre și — în conjunctura 
actuală — una dintre cele mai 
importante pe care fotbaliștii

Radu II, miine, pentru a 
doua oară sub tricoul echipei 
naționale.

„tricolori” le-au avut de dispu
tat în ultima vreme. Importan
ța acestei partide rezultă înde
osebi din faptul că ea are un 
caracter oficial, contînd ca re
tur al finalei Campionatului 
Balcanic. După cum se știe, în 
prima manșă a acestei finale, 
desfășurată în primăvară la 
Tîrnovo, victoria a revenit, la 
limită (cu 1—0), reprezentativei 
bulgare. Pentru a deveni cîști- 
gătoare a competiției, echipa 
noastră trebuie să obțină vic
toria în meciul de miine la cel 
puțin două goluri diferență. Re
amintim că regulamentul com
petiției prevede ca, la victorii 
egale și scor egal, departajarea 
să se facă (la fel ca în cupele 
europene) pe criteriul numă
rului de goluri înscrise în de
plasare. Numai în cazul cînd 
(la victorii egale) și scorurile 
sînt identice se vor juca pre
lungiri (2 reprize X15 minute), 
după care, dacă egalitatea se 
menține, se vor executa lovi
turi de la 11 metri.

Deci, în meciul de miine. re
prezentativei noastre nu-i este 
suficientă o victorie la un gol 
diferență, cu excepția doar a

Turneul final al Diviziei de lupte greco-romane

MECIURI ECHILIBRATE ÎN PRIMA ZI
oferită 
la „23 
au în-
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scorului de 1—0, în care îi ră- 
mine șansa prelungirilor și, In 
ultimă instanță, a executării 
penalty-urilor. Dar, sperăm că 
fotbaliștii „tricolori" nu vor a- 
junge aici și că ei vor reuși să 
tranșeze disputa î-n favoarea 
lor, la scorul necesar, încă in 
timpul celor 90 de minute de 
joc. Cu atît mai mult cu cit 
partenerii lor de întrecere, care 
prezintă la București o echipă 
întinerită, traversează și ei o 
perioadă mai puțin fecundă' în 
activitatea lor internațională.

Desigur, nu putem să nu ți
nem seama că echipa noastră 
națională abordează partida de 
miine handicapată de absența 
unor jucători de valoare și cu 
multă experiență internațională, 
dintre care unii s-au pus sin
guri în afara lotului reprezen
tativ. Dar înlocuitorii acestora 
sînt și ei fie de valoare apropi
ată cu a vechilor titulari, fie 
tineri în plină ascensiune, de 
la care se așteaptă o confirma
re a talentului și posibilităților 
dovedite în campionat.

în această săptămînă dinain
tea partidei cu echipa Bulga
riei, componenții lotului repre
zentativ s-au pregătit intens,

BULGARIA <\\\w\\\\\\\\^

Tvetkov, înaintașul central al 
echipei Slavia Sofia și al for
mației reprezentative, in ac
țiune.

cu responsabilitate și multă 
tragere de inimă, arătind un 
spor de gîndire asupra a ceea

(Continuare in pag. 4—5)

DESTINDERE, SĂNĂTATE, RANDAMENT SPORIT 
PRIN PRACTICAREA 

GIMNASTICII LA LOCUL DE MUNCĂ

In ambianța plăcută 
de sala de atletism de 
August”, ieri dimineață 
ceput turneele individuale din 
cadrul etapei finale a 
de lupte greco-romane, 
participă 
București, 
București, 
IPROFIL

formațiile 
Steaua, 

Aluminiu 
Rădăuți și

Diviziei 
la care 
Dinamo 
Metalul 
Slatina, 
A.S.A.

Cluj-Napoca.
Chiar din primele tururi, cei 

prezenți au fost martorii unor 
dispute dinamice, atractive. în 
care echilibrul a fost evident.
uneori pînă la gongul final al 
partidelor. Cea mai semnifica
tivă în acest sens a fost întîl-
nirea dintre campionul catego
riei 74 kg., dinamovistul Ghe- 
orghe Ciobotaru și Pompiliu 
Schirliu (Aluminiu Slatina). 
Neintimidat de numele adver
sarului său, sportivul din Sla-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a l-a)

După ce a trecut prin emoții, dinamovistul N. Gingă reușește 
să-și fixeze adversarul in „pod" și să obțină victoria in partida 
cu S. Marinescu (Metalul) Foto : S. BAKCSY

Contribuția activității de edu
cație fizică la întărirea sănătă
ții populației, la educarea co
munistă a tineretului, a tuturor 
cetățenilor patriei, reprezintă 
un obiectiv fundamental al 
mișcării sportive din țara noas
tră. Atribuind un rol de mare 
însemnătate acestui domeniu de 
interes social, partidul și statul 
nostru asigură condiții din ce în 
ce mai bune practicării exerci- 
țiilor fizice și sportului de că
tre mase tot mai largi de oa
meni ai muncii. Numeroasele 
hotărîri de partid cu referire la 
sport, recenta ședință a Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., care a analizat mo
dul cum se îndeplinesc sarci
nile ce decurg din documentele 
referitoare la mișcarea sportivă, 
precum și direcțiile de dezvol
tare a acesteia pînă în anul 
1980, pun un accent deosebit pe 
activitatea sportivă de masă.

Una dintre formele cele maj 
accesibile, care poate contribui 
la inițierea și obișnuirea oame
nilor cu exercițiul fizic organi
zat, cu urmări dintre cele mai 
favorabile asupra sănătății, este 
practicarea gimnasticii la locul 
de muncă. Printr-o largă cola
borare a organizațiilor sportive 
cu cele sindicale, cu organizați
ile U.T.C., avînd sprijinul ne
mijlocit, în numeroase între

prinderi și instțtuții, al condu
cerilor administrative și des- 
fășurîndu-se sub îndrumarea 
organizațiilor de partid, gim
nastica la locul de muncă a 
devenit o practică de zi cu zi, 
atît în schimbul de dimineață, 
cit și cel de după amiază.

Din studiile in legătură cu 
efectul gimnasticii la locul de 
muncă se desprinde concluzia 
că această formă de activitate 
sportivă contribuie nu numai la 
întărirea sănătății practicanților 
ei, ci și — pe fondul unei judi
cioase organizări a muncii — 
Ia creșterea randamentului fie
cărui. angajat, a productivității. 
Experiența pozitivă a unități
lor în care practicarea pe scară 
largă a gimnasticii la locul de 
muncă a devenit o activitate 
cotidiană întărește cu prisosin
ță acest adevăr.

Așa, de pildă, s-a stabilit că 
la întreprinderea de ciorapi din 
Sebeș, județul Alba, s-a înre
gistrat o creștere de 1,5 la sută 
a productivității muncii după 
un an de practicare zilnică a 
gimnasticii ; de asemenea, s-a 
înregistrat o sporire de 3—5 la 
sută la întreprinderea „Pro
gresul" din Brăila și de peste 1 
la sută la întreprinderea de

(Continuare in pag. a 7-a)



LA TEMELIA SUCCESELOR-CULTIVAREA DRAGOSTEI DE MUNCA
„De ciți ani practicați acest 

sport, tovarășe profesor Pom- 
piliu Popescu ?“

Omul din fața noastră se gân
dește o clipă, ridică din umeri 
în semn de „știu și eu ?”, apoi 
răspunde : „Dacă este să 
dau o dată precisă, pot să 
spun că am împlinit in 
ceastă toamnă 20 de ani 
cînd sint instructor 
lism aici, la Casa 
din Călărași, iar in 
ani conduc și cercul 
lism de Ia A. S. 1 
Așadar, timp de 20 
prof. Pompiiiu Popescu a ini
țiat pe micii purtători de cra
vate roșii cu tricolor într-un 
sport pe cît de captivant pe 
atît de folositor : modelismul. 
Ne rotim privirea prin spa
țiosul atelier. E seară tîrziu, 
copiii au plecat de mult, dar 
munca lor, produs al imagina
ției stimulate de profesor, al 
ceasurilor și zilelor de migală, 
ni se înfățișează aici. Pe pe
reți sau agățate de tavan, pe 
stelaje și pe mese sînt orîn- 
duite cu grijă zeci și sute de 
aparate, de toate tipurile, de 
la zmee celulare la machete 
de corăbii celebre, de la „ra
chete cosmice** la elicoptere, la

vă 
vă 
a- 
de 

de mode- 
pionierilor 
ultimii 10 

1 de mode- 
Tricolorul". 

de ani

„farfurii zburătoare” sau mini- 
automobile.

„Să nu vă închipuiți că asta-i 
toată producția celor 20 de ani 
— ne spune profesorul, puțin 
îngrijorat că ne-am fi putut 
închipui așa ceva. Dintre eopiii 
care au lucrat aici mulți sînt 
deja ingineri, tehnicieni de 
înaltă clasă sau studenți. Aici 
au prins gustul pentru tehnică, 
au învățat că perseverența în 
muncă este singura cale spre 
afirmare. Ce vedeți aici, sînt 
realizările ultimei generații..."

Și prof. Pompiiiu Popescu ne 
vorbește cu însuflețire despre 
activitatea celor peste 200 de 
„ucenici** pe care-i are la Casa 
pionierilor, despre sportivii — în 
jur de 50 — de la „Tricolorul" 
și cei peste 90 de elevi de la 
cercul de modelism organizat de 
Comitetul municipal U.T.C. 
Consemnăm nume, evenimente, 
performanțe realizate în acest 
an de modeliștii de la Că
lărași. Iată doar cîteva : pio
nierii din municipiul de pe ma
lul Borcei au cîștigat importan
tul trofeu „Mamaia ’76“ la aero, 
navo și rachetomodele. Tot ei 
au cucerit titlul de campioni 
republicani pe echipe, juniori 
mici, la rachetomodele. un titlu 
de campion național — prin

Puiu Ivanciu — și două me
dalii de argint. Modeliștii de la 
Tricolorul dețin și ei un" titlu 
de campioni pe echipe, seniori, 
la rachetomodele, două titluri 
individuale, iar cinci sportivi 
au trecut normele categoriei I 
de clasificare. Dar cel mai fru
mos succes îl notăm în drep
tul familiei... Maria și Pompi
iiu Popescu. Instructorul și so
ția sa au cîștigat cite o probă 
în campionatul național de ra
chetomodele și — fiecare — 
titlul de maestru al sportului, 
primele două asemenea titluri 
din județul Ialomița. Planuri 
de viitor : noi modele (printre 
care o escadrilă de elicoptere), 
cîteva teme de cercetare știin
țifică. organizarea unei com
petiții .— Cupa Danubiu, de
monstrații pentru atragerea de 
noi tineri spre acest sport care, 
după spusele prof. Popescu. „îi 
învață pe copii să gîndească 
științific, să creeze, le dezvoltă 
gustul pentru mișcare 
liber și mai 
dragostea de muncă”, 
convingeri sînt, după 
noastră, suportul pe care mo
deliștii de la Călărași și-au 
clădit succesele.

ales le
în aer 
cultivă 
Aceste 
opinia

V. T. MUREȘ

DEMARAJ ENERGIC ÎN AUTOMOBILISM
Sezonul automobilist al anu

lui 1976 s-a încheiat, atestând 
popularitatea crescândă a aces
tui sport în multe localități sau 
județe din țară. Iată, de pildă, 
cîteva însemnări după dispu
tarea celor trei campionate re
publicane: de viteză pe circuit, 
de viteză în coastă și de raliuri.

• în 1975 la Federația de au
tomobilism și karting au fost 
afiliate 29 de cluburi și asocia
ții sportive (atît pentru auto
mobilism cit și pentru karting), 
în 1976 numărul lor a crescut 
la 73. Referindu-ne la automo
bilism, vrem să 
competițiile din 
apărut o seamă 
I.T.A. Timișoara
C.S.U. Brașov <18), I.O.B. Bafș 
(17), Dacia Pitești (12), Motor 
I.R.A. Cluj (11), Tractorul Bra
șov (10), M.E.V.A. Drobeta Tr. 
Severin (10), Motor Dacia Ti
mișoara, Sinterom Cluj-Na-'O*,a, 
I.T.A. Caransebeș, Victoria Cluj- 
Napoca, Aurul Brad, C.S.M.

și reprezentanți 
filialelor A.C.R.
Timișoara, Iași,

Pe marginea materialelor publicate

RĂSPUNSURI Șl MASURI,
AȘTEPTAM REZULTATELE • ••

no- 
mai

în numărul său din 20 
iembrie a.c., sub titlul „Cît 
multi tineri și tinere pe tere
nurile și în sălile de sport", 
ziarul nostru a publicat un 
raid-anchetă, în care s-a ocu
pat de modul cum este folosită 
baza materială destinată spor
tului de masă și de perfor
mantă, preocupările asociațiilor 
și cluburilor sportive 
folosirea mai intensă a 
teia. S-a pornit de la 
derentul că dezvoltarea 
tații sportive de masă 
performantă este condiționată 
în cea mai mare măsură de 
existenta unei baze sportive 
adecvate, de folosirea ei cu ma
ximum de eficiență, sarcini ce 
au reieșit din examinarea, în 
cadrul Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., a pro
gramului dezvoltării activității 
de educație fizică și sport în 
următorii cinci ani. Raidul 
nostru a cuprins un mare nu
măr de baze sportive din Ca
pitală și din cîteva localități 
din tară, Galați, Brăila. Ora
dea, Călărași.

în urma celor sesizate, la 
redacție am primit 
răspunsuri, din care 
următoarele :

„Analizind situația

pentru 
aces- 

consi- 
activi- 
și de

primele 
spicuim

arătăm că în 
acest an au 

de echipe noi: 
(cu 18 sportivi),

Reșița, precum 
individuali ai 
din București, 
Baia Mare, Bacău, Drobeta Tr. 
Severin, Brașov ș.a.

• în acest an a crescut și 
numărul participărilor 
petiții. Astfel, în trei 
nate au luat parte 405 
(față de 319 în 1975).

o Cele mai bune rezultate 
obținute în anul 1976 sînt cele 
ale automobiliștilor Eugen Io- 
nescu-Cristea și Ștefan Ianco- 
vici. Primul, de la I.O.B. Balș, 
a obținut un titlu de campion 
absolut (la viteză pe circuit) și 
3 titluri de campion la diferite 
clase (viteză în coastă și pe 
circuit). Iancovici, de. la Dacia 
Pitești, a cîștigat două titluri 
de campion absolut (la viteză în 
coastă și la raliuri) și două 
titluri de campion la clase (vi
teză în coastă și raliuri). în le
gătură cu aceasta, insă, o men
țiune : o bună bucată de timp

la com- 
campio- 
sportivi

ȘTEFAN IANCOVICI - PETRE VEZEANU,
REZULTAT BUN IN „RALIUL SACHSENRING"

S-a încheiat cea de a XX-a 
ediție a „Raliului Sachsenring** 
(R. D. Germană). Traseul, 
măsurând 1 200 km (12 probe 
speciale, 30 controale orare, 18 
controale de trecere), a fost stră
bătut în două nopți, ziua dintre 
acestea fiind pentru odihnă și 
eventualele reparații. La start 
s-au prezentat 138 de echipaje 
însă cursa, dificilă, cu unele 
porțiuni pe drumuri forestiere, 
a fost terminată doar de către 
57. Toate cele patru echipaje 
românești, pilotînd mașini Da
cia 1300, au terminat raliul.

Concurînd în cadrul clasei 
1000—1600 cmc (deci alături de 
mașini mai puternice), cuplul 
român Ștefan Iancovici — Pe
tre Vezeanu s-a clasat pe lo
cul 2, după I. Issmer — N. 
Wappler (R.D.G.) pe o mașină 
VAZ 2101 și înaintea echipaju
lui N. Groblewski — I. Ra- 
deki (Polonia) pe Fiat 125. Ce
lelalte cupluri românești au o- 
cupat locurile 5 (Oiieanu — 
Scobai), 6 (Morassi — Grigo- 
raș) și 8 (Olaru — Nicolau). 
Antrenor și conducător al lo
tului a fost Emilian Popescu.

el nu și-a putut apăra șansele, 
fiind bolnav.
• Un fapt îmbucurător: în 

campionatul de viteză în coastă 
(etapele de la Gutîi și Oituz). 
în curse de viteză (Brăila) sau 
raliuri (Raliul lașului, Raliul 
Castanilor) s-au organizat și 
întreceri pentru începători. Nu
mărul acestora a fo-st destul de 
mare: 34 Ia Gutîi, 21 la Oituz. 
24 la Brăila, 14 echipaje în Ra
liul lașului, 16 echipaje în Ra
liul Castanilor. Dorim să evi
dențiem pe cîțiva dintre cel 
mai buni, cîștigătorii primelor 
două locuri în întrecerile amin
tite. Ei sînt: Ștefan Basch 
(C.S.U. Brașov) Adalbert Ar
nold (Baia Mare), Adalbert 
Csch (Baia Mare), Done Stan- 
ciu (A.C.R. Brașov). Augustin 
Benea — Teodor Floruță (Baia 
Mare). Gh. Bosînceanu — Au
relian Maxim (Iași), Pop Teo
dor — Dumitru Sasz (A.C.R. 
Bihor), Constantin Huluban — 
Ion Bereț (Cluj-Napoca), Ion 
Soare (A.C.R. București), Vio
rel Nicolae (Dinamo Brăila). O 
mențiune specială pentru Done 
Stanciu oare, după ce și-a cîș
tigat dreptul de a fi alergător 
cu licență, a participat la ulti
ma etapă a campionatului de 
viteză în coastă de la Pîriul 
Rece, ocupînd locul 3 la clasa 
Dacia 1300. grupa I.

Modesto FERRARINI

folosirii 
către an
in schim- 

Același 
terenul 
că ti-

existentă, 
se spune în răspunsul asocia
ției Fulgerul I.C.P.B. (care 
ne-a trimis și un reușit afiș 
de popularizare a activităților 
ce le organizează), cu sprijinul 
Comitetului sindicatului și al 
conducerii întreprinderii. în
tr-un termen cît mai scurt se 
va rezolva problema 
sălii și dimineața de 
gajații care lucrează 
bul de după-amiază.
lucru se va face și Ia 
de tenis, asigurîndu-vă 
nerii constructori vor folosi cit 
mai eficient bazele sportive pe 
care le-au amenajat prin mun
că patriotică**. „Consiliul clu
bului sportiv Voința București 
a analizat articolul apărut și 
consideră că cele relatate co
respund realității din ziua res
pectivă", se spune în adresa 
semnată de către Puiu Anghel 
— președinte, și prof. C. Fur- 
cela — vicepreședinte. Printre 
măsurile adoptate cităm : 
tocmirea de programe i 
minate de activități ;
lor la terenuri și Ia unităti’e 
de producție ; se va lua legă
tura cu conducerile școlilor din 
zona stadionului Voința 
tru ca 
ore’e de 
tivit”U1e 
bază.

Pe cele trei terenuri 
lei care i-au mai rămas 
ciatiei sportive Electra din Capi
tală, consemnează secretarul a- 
sociației. I. Dohotaru își desfă
șoară activitatea 19 echipe din 
campionatele de sector si mu
nicipiu. Tot aici s-au desfășu-

rat campionatele școlilor gene
rale și liceelor, la care au luat 
parte 37 de formații, plus cam
pionatul asociației sportive, cu 
8 echipe. Desigur, nimeni nu a 
contestat această 
redactorii noștri 
trei terenuri în 
pect despre care 
nici un cuvânt i 
primit, 
faptul că. în cele din 
apreciază că „ținînd 
lipsurile constatate, 
asociației se angajează.
viitor, să desfășoare o activi
tate continuă". Atunci. poate 
și aspectul terenurilor se va 
schimba.

Clubul sportiv Progresul 
București ne trimite un bogat 
program de folosire a sălii și 
terenurilor sale. însușindu-și 
critica cu rezerva că unele te
renuri erau impracticabile la 
ora (de fapt, orele — n.n.) rai
dului. Am primit asigurări că 
toți elevii din sectorul 7 au 
acces pe baza Progresul, unde 
se vor organiza și campiona
tele școlare de sector, care, de 
acum, au o tradiție aici.

„Datorită condițiilor sanitar- 
veterinare specifice de la Insti
tutul Pasteur București, pro
gramul de folosire a bazelor 
sportive are o anumită parti
cularitate". se consemnează în 
răspunsul primit de la această 
asociație. De acord ! „Dar, se 
spune, în continuare. pentru 
viitor. Consiliul asociației va 
căuta să întrețină în bune con
diții baza sportivă (n.n. — și 
să redea cît mai repede în fo
losință terenul de handbal), 
s-o folosească Ia maximum, 
bineînțeles, în condițiile în ca
re normele de protecție sani
tară o permit".

Răspunsurile primite (și le 
așteptăm și din partea altora 
care au fost vizați) 
țătoare. Rămîne ca 
moașe proiecte să 
mai curînd fapte, 
torie.

activitate, dar 
au găsit cele 
paragină.
nu 

în 
îmbucurător

as- 
se spune 
răspunsul 

totuși, 
urmă se 
cont de 

Consiliu] 
ca pe

sînt promi- 
aceste fru- 
devină cit 

Este o da-

VEȘTI DIN RADIOAMATORISM
con-

în- 
săptă- 

afisarea

ele să-și 
educație fizică 
snor^ive r><*

pen- 
desfăsoare 

si ac- 
această

de vo- 
aso-

ANUNȚ
UNIVERSITATEA POPULARA

BUCUREȘTI, în colo-borare cu 
Consiliul municipal pentru educa
ție fizica și sport și Centrul de 
cercetări pentru educație fizica și 
sport al C.N.E.F.S., anunța ține
rea cursului de reciclare cu te
ma : „ÎNVĂȚĂMINTE DE LA J.O. 
1976 — PREOCUPĂRI PENTRU
J.O. 1980".

Masa rotunda, la care vor par
ticipa Lițâ Cosma, președintele 
clubului Dinamo, antrenorii Mir 
cea Bâdulescu, Ion Vintilâ și 
C-tin Dumitrescu și maestrul eme
rit a4 sportului Dan Grecu, va 
avea loc în sala S.R.S.C. din str. 
Biserica Amzei 5—7, luni 29 no
iembrie 1976, orele 12,30.

Va urma un film artistic.

(transport, 
ce alt re- 
adoptarea 

de

I.
TENI. 
noștri 
madă.

GHINESCU, COMUNA
Le-am transmis rugbyștilor 
felicitările dv. , La... gra- 
fără să facem nici o deo-

* Cele cinci 
cursuri zonale de ra
diogoniometric ope
rativă rezervate tine
retului au luat sfîr- 
sit cu următoarele 
rezultate : „Cupa Ba
natului" a revenit ra
dioclubului județean 
Dolj (ciștigători Ele
na Vilai din Craiova 
Si Ion Sorin din De
va) : „Cupa Maramu
reșului" a fost cuce
rită de către spor
tivii radioclubului ju
dețean Maramureș (pe 
primul loc : Marga-, 
reta Berhecaru 
Bala Mare si 
Podolyalc din 
Mare) : „Cupa
dovci“ si-a adjude
cat-o radioc’ubul ju
dețean Bacău (cei 
mai buni pe banda de 
3,5 MHz : Leonița Ni-

din 
Iosif 
Satu 
Mol-

ga din Suceava si 
Ion Cristea din Ba
cău) : „Cupa Munte
niei" a fost cîstigată 
de radioclubul jude
țean Dîmbovița (pri
mele locuri : Nicole- 
ta Chirilescu și Pa
vel Babeu din Tîr- 
goviște), iar „Cupa 
Transilvaniei" a fost 
înmuiată sportivilor 
radioclubului 
tean Brașov 
gători : Ana 
Adrian Pastor 
Brasov).

a Bucurîndu-se de 
sprijinul organelor 
locale, radioclubul ju
dețean Vaslui are în 
prezent 
respunzător. 
renovat. 
Bîrlad. 
sprijină 
multor

jude- 
(învin- 
Toth și 

din

un local co- 
recent 

Cu sediul la 
radioclubul se 

ne aportul 
sportivi pa-

sionati. dornici de 
Importante realizări. 
Cursul de formare va 
pregăti. în curînd. o 
nouă serie de radio
amatori gata să sus
țină examenul pen
tru obținerea certifi
catului.

a Comisia județea
nă de radioamato
rism Constanta. în 
alți ani în pluto
nul județelor frun
tașe, dovedește in
suficientă preocupa
re pentru dezvolta- 
rea activității de ra- 
diogoniometrie 
rativă și 
trascurte. 
rea pentru 
de mîine este ca 
inexistentă, 
domeniul 
grafiei de 
mai cu 
din unde 
dioclubul 
rămîne dator sarcini
lor stabilite de fe
derația de speciali
tate.

V-a plăcut și transmisiu-sebire.
nea lui Groman Și nouă ! Spe
răm să aibă cit mai multe ocazii 
de a face astfel de transmisii. Și 
nu numai la rugby !

LUCIAN NEGURA. Odată ieșit 
de pe teren și înlocuit cu alt ju
cător. fotbalistul în chestiune nu 
mai poate reintra în joc, în nici 
o condiție (deci chiar dacă echi
pa sa ar mai 
schimbare).

VIOREL DUMITRANA, TURDA. 
In afară de faptul că ar da loc 
la cheltuieli în plus 
masă, cazare) nu văd 
zulifcat ar putea da 
propunerii dv ca meciurile 
fotbal dintre echipele bucureștene 
să fie conduse de arbitri 
provincie. Ipotetica simpatie 
unui arbitru pentru o echipă 
alta trebuie să se oprească

Și. în majori- 
oprește. 
și cu...

din 
a 

sau 
la

porțile stadionului, 
tatea cazurilor se 
ce nu se întîmplă 
torii. Dimpotrivă...

IOAN BONDOB, 
să aflați adresa arbitrului 
triceanu, pe care îl simpatizați 
foarte mult. Nu ați protestat la 
nici o decizie, eînd a arbitrat un 
meci al U.T.A.-ei. Parcă nu-mi 
vine să cred ! Oricum, îl puteți 
scrie pe adresa : șoseaua Mihai 
Bravu nr. 2. București, sectorul 3.

DUMITRU TKONCEA, 
SCRIOSTEA. 
s-au întilnl.

Ceea 
spccta-

O.lZ.v, JREȘTI.
duminica trecută. la 

minut

ARAD. Vreți
N. Pe-

COMUNA 
Foreman 
dată : la

ope- 
unde ul- 
Preocupa- 

schimbul 
. _ si 

chiar și în 
radiotele- 

sală. Nu- 
rezultatele 

scurte, ra- 
Constanța

avea dreptul la o

CUGIR. încercăm 
și aceeași surprin- 

ani 
Di- 
se 

B ! 
sa 

dar

ILIE MICU, 
același regret 
dere ca și dv : după ce, trei 
consecutiv, a bătut la porțile 
viziei A, echipa Șoimii Sibiu 
află pe locul... 16 în Divizia 
Este adevărat că e mai ușor 
ajungi în „C“ decît în ,,A“, 
nu acesta trebuie să fie țelul unei 
echipe ca Șoimii Sibiu.

Clay si 
o singură

1974, la Kinshasa.
în re

30 octombrie
Clay a învins prin K.O. 
priza a 3-a, redevenind campion 
mondial.

TRAIAN 
„Ascultînd, 
radio, emisiunea „Fotbal, 
cu minut“, am fost impresionat 
neplăcut de manifestările sonore 
ale unor spectatori băcăuani, care 
încercau să-I împiedice în felul 
acesta pe Kun II să se concen
treze pentru executarea unei lovi
turi de la 11 metri**. Evident, o 
asemenea atitudine 1— pe care am 
avut prilejul, din păcate. s-o 
înregistrăm, uneori, atît la fotbal, 
cît și la alte sporturi, la baschet, 
de pildă, la executarea unei arun
cări libere — încalcă normele 
cele mai elementare ale sportivi
tății. Spectatorii pot contribui la 
reușita unei întîlnlri sportive, 
dar... nu în felul acesta. De aceea 
— mărturisesc sincer — deși nu 
țin cu nici o echipă, m-a bucurat 
faptul că penalty-ul a fost trans
format în aceste condiții. Kun n 
parcă le-a dat cu tifla acestor
spectatori cer+a+i «i spor
tivă ’

NICU DINU, BUCUREȘTI. Sîn- 
teti elev și ați vrea să practicați 
tenisul de masă, sport pe care îl 
îndrăgiți foarte mult. Adresați-vă 
Școlii sportive n>r, 2, Bulevardul 
Dimitrov, nr. 128, sectorul 3, Vă 
doresc succes 1

Ilustrații : N. CLAUUlU
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FRUMUSEȚE SI ARMONIE FIZICĂ

Am întreprins recent un raid-anchetă prin cîteva asociații 
sportive și unități școlare din județul Tulcea pentru a vedea în 
ce măsură munca de propagandă sportivă se află în 
exigențele actuale și cu cerințele mereu crescînde ale 
de educație fizică și sport.

pas cu 
mișcării

tivitatea sportivă, ni se spune 
reorganizată, pentru 
înregistra o 
ni se dau 

fruntașe

creștere 
exemple 
(A.M.C., 
se vor-

•> s
însemnări de la Centrul de gimnastică

de intreținere din Pitești

Ne-am început vizita — în 
care am fost însoțiți de Gheor- 
ghe Stan, secretarul C.J.E.F.S. 
— la Liceul pedagogic din Tul
cea. încă de la intrare am 
putut să ne dăm seama că 
aici există preocupări în acest 
sens. Dovadă, numeroasele a- 
fișe și panouri reprezentînd nu 
numai binecunoscutele îndem
nuri la practicarea sportului, 
ci si diverse anunțuri privind 
activitatea elevilor școlii, di
plomele cîștigate în competi
țiile la care aceștia au luat 
parte, panouri cu normele pen
tru complexul „Sport si sănă
tate" și încă multe altele. „Am 
reușit — ne spunea Gheorghe 
Stan — ca la fiecare scoală din 
județ să înființăm cite un colț 
dedicat sportului, el consti
tuind, alături de alte mijloace, 
o modalitate eficientă de a 
dezvolta la elevi gustul pen
tru mișcare, pentru o cît mai 
strinsă 
ferite 
într-adevăr. continuîndu-ne vi
zita, la Școala generală din 
comuna Sarichioi. am întîlnit 
aceeași preocupare pentru a- 
menajarea unui colt 
Directorul școlii, pro;
xandru Davîdov, ne
printre altele : „O
sportivi cunoscuți : 
caiac-canoe au plecat 
ceea ce pentru elevii 
reprezintă un motiv de mîn- 
drie. mulți dintre ei dorind să 
le urmeze exemplul. Dar, fi
rește. aceasta nu este sufi
cient. Pornind însă de aici, 
cu toate că nu dispunem de un 
cadru didactic calificat — deși 
nu negăm eforturile denuse de 
profesorul Fenoghem Clim — 
am încercat, și am reușit în bună 
măsură, să închegăm o activi
tate cu multe rezultate me
ritorii. Aceasta si De fondul u- 
nei munci de propagandă, care 
a vizat, spre exemplu, și rea
lizarea, în școală, a unui colt 
dedicat sportului.
urmare a discuțiilor cu părin
ții pe 
practicării unor discipline pen
tru sănătatea copiilor". O pă
rere asemănătoare. în ceea ce 
privește eficienta activității 
de propagandă si-a exprimat-o

apropiere fată de di- 
discipline sportive".

sportiv. 
>f. Ale-

spunea. 
serie de 

acum în 
de aici, 

i noștri

dar și ca

marginea importanței

Popescu, 
sportive 
De alt-

și prof. Constantin 
președintele asociației 
din comuna Sarichioi. 
fel, după cum am aflat, faptul 
că la secția de covoare a Co
operativei „Unirea" se practică 
gimnastica la locul de muncă, 
este și urmarea unei reușite 
munci propagandistice.

La Școala generală din Juri- 
lovca. 
cărui

prof. Nicolae Turcu, a 
activitate pedagogică se

Raid*anchetă
in județul Tulcea

află abia la început de drum, 
încearcă să se înscrie, deși cu 
destulă timiditate. pe același 
făgaș. Și dacă școala s-a evi
dențiat în ceea ce privește or
ganizarea diverselor acțiuni 
sportive de masă, credem că 
și în direcția propagandei spor
tive ar trebui să se depună 
mai multe eforturi...

Revenim în municipiul Tul
cea, la asociația sportivă .,Me
talurgistul". Aflăm aici multe 
lucruri interesante privind ac-

că a fost 
a se putea 
calitativă, 
de secții
Filtrarea albă ș.a.). ni 
bește despre obiectivele viitoa
re. în ceea ce privește. însă, 
munca de propagandă, ne dăm 
seama că și aici mai sînt încă 
multe de făcut. Panoul de la 
poartă nu este suficient, mai 
ales în starea deloc atrăgă
toare în care se află, după cum 
insuficiente sînt și afișele li
pite ici si colo. O constatare 
asemănătoare și la asociația 
vecină. apartinînd de 
Tulcea. unde, de 
cele văzute nu 
îmbucurătoare. în 
vident eu acestea.
desfășurată la Sport Club și 
C.S.M. Delta, cele două mari 
unități de performantă din 
calitate.

I.J.L.
asemenea, 

sînt deloc 
contrast e- 
propaganda

10-

*
nu 
așa

După cum se vede. încă 
peste tot se acționează 
cum ar trebui, se mai lucrează 
șablon, fără varietate. De a- 
ceea credem că și acestui do
meniu. al activității de propa
gandă. trebuie să i se acorde 
mai multă importantă de că- 

organele sportive din jude- 
Tulcea.

Privirea celui ce intră în ma
rele magazin piteștean „Fortuna" 
îi este atrasă nu numai de obiș
nuitele reclame ale diverselor 
produse, ci și de afișe mari care 
fac cunoscută partlcipanților la 
promenada post-meridiană exis
tența unui centru de gimnastică 
de întreținere — înființat de 
C.J.E.F.S. Argeș — ce funcționea
ză alături de standurile de la 
etaj ale magazinului. Reporterul 
In căutare de subiecte Urmează 
ghidajul sigur al afișelor, de un 
roșu strident, pină la locul cu 
pricina...

Dincolo de ușa care dă în ves
tiarul sălii, mai mulți copii înso
țiți de părinți. Unii sînt gata de 
plecare, alții abia au venit, iar 
la intrarea în sală clțiva părinți 
își urmăresc odraslele de virstă 
preșcolară sau mai mari care e- 
xecută, pe saltele, la spaliere sau 
la aparatele mecanice, exercițiile 
individuale ordonate de un tlnăr 
în trening, care trece de la unul 
la altul, vorbindu-le neîntrerupt, 
cu blîndețe și delicatețe, alegin- 
du-și cuvintele și sensurile' potri
vite virstei. tntîrzie mal mult la 
cei cu mici deficiențe... Pe Glcu- 
țu, un băiețel dolofan de vreo 
patru ani, cu picioarele în X, îl 
cheamă pe saltea, îl mîngîie dră
găstos și. așezîndu-l întins, îi 
.pune pumnul intre genunchi, Iar 
cu mina cealaltă îi strînge din ce 
în ce mai tare tibiile una către 
alta pină le apropie. 11 vorbește 
încurajator : „...Noi sîntem băieței 
mari și. rezistăm... încă puțin și 
am scăpat... o să avem piciorușe 
frumoase și drepte...". Gicu strln-Emanuel FANTÂNEANU

Primele semne mai convin
gătoare ale sezonului hivernal 
și-au făcut apariția. Curînd 
programul activităților spor
tive de masă va cuprinde cu 
precădere acțiuni și competi
ții specifice, drumeții în zo
nele montane. O invitație la 
practicarea sporturilor de iar
nă — prin această imagine 
surprinsă la Fîntlnele, in ju
dețul Bistrlța-Năsiud.

EXEMPLELE BUNE
SE CER GENERALIZATE

PE FIECARE BAZA SPORTIVA, 
LARG ACCESIBILEÎNTRECERI SIMPLE,

„tur al orașu- 
impresionat și de 
al bazelor spor- 
în această urbe

două 
piesă

Vizitatorul de azi al Vasluiu
lui. făcînd un 
lui", va rămîne 
numărul mare 
tive amenajate 
moldoveană.

„întreaga noastră bază ma
terială — aflăm de la primul- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Vaslui, tovarășul Călăiță Mer- 
chea — se reducea, cu puțini 
ani în urmă, la un teren de 
volei amplasat in grădina pu
blică. Cu sprijinul organelor și 
organizațiilor de partid am 
reușit să amenajăm terenuri 
De lingă majoritatea unită
ților economice. 
Dispunem și 
un modern 
plex 
orașului, 
terenuri 
handbal, tot 
unul de baschet, precum și un 
bazin de înot 
olimpice".

Cu doi ani 
cinta uneia 
moderne 
vasluiene 
prelucrare a lemnului — se 
dădea în folosință o bază spor
tivă care a rămas și astăzi 
printre cele mai atrăgătoare. 
„Aici — ne spune maistrul An
ton Costea, vicepreședintele 
asociației sportive — era un 
deal. A fost nevoie de multă 
muncă, dar aceasta a fost de
pusă de aproape toți angajați) 
noștri și iată. acum, avem te
ren de handbal, două terenuri 
de tenis, un bazin de înot,

*e însemnări com- 
sportiv al

care cuprinde două 
de fotbal, două de 

atîtea de volei,

de dimensiuni

în urmă. în in- 
dintre cele mai 

unități economice 
- întreprinderea de

din Vaslui

pistă de popice și... 
șahuri gigant, fiecare 
cintărind aproape trei kilogra
me. incit dacă numai pe a- 
cestea le-ar minui iubitorii a- 
cestui sport, și tot ar compensa 
alte exerciții fizice". Unul din
tre primii oameni care s-au an
gajat în amenajarea cu forțe 
proprii, cu multe ore de mun
că la amenajarea bazei spor
tive. a fost chiar directorul în
treprinderii amintite. ingine
rul Mihai Rotaru.

La întreprinderea de bumbac, 
la cea de confecții, 
la consiliul popular 
județean, la între
prinderea de ma

teriale izolatoare — ca să nu 
mai vorbim de aproape toate 
școlile din oraș, de toate gra
dele — bazele sportive stau per
manent la îndemîna celor care 
iubesc exercițiile fizice.

„Acum — continuă să ne 
vorbească primul-vicepreședin- 
te al C.J.E.F.S. — problema cea 
mai importantă este ca baza 
materială de care dispunem 
să fie cît mai rational utiliza
tă. In acest scop, am întocmit 
un plan al accesului zilnic pe 
terenuri. Avînd în vedere fap
tul că aproape toate sînt bi
tuminate, ele pot fi folosite 
chiar și în această perioadă. 
De asemenea, s-a întocmit un 
plan de utilizare a sălilor, in 
așa fel ca asociațiile care nu 
dispun încă de o bază mate
rială, să-și poată realiza ac
țiunile din calendar".

Ion GAVRILESCU

Ca formă de atragere a unei mari mase de tineret, de oameni 
ai muncii în practicarea sistematică a exercițiilor fizice, a mișcării 
în aer liber, complexul „Sport și sănătate” și-a cîștigat și în muni
cipiul de pe malul Borcei — Călărași — o mare' popularitate, în
deosebi în unitățile de învățămînt. Aceasta a fost — după cum ne 
spunea tov. C. Bărbuleseu, prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S. — 
concluzia unei recente analize a activității sportive de masă, orga
nizată la Comitetul municipal de partid. Raidul efectuat prin mai 
multe școli și asociații sportive ne-a confirmat în mare măsură 
acest lucru.

La Liceul industrial nr. 1 stăm de vorbă cu un foarte tînăr 
profesor de educație fizică, Ionel Marin : „Importanța complexului 
„Sport și sănătate” trebuie văzută — după părerea mea — în aceea 
că el are o largă accesibilitate, dînd posibilitate și copiilor fără 
calități sportive excepționale să guste frumusețea întrecerii, culti- 
vîndu-le, astfel, ambiția autodepășirii. La noi în școală peste jumă
tate din numărul elevilor au trecut pînă acum toate probele". 
Este interesant de arătat aici că prof. Ionel Marin a găsit și o 
metodă^ de a-i antrena pe copii în vederea întrecerilor : „Crosul 
săptămînal", la care participă toți elevii, sub supravegherea pro
fesorului și a ajutoarelor sale.

ge din dinți, fața i se aprinde șt 
se crispează, dar mu scoate un 
cuvlnt. După „operație", băiețe
lul are de făcut genuflexiuni cu 
tălpile lipite, și le execută con
știincios, singur... Dănuței, cea 
mai mică dintre cei aflați în sală 
(numai trei ani), profesorul ii 
masează mușchii gambei, cu o 
dexteritate uimitoare, apoi, captl- 
vlnd-o cu istorioare, îi îndoaie 
progresiv talpa. „Dănuța are un 
început de maladie luxantă și 
platfus accentuat, ne spune tatăl 
său, Ion Duțu, care o privește 
din prag. A stat mult cu picioa
rele în ghips, ceea ce l-a întîrziat 
dezvoltarea mușchilor. Am adus-o 
aici împreună cu surioara ei mal 
mare (de cinci ani) pentru refa
cere. Sînt condiții bune șl un 
profesor inimos și priceput". Dă- 
nruța este dusă apoi la bicicleta 
ergometrică unde, după ce profe
sorul ti explică mișcările, se a- 
rată ineîntată să lucreze. Din 
prag, alți părinți dau indicații 
copiilor lor, care execută diverse 
exerciții, așa cum le învățaseră 
in ședințele precedente, în timp 
ce pe marginea sălii clțiva liceeni 
au venit pentru culturism. Facem 
cunoștință cu Mihai Sandu (anul 
I) și Ion Stănescu (anul III) la 
Liceul „N. Bălcescu" și cu Silviu 
Tudor din anui II al Liceului in
dustrial consțrucții-montaj. „Nu 
practicăm culturismul ca să de
venim niște ...exemplare care să 
atragă atenția. Vrem să avem o 
structură armonioasă, să ne în
tărim capacitatea de efort _ ne 
spune I. Stănescu. Pe de altă 
parte, prin culturism ne educăm 
voința, puterea de a realiza mal 
mult, de a învinge obstacolele".

Mai tlrzlu, cînti s-a mai eliberat, 
profesorul Teodor Gîda ne-a vor
bit îndelung despre acest centru 
cu funcționalitate complexă (gim
nastică medicală, gimnastică de 
întreținere, gimnastică de inițiere, 
culturism), despre cele două gru
pe de băieți și fete (5—7 ani și 
7—9 ani) pe care le inițiază in 
performanță, despre strădaniile 
pe care le-a depus, în decurs de 
un an de etnd lucrează acolo, 
pentru a transforma centrul de 
inițiere în „centru de servire a 
populației", făcînd din el o uni
tate de utilitate socială. Aceasta, 
după un sondaj efectuat, împre
ună cu dr. Maria Stănescu de la 
Cabinetul medico-sportiv al muni
cipiului Pitești, la școlile generale 
nr. 1 și 10, unde a constatat că 
aproape 60 la sută dintre elevi 
prezintă deficiențe de poziție da
torate ghiozdanelor grele de mi
nă („ar trebui să se cumpere nu
mai ghiozdane de spate pentru 
cei mici"), dimensiunilor băncilor 
(„aceleași ’ pentru elevii dintr-a 
întîia, ca și pentru cei dintr-a 
opta"), săritului corzii etc. Dar, 
mai ales, despre plăcerea lucrului 
folositor cu cei de-o șchioapă și 
despre asaltul la care este supus 
datorită „modei Comănecl" și 
credinței părinților în efectul bi
nefăcător al sportului, ceea ce 
face ca pe viitor centrul să se 
extindă și în holul Sălii sportu
rilor, deoarece sălița de la „For
tuna" a devenit neîncăpătoare...

Aurelian BREBEANU

CONSEMNĂRI

Complexul „sport și sânâtatc" la Câiârași

Vizităm asociația sportivă a întreprinderii de confecții, unitate 
productivă de mare prestigiu aici, la Călărași. Mai erau cîteva 
minute pină la pauză, astfel că președintele asociației, tov. Gh. 
Constantinescu, a ținut, înainte de toate, să ne invite pentru a vedea 
gimnastica la locul de muncă. La sectorul 5, cîteva sute de mun
citoare au executat, sub conducerea colegei lor Florica Ceparu, 
exerciții reconfortante.

„Cîteva sute dintre tinerele noastre muncitoare — cărora, după 
cum vedeți,_ le place sportul — au trecut normele complexului 
„Sport și sănătate”. Acest lucru a fost facilitat și de faptul că 
C.M.E.F.S. a organizat, la stadionul „23 August”, în apropierea în
treprinderii, un centru destinat acestui scop, sub conducerea unor 
cadre de specialitate".

Printre unitățile vizitate se află și Școala generală nr. 2. Pro
fesorii Gh. Călin și M. Lungu ne prezintă un tabel cu peste 300 
de nume de elevi care au trecut toate normele. Notăm că dintre 
probele la alegere de o largă adeziune s-au bucurat drumețiile și 
tirul. La Liceul economic, în Caietul „Sport și sănătate" sînt tre- 
cuți toți elevii. „Practic, marea majoritate a lor (în 
cazuri de excepție) — ne spune prof. Aurel Sifft — 
această acțiune”.

Din păcate, însă, am întîlnit și cazuri în care cei 
de această problemă s-au dovedit „străini de cauză”. 
Criciotoiu, de pildă, secretarul A. S. Celuloza, ne-a ____
despre necazurile cu fotbalul, dar despre sportul de masă mai 
puțin. Cît despre „Sport și sănătate", deloc. La Asociația sportivă 
Voința, aflăm, de la președintele ei, tov. Ion Voicu, un amănunt 
care nu mai necesită comentarii : anul acesta au fost înmînate 30 
de diplome „Sport și sănătate" tinerilor care au participat la „Cro
sul tineretului” ! Atît.

Așadar, realizări dar și minusuri in organizarea pregătirii și 
trecerii normelor complexului „Sport și sănătate”.

Viorel TONCEANU

O atractivă „Duminică spor
tivă” a găzduit stadionul „Vo
ința" din Capitală, manifestare 
rezervată tinerilor din coope
rația meșteșugărească. Aproape 
300 de sportivi de la Tehnome- 
talica. îmbrăcămintea, Insta
latorul, Mobilă-tapițerie. Elec- 
trobobinajul. Sporul. Igiena si 
Avîntul îmbrăcămintei s-au în
trecut la handbal, volei si fot
bal. Concomitent, alți 200 de 
cooperatori și-au trecut nor
mele din cadrul complexului 
polisportiv „Sport si sănătate". 
Frumoasa manifestare 
cheiat cu o 
la care au 
concurenți.

întrecere 
participat

s-a în
de cros,
300 de

★

afara unor 
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ce răspund
Tov. Aurel 

vorbit mult

Finala celei de a doua ediții 
a „Spartachiadei fetelor vîlce- 
ne“ s-a desfășurat în comuna 
Văidieni. Un număr de 250 da 
fete, din 9 asociații sportive — 
din circa 5 000 de tinere atra
se în această competiție în faza 
de masă, pe întreg județul Vîl- 
cea — s-au întrecut Ia : hand
bal. volei, tenis de masă, șah, 
cros și atletism. învingătoare 
au fost reprezentantele asocia
țiilor sportive din Văidient, 
Costești, Horezu, Tocușani șl 
Rm. Vilcea. (Pavel GEORNOIU, 
coresp.)
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ACTIVITATEA CONDUCĂTORILOR DE CLUBURI SI SECȚII
ESTE GREVATĂ, ÎNCĂ, DE SERIOASE CARENȚE

zie au „contribuții” substanția
le. In loc să facă totul pentru 
calmarea spiritelor, pentru e- 
xistența unui climat de sporti
vitate și corectitudine, în loc 
că analizeze cu luciditate și 
calm cauzele eșecurilor, mulți 
dintre conducătorii de cluburi 
și secții aruncă insuccesele în 
spinarea arbitrilor sau a ad
versarului. Numai așa se ex
plică de ce s-a ajuns, în mai 
multe situații, la schimburi de 
cuvinte jignitoare, la reproșuri 
și apostrofări grave, astfel că 
multe partide au avut ca epilog 
„reprize" ale nesportivității, 
ale .lipsei de prețuire față de 
conducătorul jocului sau parte
nerul de întrecere. Așa s-au 
petrecut lucrurile — numind 
cîteva dintre cazurile din acest 
sezon — după meciurile F.C.M. 
Galați — U.T.A., A.S.A. Tg.
Mureș — Dinamo, Steaua — 
F. C. Bihor, F.C.M. Reșița — 
Politehnica Timișoara, cînd 
conducătorii (sau antrenorii) e- 
chipelor din Galați, Tg. Mureș, 
Oradea și Timișoara au avut, 
după încheierea jocurilor, ati
tudini nepotrivite față de arbi
tri, dînd frîu liber nervilor, 
Mai înregistrăm și alte aspecte 
ale atitudinii nepotrivite a con
ducătorilor : reclamațiile față 
de arbitraje în cazurile în care 
respectiva echipă a pierdut... 
Asemenea acuzații față de 
conducătorii jocurilor deterio
rează raporturile club — arbi
tru. creează mari dificultăți 
pentru delegările viitoare. De
cît să redacteze repetate recla- 
mații și memorii, decît să a- 
dreseze jigniri, apostrofări, ob
servații arbitrilor sau partene
rilor de joc. acești conducători 
s-ar preocupa mai bine să gă
sească realele cauze ale rezul
tatelor nesatisfăcătoare ale e- 
chipelor lor. Pentru că, se știe 
foarte bine, în marea majori
tate a cazurilor, nu arbitrii sau 
adversarul sînt... vinovați de 
eșecuri, ci înșiși învinșii, caren
țele lor de pregătire 
comportare în meci.

Dar aici ne intilnim 
altă gravă carență a 
conducerilor de cluburi 
ții : atitudinea concesivă, 
cocoloșire a lipsurilor jucăto
rilor, de rabaturi in privința 
modului în care se efectuează 
procesul de instruire și — mai 
cu seamă — față de abaterile 
de la conduită, de la viața 
sportivă, a componenților lo
turilor de performanță. în loc 
să procedeze prompt și ferm 
la sancționarea celor care nu 
se pregătesc cu toată seriozita
tea și convingerea, în loc să 
critice cu toată asprimea com
portările slabe din jocuri, unii 
conducători nu fac decît să 
încurajeze chiulul și lipsa de 
randament. De aceea, apare fi
resc să vedem — în anumite 
cazuri de indisciplină în teren, 
soldate prin eliminarea din joc 
— cum conducerea clubului 
îl... consolează pe vinovat în 
loc să-i atragă atenția asupra 
greșelii comise și să aplice și 
sancțiuni interne. Dar și aceste 
pedepse capătă. în multe oca
zii, un aspect pur formal ; pen
tru că foarte rare sînt cazurile 
cînd o suspendare dictată de 
un club sau asociație se efec
tuează pînă la capăt. Reduce-
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Marginalii

Așa cum subliniam și cu alte 
prilejuri în ziarul nostru, unul 
dintre factorii determinanți 
pentru bunul mers al activită
ții fotbalistice este conducătorul 
clubului de fotbal sau secției de 
fotbal. Misiunea celor care răs
pund în mod direct și nemijlo
cit de viata cluburilor și secți
ilor de fotbal cuprinse în eșa
loanele performanței apare ca 
deosebit de importantă pentru 
transpunerea în viață a măsuri
lor privind creșterea calitativă 
a celui mai popular sport de 
la noi. Conducătorul dc secție 
trebuie să fie, in primul rînd, 
un bun cunoscător al tuturor 
problemelor legate de viața 
clubului și a secției, trebuie să 
dea dovada unui deosebit spi
rit de organizare, de inițiativă, 
trebuie să manifeste echilibru, 
corectitudine, obiectivitate, toa
te acestea permițindu-i să ia 
cele mai juste și oportune de
cizii și măsuri. Conducătorul 
de club trebuie să manifeste 
toată atenția și grija pentru 
relații foarte corecte, sincere, 
leale cu celelalte unități spor
tive, cu activiștii din domeniul 
fotbalului, cu arbitrii, cu foru
rile conducătoare ale acestui 
sport. Conducătorul dc club sau 
secție, care are ca o primă o- 
bligație creșterea și educarea 
sportivilor, este dator să folo
sească toată capacitatea, toată 
priceperea sa în direcția for
mării unor sportivi-cetățeni, 
exemple pe terenul de sport și 
în afara lui, jucători care să 
reprezinte o pildă pentru tine
ret. Arătîndu-se exigenți, egali 
in a stimula sau a sancționa, 
evitind orice concesie, urmărind 
neîncetat modul în care se a- 
plică întreg procesul de instrui
re și educație și stimulînd, 
încurajind toate inițiativele 
creatoare in aceste direcții, 
conducătorii de club ori de 
secții își atrag, in același timp, 
stima și prețuirea antrenorilor, 
sportivilor, activiștilor 
lucrează zi de zi.

Observînd modul 
desfășoară activitatea
rile de cluburi și secții din Di
vizia A în raporturile cu F.R.F., 
cu celelalte secții și cluburi, cu 
arbitrii etc. am depistat unele 
fapte și atitudini care se cer 
evidențiate. Așa, de pildă, 
F.R.F. apreciază că, în ultima 
perioadă de timp, unele condu
ced" de cluburi și secții, pre
cum Politehnica Iași, Sport 
Club Bacău, Sportul studențesc, 
au manifestat o corectă atitu
dine în legăturile cu conduce
rile cluburilor și secțiilor cu 
care se întîlnesc, față de con
ducătorii de jocuri, față de ac
țiunile și solicitările F.R.F. Am 
înregistrat și unele inițiative 
lăudabile în direcția îmbunătă
țirii raporturilor, a unei mai 
bune cunoașteri reciproce. Este 
vorba de acțiunea clubului F.C. 
Bihor, care organizează întilniri 
cu conducerile echipelor vizita
toare (de pildă, după meciurile 
cu Sportul studențesc și Poli
tehnica Iași). în cadrul cărora 
s-a creat o atmosferă amicală, 
destinsă, după joc. Din neferi
cire, însă, sînt multe jocuri 
care oferă scene reprobabile, 
penibile, după terminarea lor. 
La asemenea momente regre
tabile și condamnabile, condu
cerile echipelor din prima divl-
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rea sau anularea sancțiunilor 
interne a devenit o practică 
dăunătoare la aproape toate clu
burile și secțiile de fotbal, din 
toate cele trei divizii și în spe
cial la prima divizie, cum a 
fost cazul jucătorilor Zamfir, 
Mărculesou, Popa, Bartales ș.a. 
Este normal, deci, ca față de 
asemenea atitudini de împăciuire 
să asistăm la o creștere a in
disciplinei sportivilor, obișnuiti 
cu „moda iertărilor”. Tot la 
capitolul indulgențelor rău în
țelese ce situează și intervenți
ile multor conducători de clu
buri și secții, care dau telefon 
după telefon la F.R.F. spre a 
obține neînregistrarea celui 
de-al 3-lea cartonaș galben, ca
re duce automat la suspendare. 
Aproape că nu există excepție 
la acest capitol.

în loc să își piardă 
cu asemenea intervenții, 
ducerile de cluburi și 
s-ar ocupa mai bine de 
cum se prezintă sportivii 
teren, atît ca atitudine, 
ca aspect (tricourile în neorîn- 
duială, scoase peste chiloți, 
jambierele căzute, părul neîn
grijit și exagerat de lung), ob
servație valabilă pentru toate 
divizionarele A, dar și pentru 
diviziile B și C. în schimb, în
registrăm preocupări exagerate 
ale unora dintre conducători în 
alcătuirea formației pentru me
ciul de duminică, ingerințe în 
munca antrenorilor, în desfășu
rarea activității propriu-zise de 
instruire.
Datoria conducătorului de club 

sau secție de fotbal este de a 
veghea ca întreaga activitate 
să se desfășoare cu hărnicie și 
tragere de inimă pentru pregă
tirea generală, în mod discipli
nat, să se asigure toate condi
țiile necesare pentru procesul 
de antrenament. în aceste con
diții conducătorul de club este 
interesat ca echipa clubului sau 
a secției să aibă o bună com
portare de pe urma pregătirii 
și. în mod firesc, să se obțină 
rezultate și o bună clasare a 
echipei. Dar toate observațiile 
trebuie să fie făcute în CA
DRUL COLECTIVULUI DE 
CONDUCERE în care antreno
rii răspund, la rîndul lor, de 
modul cum își îndeplinesc sar
cinile și de poziția echipei. 
Dar există, din păcate, și mul
te cazuri în care conducătorii 
de club nu respectă principiul 
muncii colective și purtați de 
pasiune sau de interesul pen
tru rezultatul imediat INTER
VIN ÎN MOD ABUZIV, ÎN
CALCĂ ATRIBUȚIILE AN
TRENORULUI, CER SCHIM
BĂRI ÎN FORMAȚII și de aici 
rezultă dezordine, indisciplină, 
desfaceri de contracte etc.

Mai sînt destule aspecte ne
gative în activitatea conduceri
lor de cluburi și secții. Am 
prezentat numai cîteva dintre 
defecțiunile înregistrate în pri
ma divizie. Trebuie să spunem 
că. la eșaloanele inferioare, si
tuația este și mai precară și ea 
impune radicale îmbunătățiri 
în modul de comportare a con
ducerilor de cluburi și secții 
din aceste trepte competițîona- 
Ie. Cele semnalate demonstrea
ză, încă o dată, necesitatea for
mării unor conducători autori
tari, competenți, animați de un 
înalt spirit de sportivitate și 
corectitudine, dinamici pe plan 
organizatoric, exigenți. Este o 
condiție esențială a activității 
fotbalului de performanță, pen
tru care F.R.F. ar trebui să ia 
măsurile cele mai eficiente.
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De la începutul Diviziei na
ționale de juniori, doar două 
echipe s-au aflat în plăcuta 
postură de lider al întrecerii : 
Dinamo București (6 etape) și 
F. C. Constanța (7 etape). Iată 
însă că, după înfrîngerea echi
pei constănțene la Timișoara, 
o a treia echipă, S. C. 
— aflată mereu printre 
tașe —, a preluat șefia 
mentului, fiind formația 
mai bun golaveraj (+21). Mîn- 
drilă. Solomon (componenți și 
ai lotului reprezentativ de ju
niori), Pandichi, Arhire, Antohi, 
Tismănaru sînt cîțiva dintre 
cei mai buni jucători ai noului 
lider.

Bacău 
frun- 
clasa- 
cu cel

REPUTATELE ETAPEI A 10 a
a campionatului republican

dc juniori

care înscri 
obligație îi 
însă, o
Și e păcat 
neri jucăto 
realizările 
altul pentr 
este greu s 
prevede rc 
diat după 
mărul jucă 
cat. Nu-i 
însă și fap 
unii delegi 
antrenori 
cînd comp 
bitraj nu 1 
numerele < 
rile jucăto: 
cîndu-se. ș 
de confuzi

Pe parcursul a numai o săp- 
tămină (duminică — miercuri, 
meci restantă — duminică), 
F.C.M. Reșița a acumulat 5 
puncte din 6 posibile în urma 
unor evoluții apreciate. „Echi
pa se află, totuși, in plin pro
ces de formare 
antrenorul George Vida, 
actualul ei lot, doar 4 jucători 
au 18 ani, 
mici, cîțiva dintre 
încă forța necesară unei com
petiții ca Divizia națională”. 
Un atacant de la această echi
pă — Nicolae Drăgănicea Lepă
data — se remarcă 
meci de meci. „Este 
tor care promite — 
rîndul lui antrenorul 
hardt — evidențiindu-se îndeo
sebi prin rapiditatea cu care se 
desprinde de adversarul direct, 
în jocurile-școală de la mijloc 
de săptămînă, pune mari pro
bleme fundașilor 
niori".

Un alt atacant 
perspective este 
che, de la ________
Golgeterul echipei antrenate de 
I. Biikosy a marcat chiar mai 
multe goluri decît i-au fost... 
recunoscute de arbitri, care au 
trecut. în foile de arbitraj, cî
teva din punctele înscrise de 
el la alți coechipieri. Faptul 
acesta ne-a fost semnalat și de 
alți antrenori. Este supărător 
că arbitrii nu-și notează cu 
exactitate numele jucătorilor

_ne spunea
Din

ceilalți fiind mai 
ei ncavind

aproape 
un jucă- 
afirma la 
I. Rein-

echipei de se-

CI
1. S.C. Bai
2. F.C. C-ț
3. Oorvinul
4. Polit. Ti
5. Univ. C’
6. A.S.A. T
7. Rapid
8. Steaua
9. Dinamo

10. Polit. Ia
11. F.C. Arg
12. U.T.A.
13. F.C. Bih
14. F.C.M. R
15. Progresul
16. F.C.M. C
17. Sportul
18. Jiul

cu frumoase 
și D. Tarara- 

F. C. Constanta.SERIA I : Unirea Focșani — 
C.S.M. Suceava 1—3, Rulmentul 
Bîrlad — Liceul nr. 2 Iași 1—0, 
Viitorul Vaslui — Se. sp. Tecuci
1— 1. C.F.R. Pașcani — Șc. sP. Gh. 
Gheorghiu-Dej 2—0, ceahlăul P. 
Neamț — C. s. Botoșani 3—0, Po
litehnica lași — Liceul de fotbal 
Bacău 0—1, S. C. Bacău — Liceul 
„A. I. Cuza“ Focșani 8—0 ; SE
RIA A II-A : Rapid 
Steaua 0—0, Metalul 
F.C.M. Galați 5—0, F.
— F. C. Brăila 0—0, 
dențesc — Flacăra 
rești 0—0, C.S.U. Galați — 
Tulcea 5-—o ; seria a 
Gloria Buzău — C. S. Tîrgoviște
2— 0. Flacăra Moreni — Poiana 
Cîmpiina 0—3, Progresul București
— Dinamo București 2—4, Ș. N. 
Oltenița — Liceul de fotbal Pa
jura 3—5, Petrolul Ploiești — 
F.C.M. Giurgiu 2—1, Chjmia Gă- 
ești — Șc. sp. Alexandria 2—1 ; 
SERIA A IV-A : Șc. sp. Craiova
— Șc. sp. Curtea de Argeș 4—1, 
Dinamo Slatina — Pandurii Tg. 
Jiu 4—1. C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Electroputere Craiova 
4—3, știința Petroșani — Liceul 
nr. 1 Caracal 3—1, Univ. Craiova
— Minerul Motru 4—0, F. C. Ar
geș — Minerul Lupeni 1—1. Chi
mia Rm. Vîlcea — Șc. sp. Drăgă- 
șani 8—0 ; SERIA A V-A : Gloria 
Arad — F.C.M. Reșița 0—0, Polit. 
Timișoara — U.M. Timișoara 2—0, 
Strungul Arad — Șc. sp. Jimbo- 
lia 2—0, Șc. sp. Caransebeș — 
C.F.R. Timișoara 2—0. Viitorul Ti
mișoara — U.T.A. 2—4, Șc. sp. 
Lugoj — Liceul nr. 4 Timișoara 
0—4, Dierna Orșova — Rapid A- 
rad 1—2 ; SERIA A VI-A : F. C. 
Baia Mare — Olimpia Satu Mare 
8—1, Industria sîrmii C. Turzii — 
Șc. sp. Oradea 4—1, Sticla Turcia
— Șc. sp. Victoria Cărei 1—1, Ar
mătura zalău — Gloria Bistrița 
1—1, Minerul Cavnic — C.I.L. Si
ghet 6—1, C.F.R. Cluj-Napoca — 
Șc. sp. Baia Mare 2—3 ; SERIA 
A VII-A : F. C. Șoimii Sibiu — 
Șc. sp. Sibiu 1—4, Gaz metan Me
diaș — Șc. sp. Mediaș 0—1, Cor- 
vinul Hunedoara — Mureșul Deva 
0—1, Metalurgistul Cugir — Șc. 
sp. Hunedoara 0—0, C.F.R. Sime- 
ria — Metalul Aiud 0—3, Metalul 
Sighișoara — Șc. sp. Șoimii Sibiu 
0—1, Liceul nr. 2 Deva — Unirea 
Alba lulia 5— 0 ; SERIA A VIII-A: 
Șc. sp. Toplița — Nitramonia Fă
găraș 1—1, Șc. sp. Odorhei — Chi
mica Tîrnăveni - -
Brașov — Șc. sp. Brașovia 1—3, 
Șc. sp. Crfetur — Șc. sp. Tg. Se
cuiesc 3—0, Steagul roșu Brașov
— Oltul sf. Gheorghe 2—1, A.S.A. 
Tg. Mureș — Șc. sp. Gheorghienl 
7—0.

SE-
București — 
București — 
C. Constanța 
Sportul stu- 
roșie Bucu- 

' ' S. C.
III-A :

ASPRA SANCȚIONARE A
în ședința de joi seara, Co

misia de disciplină a dictat 
sancțiuni aspre împotriva unor 
echipe pe terenurile cărora 
s-au produs acte de indiscipli
nă ale unor jucători sau spec
tatori. manifestările reprobabile 
ale acestora din urmă fiind po
sibile și din cauza slabelor mă
suri organizatorice. Astfel, e- 
chipa Constructorul Iași nu va 
juca 4 etape pe teren propriu, 
ci în alt județ, la cel puțin 60 
de kilometri distanță, drept pe
deapsă pentru incidentele 
trecute la meciul 
Mărășești. Totodată, 
Toiu (Constructorul 
fost suspendat pe 6 luni pentru 
injurii aduse arbitrului.

O altă echipă care nu va ju
ca acasă un timp (3 etape) este 
Progresul Corabia. întrucît la 
meciul cu Viitorul Scornicești 
unii spectatori și chiar unii ju
cători ai formației gazdă au 
avut o comportare inadmisibilă 
față de brigada de arbitri.

Luînd cunoștință 
târârea clubului 
Hunedoara, de 
din activitate 
lui Iancu, care a 
de grave abateri, 
disciplină a ratificat 
drastică sancțiune, menită 
constituie 
cei certați cu disciplina, cu 
etica sportivă și cetățenească.

Pentru injurii aduse arbitru
lui, Boriiczy și Olteanu (Tehno-

frig Cluj-N 
pendați pe 
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mit Kaiser 
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faptul că, p 
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cut ca un ; 
ne corectă.
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0—0, Tractorul

® 40 de variante

Bucureștirestaurante

@ 40 de posibilități

REVELION
Cum

ne petrecem
acest

Revelion ?

Nimic
mai simplu!

Adresindu-ne
hoteluri și

Filialele de turism din bd. Republicii nr. 4 ți 68 
și bd. N. Bălcescu nr. 35, vă oferă

© 40 de programe

Relații suplimentare pot fi obținute de la telefoanele 
15.74.11 ; 14.72.08 ; 14.08.00.

MII NE . ETAPA A 15-a ÎN DIVIZIA B
Urmărită duminică de du

minică cu un deosebit interes, 
întrecerea divizionarelor B se 
va afla mîine în centrul aten
ției iubitorilor de fotbal, mai 
ales că prima divizie nu pro
gramează jocuri datorită me
ciului international România — 
Bulgaria.

Așadar, pe 27 de stadioane, 
zeci de mii de spectatori vor 
urmări partidele din etapa a 
15-a a diviziei secunde, etapă 
care programează destul de 
multe meciuri de atracție. Din
tre acestea, rețin atenția jocu
rile de la Suceava (C.S.M. — 
Petrolul Ploiești), Pașcani 
(C.F.R. — Metalul Plopeni),
București (Metalul — Steagul 
roșu Brașov), Tîrgoviște (Clu
bul sportiv — Nitramonia Fă
găraș), Siighet (C.I.L. — ,,U“ 
Cluj-Napoca), Timișoara (U.M.T. 
— Aurul Brad), Satu Mare (O- 
limpia — Minerul Lupeni).

O premieră la Caracal : aici 
se va disputa partida Chimia

Tr. Măgurele — Voința Bucu
rești, deoarece terenul primei 
formații este suspendat o etapă.

Dar. IATĂ PROGRAMUL ȘI 
ARBITRII MECIURILOR DIN 
ETAPA a 15-a :

SERIA I : a C.F.R. Pașcani 
(Buc.) • Relomul Săvineștl - 
(Buc.) « C.S.U. Galați — Oltul Sf. Gheorghe 
(Buc.) • C.S.M. Suceava 
(Buc.) 0 Olimpia Hm. Sărat — Celuloza Călărași 
(Brașov) Minerul Gura Humorului — ~ 
Suciu (Buc.) ■ Portul Constanța — F.C. 
(Buc.) • Prahova Ploiești — C::L1L : 
(Buc.) • Unirea Focșani — Gloria 
(Brașov).

SERIA A II-A : a Chimia Rm. Vîlcea — Șoimii Sibiu : B. 
Arndt (lași) « Metalurgistul Cugir — Chimica Tîrnăveni : C. 
Silaghi (B. Mare) • Tractorul Brașov — F.c.M. Giurgiu : T. 
Balanovici (Iași) * Ș.N. Oltenița —FI. Automecanlca Morenl : 
V. Tătar (Hunedoara) • Metalul București — Steagul roșu Bra
șov : I. Chilibar (Pitești) C.S. Tîrgoviște — Nitramonia Fă
găraș : Gh. Avram (P. Neamț) • Chimia Tr. Măgurele — Voința 
București : A. Ghigea (Bacău), partida se joacă la Caracal * 
Unirea Alexandria — Electroputere Craiova : Gh. Ispas (Cons- 

■tanța) a Dinamo Slatina — Tehnometal București : Al. Isver- 
naru (Bocșa).

SERIA A III-A : a C.I.L. Sighet — „U“ Cluj-Napoca : R. 
Stîncan (Buc.) • Dacia Orăștie — C.F.R. Timișoara : C. Petrea 
(Buc.) & Sticla Turda — Victoria Călan : C. Jurja (Buc.) • 
Mureșul Deva — F.C. Baia Mare : N. Georgescu (Buc.) a 
C.F.R. Cluj-Napoca — Minerul Cavnlc : I. rus (Tg. Mureș) a 
Rapid Arad — Armătura Zalău : N. Petriceanu (Buc.) a Gloria 
Bistrița — Ind. sîrmii C. Turzii : Gh. Jucan (Mediaș) « U.M.T. 
— Aurul Brad : I. Branga (Tg. Jiu) a Olimpia Satu Mare — 
Minerul Lupeni : C. Ghiță (Brașov).

- Metalul Plopeni : Fr. Coloși 
Victoria Tecuci : Em. Svitlec 

V. Măndescu 
Petrolul Ploiești : C. Niculescu 

H. Nicolau 
C.S.M. Borzești : N. 
Brăila : M. Popescu 

Ceahlăul P. Neamț : I. Roșoga 
' t Buzău : Gh. Ionescu
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[ • In cele 9 partide ale eta
pei a 14-a s-au marcat 19 go
luri. cifră care egalează limita 
inferioară a eficacității înre
gistrată în etapa de debut a 
actualei ediții. Pînă în pre
zent. s-au înscris 332 goluri : 
244 gazdele. 88 oaspeții.

A In etapa trecută s-au 
Hîntat 2 lovituri de la 11 n» 
ambele fiind transformate : 
Morohai și Kun II.

A Pînă în prezent, cele 18 
divizionare A au utilizat 338 
de jucători. Cei mai mulți — 
23 — i-a rulat Universitatea 
Craiova, iar cei mai puțini 
— 16 — i-a folosit A.S.A. Tg. 
Mureș.
• Cei 9 arbitri care au con- i 

dus partidele etapei a 14-a au1 
primit 35 de stele : o dată' 
cinci, de 6 ori cîte patru și i 
de 2 ori cîte trei. i

A Situația în „Trofeul Pets- ' 
chovschi“. după 14 etape, este, 
următoarea : 1. ARAD 9,12 ; i
2. București 8,88 ; 3—4 Hune-1 
doara și Constanța 8,71 ; 5. j
Reșița 8,66 ; 6. Tg. Mureș i
8,57 ; 7. Timișoara 8,50 ; 8.1
Craiova 8,33 ; 9. Galați 8,28 ; ’ 
10—13. Iași, Bacău, Pitești și i 
Petroșani 8,14 ; 
8,00.

14. Oradea

CLASAMENTUL NOTELOR

ROMÂNIA - BULGARIA, IN CAMPIONATUL BALCANIC
(Urmare din pag. 1)

ce au de făcut în teren, fiind 
— și din acest punct de vede
re — de sperat că ei se vor 
strădui și vor reuși să aducă 
culorilor țării și marii mase a 
iubitorilor de fotbal de Ia noi 
satisfacția unei victorii în me
ciul de mîine și — implicit — 
a unei reușite depline în Cam
pionatul Balcanic.

La finele unui sezon cu atî- 
tea nereușite și decepții pen
tru fotbalul nostru pe plan in

ternațional, jucătorii care vor 
îmbrăca miine tricourile cu cu
lorile țării au datoria de onoa
re de a se dărui în disputa din 
teren, de a lupta cu toată ca
pacitatea de care dispun pen
tru obținerea unui succes re
confortant și încurajator nu nu
mai in momentul actual, dar 
și în perspectiva apropiatului 
start în preliminariile campio
natului mondial.

în numele tuturor iubitorilor 
fotbalului din țara noastră, le 
urăm deplin succes „tricolori
lor"!

FIȘIER AL MECIURILOR
ROMANIA BUL GĂRI A... I

OASPEȚII SOSESC ASTĂZI
® Ultimele antrenamente efectuate Ia Ruse • scurtă 
caracterizare a componcnților „ll“-Iui probabil

3 31- 7 21
3 36-15 21
2 27-14 13
4 19-14 18
4 22-12 17
4 17-15 17
3 14-14 17
5 19-17 16
5 14-13 16
5 22-22 16
4 20-19 15
8 19-18 12
7 19-22 12
7 11-16 11
8 13-22 10
8 7-16 9

11 11-27 4
13 7-45 1

Iată cum arată 
ment al celor 18 
A, alcătuit pe baza adiționă
rii celor mai bune 11 note 
obținute în fiecare etapă.

1. DINAMO 1071 p 
Univ. Craiova 1058 p ; 3. 
Bihor 1037 p ; 4. Politehnica 
Timișoara 1036 p ; 5. Sportul 
studențesc 1033 p ; 6. Steaua 
1026 p ; 7. Corvinul 1019 p ; 
8. F.C. Argeș 1015 p ; 9. A.S.A. 
Tg. Mureș 1012 p ; 10. F.C.M. 
Reșița 1011 p ; 11. F.C. Con
stanța 1009 p ; 12. Rapid
1000 p ; 13. Jiul 996 p ; 14.
Politehnica Iași 992 p ; 15.
U.T.A. 983 p ; 16. S.C. Bacău 
981 p ; 17. Progresul 966 p ; 
18. F.C.M. Galați 919 p.

un clasa- 
divizionare

2.
F.C.
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gest ne- 
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taiser n-a 
d cunos- 

I atitudi
nea, au

DE INDISCIPLINĂ
fost suspendați pe diferite ter
mene unii delegați ai echipelor, 
care au avut o atitudine neco
respunzătoare.

Comisia de disciplină a luat 
în discuție și incidentele care 
s-au petrecut la Brașov, după 
terminarea meciului Steagul ro
șu — C.S. Tîrgoviște, hotărind 
continuarea cercetărilor, pentru 
a putea cunoaște toate aspectele 
acestui caz condamnabil.

într-o convorbire telefonică 
avută ieri ni s-a confirmat că 
lotul reprezentativ al Bulgariei 
va pleca din Ruse spre Bucu
rești în cursul acestei dimineți, 
cu autocarul, urmînd să ajun
gă în capitala noastră la amia
ză. Selecționabilii au continuat, 
după meciul de verificare cu 
Dunav (3—2), susținut miercuri, 
programul antrenamentelor. în- 
cheindu-le, printr-o ședință de 
pregătire fizică, vineri. Selec
ționerul Hristo Mladenov și se
cundul său, Ioncio Arsov, au 
anunțat că nu vor comunica 
formația decît la București, în 
ziua partidei. Dar există o for
mulă probabilă, ai cărei _ titu
lari vi-i vom prezenta în cî- 
teva cuvinte.

Goranov va purta tricoul cu 
nr. 1. El a avut o comportare 
excelentă în ultima perioadă de 
timp în echipa sa, Lokomotiv 
Sofia. Goranov revine acum în 
reprezentativă după slaba evo
luție din turneul final al C.M. 
1974. Fundașii laterali, Garabski 
și Vasilev, sînt preferați pentru 
deosebita lor combativitate. 
Pentru posturile de fundași

centrali sînt trei candidaturi 
de apropiată valoare (Ranghe- 
Iov, Anghelov și Arabov), dar 
e foarte probabil să joace pri
mii doi, deoarece se cunosc 
mai bine. Linia de mijloc va 
fi, în întregime, aceea a echi
pei Levski-Spartak : Panov
- Barzov - Borisov, care pre
zintă garanția omogenității și a 
unei forme foarte bune. Panov 
este un mijlocaș ofensiv, spe
cialist în executarea loviturilor 
libere ; Barzov e un jucător 
foarte activ, cu o mare rază de 
acțiune ; Borisov evoluează bi
ne în postul de „închizător" în 
fața liniei de fundași. în fine, 
în atac „tandemul” de la Slavia 
(Jeleaskov — Zvetkov), alături 
de impetuoasa aripă Kurbanov. 
Printre selecționați se află și 
golgeterul campionatului, Pe
trov (Marek), cu 10 goluri la 
activ. Dar e puțin probabil ca 
el să apară în „ll“-le de în
cepere. Mai cu seamă că Pe
trov joacă foarte sigur mai ales 
atunci cînd îl are alături pe 
fratele său geamăn, Ventislav. 
Nu este exclus — totuși — un 
debut al talentatului atacant 
în partida de la București.

I
I

Miine, la Kazanlîk și Giurgiu I
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comportament adecvat. Ace
eași atitudine trebuie să se 
manifeste și față de unii spec
tatori de la meciurile de fotbal. 
Stadionul nu trebuie lăsat în 
voia soartei, după cum insuc
cesele echipei nu trebuie date 
pe seama arbitrilor. La Chi
mia Tr. Măgurele trebuia să 
se scoată la iveală, cu mai 
multă tărie, lipsurile manifes
tate în rîndurile lotului, în ra
porturile iucător-antrenor. Se 
cere a se lua măsurile cuve
nite pentru eliminarea carențe
lor din procesul de pregătire 
ca și din viața extrasportivă a 
unor jucători. Nu întîmplător, 
Bădăluță a fost suspendat pe 
6 etape, după cum nu întîm- 
plătoare au fost desele raba
turi de la pregătire și de la 
viața din afara stadionului ale 
lui Nica, față de care s-a ma
nifestat atîta clemență. Pre
zența lîngă echipă a unui oa
recare V. Adam, el însuși cu 
fisuri grave în comportament, 
a viciat atmosfera, a contribuit 
la crearea unei stări de lu
cruri care a dus la părăsirea 
echipei de către antrenorul H. 
Eftimie, nu altul decît cel ca
re îl adusese pe V. Adam. Ul
timul a fost îndepărtat. S-a 
mai adăugat poziția deloc lo
ială, a unor așa-ziși suporteri 
din oraș, care, în realitate, nu 
văd cu ochi buni echipa și 
care, profitînd de toate lipsu
rile semnalate, clevetesc prin 
oraș și nu fac altceva decît să 
îndepărteze spectatorii de lîn
gă echipă, să incite atmosfera. 
Așadar, toată această situație, 
a avut, cum se vede, urmări, a 
răbufnit. Este deci de așteptat 
ca măsurile de care au vorbit 
interlocutorii noștri să nu _în- 
tîrzie și, pornind din sînul 
echipei pînă Ia nivelul specta
torilor. să se instaureze o at
mosferă sănătoasă, pentru ca 
meciurile să se desfășoare în
tr-un climat adecvat, pentru 
ca fotbalul din Tr. Măgurele 
să se dezvolte pe măsura ce
rințelor.

Constantin ALEXE

ROMÂNIA - BULGARIA
Mîine dimineață, la Kazanlîk, 

reprezentativa de tineret a țării 
noastre va întîlni într-o parti
dă oficială (Campionatul balca
nic) selecționata similară a 
Bulgariei. în vederea acestui 
joc, antrenorii Octavian Popes
cu și Constantin Deliu au la 
dispoziție un lot de 17 jucă
tori. Echipa noastră a plecat 
ieri dimineață, cu autocarul, 
spre Kazanlîk, unde astăzi va 
efectua un antrenament de aco
modare pe stadionul pe care se 
va disputa meciul. în ajunul 
plecării, lotul a susținut un joc 
de verificare cu divizionara C, 
Triumf, în care selecționabilii 
au manifestat o bună dispozi
ție de joc. Iată formația pe care 
cei doi antrenori intenționează 
s-o alinieze în partida de mîi
ne : Windt (Cristian) — Tilihoî, 
Stancu, Zahiu, Bărbulescu — 
Ștefănescu, Sf. Petcu. G. Petcu 
— Lupău, M. Răducanu (Roz- 
nai), Vrînceanu.

(tineret și juniori)
Tot mîine, la Giurgiu, se vor 

întîlni selecționatele de juniori 
ale celor două țări. Juniorii noș
tri, reuniți de miercuri la Giur
giu, au susținut joi o partidă de 
verificare în compania divizio
narei C din localitate, Olimpia. 
S-au jucat trei reprize a cîte 30 
de minute, pe parcursul cărora 
antrenorii Constantin Ardeleanu 
și Eugen Banciu au folosit pe 
toți jucătorii convocațl. Selec
ționata de juniori a cîștigat cu 
2—0 acest meci prin golurile 
marcate de Ciobanu și Tarara- 
che. Pentru întîlnirea de mîine, 
antrenorii lotului preconizează 
următoarea formație: Mîndrilă
— Ioniță, Crăciun, Zalupca. Gali
— Popa, Solomon, Orac — 
Goia, Ignat, Ciobanu. Rezerve 
sînt Rupp, Constantin, Hirmler. 
Rotar, Dobrotă, Rus și Tarara- 
che. Meciul va începe la ora 
10,30 și va.fi condus, la centru, 
de C. Bărbulescu.

I
I
I

i
I
I
I

Corespondență din Italia

„CAZUL ZIGONI" ÎN CENTRUL ATENȚIEI
Campionatul are primul său caz 

grav. La meciul Juventus — Vero
na, o sticlă aruncată din tribune 
l-a lovit pe jucătorul Zigoni (Ve
rona). Clubul din Torino a replicat 
că este o înscenare a echipei din 
Verona, avînd în rolul principal 
chiar pe Zigoni. care ar fi simulat 
lovitura. Comisia de disciplină nu 
s-a pronunțat încă. Ea a cerut 
probe suplimentare spre a ajunge 
la o deplină cunoaștere a faptelor, 
în orice caz. sancțiunile vor veni 
și ele sînt în două variante : dacă 
se stabilește că, în adevăr, sticla 
l-a lovit pe jucătorul Zigoni, Ju
ventus pierde meciul (cu 0—2), iar 
terenul său va fi suspendat pe una 
sau mai multe etape ; dacă se do
vedește că e vorba de o simulare, 
jucătorul Zigoni va fi suspendat, 
posibil și pe viață. In momentul 
de față nu se poate vorbi, prin 
urmare, de un clasament definitiv, 
în cel provizoriu conduce Juven

• Meciul România — Bulgaria, de mîine, este al 283-lea 
în palmaresul reprezentativei noastre. Dintre cele disputate 
pînă acum, 116 au fost victorii, 68 egalități și 98 înfrîngeri. 
Golaverajul general este de 491 goluri marcate și 465 primite.

• întîlnirea de mîine este a 25-a dintre cele două selec
ționate. Tată rezultatele înregistrate pînă acum : ROMÂNIA 
— BULGARIA : 31 mai 1925 (Sofia) : 4—2 ; 25 aprilie 1926 
(București) : 6—1 ; 21 aprilie 1929 (București) : 3—0 ; 15 sep
tembrie 1929 (Sofia) 3—2 ; 12 octombrie 1930 (Sofia) : 3—5 ; 
10 mai 1931 (București) : 5—2 ; 26 iunie 1932 (Belgrad) : 0—2 ; 
4 iunie 1933 (București) : 7—0 ; 30 decembrie 1934 (Atena) :
3— 2 ; 19 iunie 1935 (Sofia) : 0—4 ; 24 mai 1936 (București) :
4— 1 ; 8 octombrie 1946 (Tirana) : 2—2 ; 6 iulie 1947 (Sofia) : 
3—2 ; 20 iunie 1948 (București) : 3—2 ; 28 iunie 1953 (Bucu
rești) : 3—1 ; 11 octombrie 1953 (Sofia) : 2—1 ; 9 octombrie 
1955 (București) : 1—1 ; 10 septembrie 1956 (Sofia) : 0—2 ; 8 
noiembrie 1959 (București) : 1—0 ; 1 mai 1960 (Sofia) 1—2 ; 
3 mai 1964 (București) 2—1 ; 31 mai 1964 (Sofia) : 1—0 ; 25 
septembrie 1974 (Sofia) : 0—0 ; 12 mai 1976 (Tîrnovo) : 0—1 : 

26 noiembrie 1976 (București) ?
Deci 15 victorii ale echipei noastre, 6 victorii ale celei 

bulgare și 3 rezultate de egalitate.
• Pentru amatorii de comparații de formații, iată și gar

niturile prezentate în ultimele două partide : 25 septembrie 
1974 (Sofia), Bulgaria — România 0—0. Bulgaria : Gugalov 
(min. 77 Naidenov) — Zafirov, Ivkov, Dimitrov, Kolev — 
Pavlov (min. 63 Panov), Barzov, Borisov — Tașev, Voinov, 
Hristov (min. 46 Pitargov). Romania : Răducanu — Cheran, 
Antonescu, Sătmăreanu II, Anghelini — Beldeanu, Dinu, 
Iordănescu (min. 72 Mulțescu) — Troi, Kun. Marcu. 12 mai 
1976 (Tîrnovo), Bulgaria — Romania 1—0 (0—0). A marcat 
Vasilev (min. 49). Bulgaria : Tihanov — Cealev. Marev, An- 
ghelev, Vasilev — Bonev, Kolev, Panov (min. 75 Granov) — 
Voinov, Denev, Dimitrov (min. 46 Tvetkov). Romania : Ior- 
dache — Cheran, G. Sandu, Dobrău, Hajnal — Dumitru, 
Bbloni, Simionaș — Anghel (min. 60 Radu II). Mulțescu. 
Năstase.

• Iată și numărul de meciuri disputate in echipa repre
zentativă de către jucătorii selecționați pentru partida de 
miine : Răducanu 54 selecții ; Ștefan 0 : Cheran 24 : Sătmă
reanu II 17 • Sameș 11 ; Manea 2 ; Grigore 0 ; Anghelini 
21 ; Bălăci 13 ; Boloni 11 ; Mulțescu 5 ; Stoica 0 ; Troi 13 ; 
Kun II 18 ; Iordănescu 35 ; Radu II 1 ; Lucescu 64.

Șl AL COMPETIȚIEI BALCANICE
înaintea celui 

război mondial. 
Balcanic a fost 
șase ediții : trei dintre aces
tea (1931. 1933 și 1936) au re
venit echipei României (care 
a și intrat, prin aceste trei 
succese, definitiv în posesia 
trofeului balcanic), două' e- 
diții au fost cîștigate de e- 
chipa Iugoslaviei (cele din 
1934 și 1935) și una de echipa 
Bulgariei (1932). Iată clasa
mentele finale ale acestor șase 
ediții *.
EDIȚIA din
1. ROMÂNIA
2. Iugoslavia
3. Grecia
4. Bulgaria
EDIȚIA din 
rile au avut
1. BULGARIA
2. Iugoslavia
3. România
4. Grecia
EDIȚIA din 
rile au avut
1. ROMÂNIA
2. Iugoslavia
3. Bulgaria
4. Grecia

de-al doilea 
Campionatul 

organizat în

1929—1931
6 5 0 1 26:13 10
6 3 0 3 12: 7 6
6 2 0 4 13:20 4
6 2 0 4 8:19 4

1932 
loc

1933 
loc

EDIȚIA din 
rile au avut
1. IUGOSLAVIA
2. Grecia
3. România
4. Bulgaria
EDIȚIA din 
rile au avut
1. IUGOSLAVIA
2. Bulgaria
3. Grecia
4. România

EDIȚIA 
rile au

din 1936 (toate jocu- 
avut loc la București)

1. ROMÂNIA
2. Bulgaria
3. Grecia

2 2 0 0 9: 3 4
2 10 16: 82
2 0 0 2 6:10 0

război mon-După al doilea 
dial s-au disputat două ediții 
ale Campionatului Balcanic :

EDIȚIA din 1946 (toate jocu
rile s-au disputat

1. ALBANIA
2. Iugoslavia
3. România
4. Bulgaria

la Tirana)

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

(toate jocu- 
la Belgrad)
3 3 0 0 7: 2 6
3 2 0 1 12: 5 4
3 10 2
3 0 0 3

4:5 2
1:12 0

jocu-(toate _
la București)

3 3 0 0 13: 0 6
3 2 0 1 9: 8 4
3 1 0 2 2:11 2
3 0 0 3 3:8 0

1934 
loc

jocu-(toate 
la Atena)

3 2 0 1 9:5 4
3 111 5:5 3
3 1115:83
3 1 0 2 7:8 2

1935 
loc

(toate jocu- 
la Sofia)

3 2 0 1 11: 4 4
3 2 0 1 12: 5 4
3 0 1 2 5:13 1
3 0 1 2 2: 8 1

EDIȚIA din 
s-au disputat

1947
sistem turneu)

(partidele I
1.
2.
3.
4.
5.

UNGARIA
Iugoslavia 
România 
Bulgaria 
Albania

1948 nu s-aEdiția din 
fășurat în întregime.

des-

fost 
ani.

I
I
I

Campionatul balcanic a 
reluat în urmă cu doi 
La ediția 1974/1976 s-au înscris 
patru reprezentative Selec
ționata noastră a făcut parte 
din grupa A. împreună cu 
echipa Greciei, pe care a eli
minat-o (3—1 la București,
1— 1 la Salonic). în grupa B, 
echipa Bulgariei a eliminat 
pe aceea a Turciei (5—2 și
2— 2). Așa s-a ajuns la finala 
al cărei retur are loc mîine, 
între echipele României și 
Bulgariei. în prima manșă, 
disputată la Tîrnovo. fotba
liștii bulgari au învins cu 1—0.

I
I
I
I
I

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ

tus, dar, dacă ea va fi sancționată, 
conducerea va fi luată de Torino.

Dar clasamentul se poate schim
ba și prin rezultatele etapei de 
duminică. Pentru că Juventus se 
deplasează la Cesena, în vreme ce 
Torino joacă acasă cu Napoli. A- 
ceasta din urmă e partida nr. 1 
a „rundei". Campioana evoluează 
mai departe fără Pecci și Butti, 
dar îl va avea în formație pe 
Claudio Sala, refăcut. La Napoli se 
anunță două importante reintrări 
— Juliano și Chiarugi —, deci va 
fi prezentat cel mai bun „unspre
zece". Juventus deplasează cea mai 
puternică garnitură la Cesena. Să 
nu uităm clasicul derby milanez, 
Milan-Inter, mai pasionant ca ori- 
cînd. în celelalte întîlniri ale eta
pei, gazdele apar ca favorite.

CESARE TRENTINI

Bologna, 28 noiembrie

• TRAGEREA EXCEPȚIONA
LA PRONOEXPRES — 28 NO

IEMBRIE 1976

• AZI ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR !

Puteți cîștiga : autoturisme 
„DACIA 1300“ și „SKODA S 
100“, excursii în Uniunea So
vietică, Turcia, bilete de odih
nă la Predeal sau simaia pre
cum și cîștiguri variate în 
bani.

în atenția participanților 
care vor să asiste la operațiu
nile tehnice ale tragerii excep
ționale Pronoexpres : tragerea 
va avea loc duminică 28 no
iembrie la București, în sala 
Clubului Finanțe Bănci din 
strada Doamnei n,r. 2 cu înce
pere de la ora 17.45.

CÎȘTIGURILE TRAGERII
„LOTO 2“ DIN 21 NOIEMBRIE

1976

Oat. 1 : i variantă 50% a 
35.611 lei și 1 variantă 25% a 
17.806 lei ; cat. 2 : 2,25 a 23.741 
lei ; cat. 3 : 13,50 a 3.957 lei ; 
cat. 4 : 64,25 a 831 lei ; cat. 5 • 
178 a 200 lei ; cat. 6 : 1.251,75 
a 100 lei.

Cîștigul de la categoria 1 
(50%) a revenit participantului i 
DUMITRU VRÎNCEANU din; 
București, iar cel de la cate- • 
goria 2 (100%) lui GHEORGHE 
BUTA din Abrud. județul’ 
Alba.

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO DIN 26

NOIEMBRIE 1976

EXTRAGEREA I
44 82 50 12 74 48

: 88 35 21

EXTRAGEREA a
4 61 29 31 57 10 78

Ii-a : 89 45,

FOND GENERAL 
TIGURI : 880,910

DE 
lei.

CIȘ- 
DIN

CARE 169.728 lei, REPORT..
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js fogramul privind dezvoltarea activității de educație -5
î? L> fizică și sport pe perioada 1976—1980 și pregătirea

A sportivilor români în vederea participării la Jocurile Șs 
șs Olimpice din 1980 a fost, după cum se știe, exami- Ș?
sj nat recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Una din problemele care au făcut obiectul analizei a fost $$ 
și slaba preocupare existentă in pregătirea fizică a sporti- 
vilor și echipelor dintr-o serie de ramuri, indeosebi în fot- s- 
bal și care explida forța, viteza și rezistența sub nivelul 
cerințelor mondiale, slabele rezultate înregistrate in unele g; 
competiții oficiale interne și internaționale.

Jș Este cunoscut faptul că lipsa unei pregătiri fizice exce-
Sj lente impietează serios manifestarea talentului, a deprin- 

derilor tehnice, ca și aplicarea cu succes a tacticii stabilite 
pentru fiecare întrecere, atit in sporturile individuale, cit ți -ț. 
in jocurile sportive. Este de la sine înțeles că numai un 
sportiv posedind forța necesară, o mare capacitate de efort,

Șg va putea face față competiției din primul și pină în ultimul gî 
minut, va putea executa corect procedeele tehnice, se va 
putea încadra întocmai în disciplina tactică. Mai ales în 
sporturile colective, este suficient ca un singur sportiv să nu 
se mențină in angrenajul formației, să nu-și îndeplinească 
întocmai sarcinile, pentru ca întregul colectiv să sufere. Ș: 

g Așadar, SUCCESUL IN COMPETIȚIA SPORTIVĂ E DE NE- g 
g CONCEPUT FĂRĂ O TEMEINICA PREGĂTIRE FIZICĂ. Este g 

și concluzia desprinsă din rindurile acestei pagini, in care 
sînt înfățișate preocupările (ca și lipsa de preocupare I) 
existente in cadrul unor loturi, echipe sau secții de per- gȘ 
formanță. Șs
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SUPORTUL MARII 
A RUGBYȘTILOR

CAPACITATEA SPORITA DE EFORT,
CHEIA SUCCESELOR LUPTĂTORILOR

Victoria rugbyștilor noștri a- 
supra puternicilor lor parte
neri francezi a fost mare mai 
ales datorită manierei în care 
a fost obținută : o participare 
totală, angajare permanentă la 
nivelul înaintării, circulație ra
pidă a balonului pe „treisfer- 
turi". utilizare oportună, efica
ce. a loviturilor de picior (așa- 
numite tactice). Toate acestea 
— însuși succesul, la urma ur
mei — au avut drept suport 
o pregătire fizică excepțională. 
Dacă tricolorii noștri au fost 
conduși la pauză. dacă oas
peții au împins în prima parte 
a meciului cu eficientă în gră
mezi. totuși s-a putut observa 
că înaintarea condusă de Da
raban este la fel de proaspătă 
în minutul 40 ca si la primul 
fluier de arbitru. Pentru că 
victoria s-a decis nu in a doua 
repriză, ci în prima ! Oricîte 
argumente ..contra" i s-ar pu
tea aduce, această opinie — 
la care s-au aliat, de fapt, si 
tehnicienii noștri Valeriu Iri- 
mescu si Petre Cosmănescu — 
are o justificată bază de sus
ținere : in tușă. Franța a
avut 8 oameni (talonerul — 
care execută, de regulă, repu
nerile — fiind ..omul în plus", 
rolul său fiind jucat de aripi), 
în grămezile ordonate... tot a- 
tîția ! Nu e nici o greșeală : 
secretul frumosului buchet de 
victorii obținut de valoro
sul 15 al reprezentanților ..co
cosului galic" a stat tocmai în 
neangrenarea întregului pachet 
în grămezile ordonate, datori
tă puterii ieșite din comun a 
primelor două linii, permițîn- 
du-se liniei a treia un efort 
minim în fazele fixe si. astfel, 
circulația ei continuă, deci a- 
vantaj numeric la construirea 
fazelor ofensive. Băieții noș
tri au reușit să împingă de 
așa natură. încît au obligat 
întreaga grămadă adversă să 
depună mari eforturi pentru a 
putea avea un avantaj fragil 
la pauză. Dar măcinarea aceea 
formidabilă din prima repriză a

ieșit la iveală m cea de-a 
doua, cînd în teren ne-au apă
rut o echipă a Franței, mar
cată evident de efort si totuși, 
prea sigură de ea si una a 
României, hotărîtă să dea to
tul. cu energii nebănuite. E 
drept. în partea a doua a în- 
tîlnirii românii au fost mai 
siguri. execuțiile tehnice au 
fost nu o dată admirabile dar. 
repetăm, totul a fost decis pe 
fondul unei pregătiri fizice 
ireproșabile, combinată. desi
gur (și constatările noastre di
recte sînt gata să stea mărturie) 
cu o bună pregătire morală.

Dacă rugbyștii noștri puteau 
spune după meci „mai jucăm 
o repriză", ei culegeau, con
știent. roadele unei munci cu 
totul deosebite. Pregătirile lo
tului au cuprins și o scurtă 
etapă montană. Crosurile zil
nice. exerciții la „jug" repe
tate la infinit. reprezentau 
pentru rugbyști ceva normal. 
Unul dintre procedeele prefe
rate de V. Irimescu și P. Cos
mănescu a constat în... mers 
în mîini pe pantă ! ! I Și di
ficultatea programului de acu
mulări fizice nu se termină 
aici. Ni se pare însă la fel de 
importantă si sublinierea că e- 
șalonarea pregătirii a fost 
făcută judicios.

Ceea ce tinea să remarce 
secretarul general al F. R- 
Rugby. Ovidiu Marcu. poate 
constitui un argument în spri
jinul afirmației eă buna evo
luție are rădăcini mai adînci : 
„Față de alte ocazii. Ia nive
lul lotului au putut fi tratate 
pe un plan superior atît pre
gătirea fizică generală, cit si 
cea specifică. Introducerea o- 
bligativității îndeplinirii cerin
țelor probelor și normelor de 
control ca o condiție a par
ticipării jucătorului in cam
pionat, aplicată odată cu 
startul în noua ediție a Divi
ziei A. s-a dovedit eficientă".

Pentru că am ajuns la baza 
întregii activități rugbystlce. 
campionatul, să arătăm că în
tre echipele noastre sînt une-

în ultimii ani. regulamentul 
internațional al competițiilor 
de lupte a suferit mai multe 
modificări succesive. Toate a- 
cestea vizează dinamizarea 
luptei pe parcursul celor nouă 
minute ale meciului. La rea
lizarea acestui deziderat nu se 
poate ajunge însă decît prin- 
tr-o sporire substanțială a ca
pacității de luptă a sportivilor, 
care necesită adaptarea orga
nismului la efort în ritm sus
ținut. Cerințele regulamentului 
au dus. firește, la o schimbare 
a metodicii antrenamentului si. 
în primul rînd. la îmbunătă
țirea pregătirii fizice generale 
si specifice.

Am urmărit cîteva antrena
mente ale lotului national de 
lupte greco-romane conduse 
de antrenorul emerit Ion Cor- 
neanu. Oricare specialist ar

VICTORII 
NOȘTRI9
le ce acordă pregătirii fizice 
un rol aparte. Vom aminti 
exemplul formației Steaua, an
trenorul ei, P. Cosmănescu, 
fiind un recunoscut adept al 
ideii rolului determinant al a- 
cestui factor in obținerea bu
nelor rezultate. Apoi, de cu- 
rînd. clubul Farul a angajat 
un specialist în materie, pe 
fostul recordman la săritura în 
lungime Adrian Samungi. Ar 
mai putea fi citate cîteva nu
me. dar din păcate, lista nu 
e prea lungă. Să precizăm că 
antrenorii naționalei au renun
țat la unii jucători tocmai 
pentru că aceștia au venit ne
pregătit! la lot ?

Poate că minunatul exem
plu oferit de tricolori la 14 
noiembrie va avea ecou în 
TOATE secțiile din tară.

Geo RAEȚCHI

asista la pregătirile elevilor lui 
I. Corneanu ar putea găsi ex
plicația succeselor din ultimii 
ani ale luptătorilor noștri. O 
zi de pregătire cuprinde în 
jurul a 4—5 ore de lucru e- 
fectiv. în care sînt cuprinse 
exercițiile afectate pregătirii fi
zice generale : gimnastică spe
cială. alergări pe teren variat 
și cu schimbări de ritm, jocuri 
(în total, aproximativ 100 mi
nute) și antrenamentul de teh
nică + tactică (seara). care 
durează între 2 și 3 ore. Deși 
conținutul antrenamentului de 
seară este lucrul pentru per
fectionarea unor procedee teh
nice de atac sau contraatac, 
ori îmbunătățirea tacticii de

luptă in disputa cu adversari 
cu stiluri diferite, prin ritmul 
și numărul de repetări ala 
exercitiilor respective se asi
gură și o pregătire fizică la un 
înalt nivel

De altfel, unul dintre prin
cipalele criterii de selecție ale 
colectivului de antrenori de 
lupte este MUNCA. Cine nu 
muncește așa cum trebuie la 
antrenamente — ne spunea an
trenorul Corneanu — nu are 
ce căuta în lotul republican 
de lupte. Fără o pregătire ex
cepțională. nu se pot susține 
cite 2—3 meciuri pe zi. în rit
mul pretins de regulament si, 
firește, să se obțină și succese.
(m. tr.).

CA STRUȚUL, CU CAPUL ÎN... TACTICĂ
Convorbirea cu 

prof. Dumitru Evuleț- 
Colibaba, antrenorul 
lotului național de 
baschet masculin, am 
început-o solicitîndu-i 
opinia asupra nivelu
lui general al pregă
tirii fizice a jucători
lor din Divizia A.

— In ziarul „Spor
tul" din 3 mai 1973, 
antrenorii diviziona
relor A au răspuns, 
în cadrul unei anche
te. că nu sînt mulțu
miți de pregătirea fi
zică a echipelor lor. 
Ulterior, a continuat 
prof. Evuleț-Colibaba 
—• s-au ținut cursuri 
de instruire si per
fecționare a antreno
rilor, în care s-a 
subliniat importanța 
pregătirii fizice si au 
fost stabilite direcți
ile de dezvoltare ale 
acestui factor. Din 
păcate, însă, amelio
rările sînt slabe. A- 
precierea se referă 
mai mult la ,,ținuta** 
fizică a jucătorilor, 
mai precis la calită
țile atletice $1 la 
gradul de dezvoltare 
generală.

— Totuși, credem 
că se fac eforturi 
în această privință, 
deoarece antrenorii 
s-au convins de

handicapul pe care 
ÎI au față de for
mații de valoare de 
peste hotare.
— Sînt convins, dar 

rezultatele întîrzle, 
deoarece preocuparea 
pentru îmbunătățirea 
pregătirii fizice nu 
are Ia bază un pro
gram sistematic, indi
vidualizat și practi
cat cu convingere. 
Drept urmare, bas- 
chetbaliștii noștri 
sînt încă fragili si au 
mari dificultăți în 
lupta sub panou.

— Ce observații 
aveți la nivelul 
campionatului nați
onal ?
— Insuficiența în 

pregătirea fizică se 
manifestă prin tem- 
poul lent al acțiuni
lor de atac, prin a- 
părările practicate 
(multe echipe încep 
și termină un meci 
cu apărarea ,,în zo- 
nă“), prin aducerea 
cu încetinitorul a 
mingii din apărare 
în atac, toate aces
tea ca urmare a fap
tului că jucătorii se 
menajează.

— Cum vedeți re
medierea deficien
țelor care persistă 
asupra pregătirii fi
zice a baschetbaliști-

lor noștri fruntași?
— Prin aplicarea cu 

consecvență a celor 
indicate si discutate 
în ultimii ani cu 
prilejul diferitelor 
consfătuiri si ședințe 
avute cu antrenorii. 
Trebuie să se înțe
leagă că formațiile 
românești trebuie să 
depună un travaliu 
mai mare pentru a 
recupera din handi
capul de talie. Cum 
s-ar spune, dacă nu 
ești bun sub panou, 
trebuie să fii bun pe 
tot terenul. Dar pen
tru aceasta este ne
cesară asigurarea pre
gătirii fizice la un 
nivel competitiv pe 
plan internațional. Or, 
cu regret se constată 
că încă se bate pa
sul pe loc, că antre
norii noștri încearcă 
rezolvări de situații 
prin „tactică**, la noi 
un artificiu care 
maschează tarele în 
pregătirea fizică. De 
fapt, și cu aceasta 
închei, ce poate fi 
mai sugestiv decît 
lipsa de preocupare 
a antrenorilor pentru 
procurarea aparaturii 
necesare dezvoltării 
calităților fizice?
D. STANCULESCU

Gimnastele de la C. S. Oaia Marc în evident progres

ZILNIC, 0 ORA Șl JUMĂTATE
DE PREGĂTIRE ATLETICA!

Poposind la Baia Mare în 
urmă cu cîțiva ani, dedicam un 
reportaj gimnasticii maramure
șene, a cărei reprezentantă de 
frunte era atunci Iuliana Si- 
monfi. Totul se petrecea în 1972, 
anul Olimpiadei miincheneze, 
iar tînăra elevă a profesoarei 
Elena Marinescu făcuse parte 
din lotul olimpic al României 
în perioada de pregătire...

Am revenit acum cîtva timp 
în frumosul oraș din nordul 
tării și ne-am oprit din nou la 
secția de gimnastică a C.S. 
Baia Mare. De această dată a- 
veam motive și mai întemeiate, 
pentru că — în răstimpul scurs 
— activitatea desfășurată aici

se materializase în multe re
zultate foarte bune, cele mai 
recente fiind obținute la finale
le campionatelor de juniori din 
acest an, unde gimnastele băi- 
mărence au urcat pe podiumul 
de premiere de... 20 de ori !

Am asistat la cîteva antrena
mente și am vorbit pe larg cu 
profesoara Elena Marinescu, a- 
ceeași specialistă care, cu ani 
în urmă, o lansase în circuitul 
performanței pe actuala... an- 
trenoare Iuliana Simonfi. Inter
locutoarea noastră ne spunea 
că succesele secției se datorea
ză, în primul rînd, seriozității 
cu care întregul colectiv de an
trenori — completat de profe

sorii Rodica Kuhn, Alexandru 
Aldea și Norbert Kuhn — își 
privește activitatea de zi cu zi. 
întreaga muncă, pornind de la 
selecție și pînă la șlefuirea ta
lentelor, se desfășoară după 
un program alcătuit și respectat 
riguros. în momentul de față, 
secția cuprinde peste 160 de 
gimnaste, dintre care doar... 23 
fac parte din cele trei grupe 
„de nivel I”, fapt ce vorbește 
de la sine despre exigenta teh
nicienilor.

„Cit afectați zilnic pregătirii 
fizice ?“ — întrebăm. „Cel puțin 
o oră și jumătate" — ne răs
punde prof. E. Mari
nescu. „Nu există zi fără... 
atletism — în aer liber, firește ! 
— și fără norme de controL 
care vizează in special forța în 
regim de viteză. Apoi, ne-am 
făcut o obișnuință din a orga
niza iarna tabere de pregătire. 
Și crosurile sînt nelipsite, chiar

Acum două săptămînî, speranțele 
judo-ului nostru plecau la Cam
pionatele europene rezervate junio
rilor cu intenții — mărturisite — de a 

cuceri medalii. La întoarcere, întregul 
lot era cu capul plecat, pentru că bilan
țul se situase pînă și sub cele mai... pe
simiste așteptări : un loc V și un loc 
VII ; în rest — eliminări din primul și 
al doilea tur al competiției !

Discutăm, ca și înainte de plecarea 
lotului, cu secretarul federației de specia
litate. prof. Anton Muraru :

U.R.S.S. au dominat campionatele, toc
mai pentru că se prezentau foarte bine 
și la acest capitol.

— Cum vă explicați că, in pregă
tire, nu s-a acordat atenție unui 
factor atit de important ?

— Pornind de la antrenamentele efec
tuate la cluburi și pînă la cele de la lo
tul reprezentativ, cred că optica privind

— Așadar, insucces pe toată linia...
— Din păcate, aceasta este realitatea. 

Ne-am situat cu mult sub așteptările 
noastre, ca să nu mai vorbim de obiec
tive...

NU NUMAI TEHNICA...

— Care sînt cauzele acestui îngri
jorător insucces ?

— Ca de obicei, există cauze obiective 
Si cauze subiective. Importante sînt, însă, 
acestea din urmă, de natură să pună pe 
gînduri pe toți tehnicienii noștri. Concret, 
părerea mea este că sportivii români 
s-au dovedit deficitari la capitolul pre
gătirii fizice specifice. Iată, că judoka din

pregătirea fizică generală și, mai ales, 
specifică este greșită, atît în ceea ce pri
vește volumul, cît și calitatea. Toată lu
mea se grăbește să treacă la procedee și 
combinații, lucrînd mai puțin pentru cea
laltă componentă de bază, absolut nece
sară pentru a asigura succesul.

— Aminteați și despre cauze obiec
tive...

— Cea mai importantă dintre ele este 
legată de saltelele de concurs. Din cauza

faptului că sportivii noștri se pregătesc 
pe saltele de lupte mult mai moi și, în 
plus, acoperite cu prelate, în momentul 
în care se concurează pe „tatami" origi
nale toată tehnica sportivilor noștri este 
răsturnată. Salteaua originală este mult 
mai rapidă și impune o altă stabilitate, 
o altă tehnică. Nu e prima dată cînd 
semnalăm acest lucru dar... Un al doilea 
aspect ar fi legat de faptul că mai mult 
de jumătate dintre reprezentanții noștri 
la această ediție a „europenelor" — e 
drept, foarte tineri, avînd statut de ju
niori încă doi ani — debutau practic în- 
tr-o competiție internațională. Juniorii 
noștri nu au experiență competițională și 
acest lucru s-a observat în timorarea lor 
pe saltea, în stîngăcia mișcărilor, în com
plexul față de adversari.

— Soluții ?
— O reconsiderare a opticii privind 

pregătirea fizică generală și specifică a 
sportivilor, alcătuirea unui calendar intern 
și internațional judicios și, poate, cîteva 
saltele originale...

Horia ALEXANDRESCU

dacă zăpada sau frigul ne creea
ză dificultăți. Fără nici o exa
gerare, se poate spune că se
cretul rezultatelor noastre bune 
stă tocmai in atenția pe care o 
acordăm pregătirii fizice gene
rale și specifice".

Daniela Brîndescu, campioa
nă a țării la categoria a Il-a, 
o are printre învinsele sale pe 
Gabi Gheorghiu. Rodica Dunca, 
Costela Mureșan, Irina Cociș, 
Iudita Marcu, Irina Murvai și 
Amalia Cimpan sînt alte cîteva 
nume din grupele de nivel I 
ale secției, cîteva dintre ultime
le „produse" ale pepinierei băi- 
mărene. La afirmarea lor con
tribuie nu numai pasionatul co
lectiv de antrenori, ci și me
dicul Eugen Ionaș, precum și 
întreaga conducere a clubului, 
care se străduiește să asigure 
gimnastelor condiții optime de 
lucru, (al. h.)



CAMPIONATE • COMPETIȚII
ILIE HOSU (ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ) 

CAMPION NAȚIONAL L_DE JUNIORI LA POPICE
Ieri după-amiază, pe arena La

romet, după o întrecere deosebit 
de atractivă a primilor clasați în 
calificări (manșa I a finalei) a 
fost desemnat campionul țării la 
juniori pe 1976.

Titlul a revenit popicarului mu
reșean, Ilie Hosu, care pornind 
din manșa I cu un rezultat foar
te bun (916 p d) era favoritul 
nr. 1. în lupta pentru primul loc 
a participat direct și fostul cam
pion de anul trecut bucureștea- 
nul Alexandru Tudor. în parti
da decisivă, manșa a Il-a, a fost 
la un pas de a-1 depăși pe Ho
su, la total Tudor a obținut în 
manșa a Il-a 901 p d, (cu nici o 
bilă în gol), iar Hosu doar 882 p d, 
dar fiind avantajat de punctajul 
din calificări s-a clasat pe pri
mul loc. Foarte bine s-a com-

portat și ploieșteanul Vasile 
Ivan, care în ziua a doua a com
petiției a fost cel mai precis 
jucător, doborînd 916 popice.

Rezultate tehnice: 1. Ilie Hosu 
(Electromureș Tg. Mureș) 1798 p d 
(în manșa I 916 — în manșa a 
Il-a 882) — campion național, 2. 
Alexandru Tudor (Olimpia Bucu
rești) 1781 pd (880—901), “ ” 
Ivan (Petrolul Teleajen 
1759 p d (843—916), 4. 
Liță (Gloria București) 
5. Constantin Marin 
București) 1721 p d, 6. Liviu Mol
dovan (Electromureș Tg. Mureș) 
1717 p d. întrecerile continuă, la 
băieți cu proba de perechi, iar 
la fete cu probele individuale șl 
perechi. Competiția 
duminică.

3. Vasile 
Ploiești) 

Gheorghe 
1742 p d, 
(Olimpia

se încheie

Toma RĂBȘAN

DINAMO BUCUREȘTI 
DINAMO BRAȘOV 
IN CAMPIONATUL 

DE JUDO

nou meci

poca — Voința Brașov, Sănătatea 
Ploiești — Universitatea Timișoa
ra, Crișul Oradea — Voința 
București.

La băieți, din etapa a 5-a (ul
tima) a turului secund, derby-ul 
Dinamo București — Steaua a 
fost amînat pentru luni (ora 18) 
și marți (ora 17; în ambele zile 
în sala Floreasca). Azi și mîine 
vor avea loc partidele: grupa
1—6: Rapid — Farul (în tur 85—71), 
I.C.E.D. — „U“ Cluj-Napoca
(85—106); grupa 7—12: C.S.U. Ga
lați — I.E.F.S. (89—88), Politeh
nica Iași — Dinamo Oradea (76— 
58), C.S.U. Brașov — Universita
tea Timișoara (105—85).

ETAPA A 9-A ÎN DIVIZIA 
A LA VOLEI

GIMNASTICII LA
(Urmare dm pag. 1)

în sala Dinamo din Capitală 
au loc astăzi, de la ora 14, me
ciurile ultimei etape a Diviziei A 
de judo. Cu un interes deosebit 
este așteptată confruntarea din
tre Dinamo București și Dinamo 
Brașov — derbyul competiției — 
în urma căreia va fi dosemnată 
noua campioană a tării. Iată 
programul meciurilor (în ordi
nea desfășurării lor) : Nitramo
nia Făgăraș — Olimpia Buc., 
Universitatea Buc, — Universita
tea Cluj-Napoca, Politehnica 
Buc. — Rapid Arad, C.S.M. Bor- 
zești — I.E.F.S., Constructorul M. 
Ciuc — Politehnica Iași. Dinamo 
Buc. — Dinamo Brașov.

României susține un 
internațional. După întîlnirea vic
torioasă cu selecționata U.R.S.S., 
tinerele noastre gimnaste evo
luează în compania formației si
milare a Cehoslovaciei, într-u.n 
concurs care programează numai 
exerciții liber alese.

MECIUL PRINCIPAL 
AL ETAPEI LA RUGBY 
ȘTIINȚA PETROȘANI 

FARUL
final al campionatului 
programează mîine, în 
pentru locurile 1—8. o

CLASAMENTUL

1. Dinamo Buc.
2. Dinamo Bv.

C.S.M. Borz. 
Univ. Cj.-Nap. 
Constr. M.
IEFS
Univ. Buc. 
Nitramonia ' 
Rapid Arad 
Polit. Iași 
Olimpia Buc. 
Polit. Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.

c.

Fg.

Dinamo, e-

10 :10 0 0 63- 6:10
10 10 0 0 52-16 10
10 8 0 2 43-23 8
10 6 0 4 30-34 6
10 5 0 5 37-28 5
10 4 0 6 28-36 4
10 4 0 6 30-38 4
10 4 0 6 25-37 4
10 3 0 7 28-38 3
10 3 0 7 24-40 3
10 3 0 7 25-43 3
10 0 0:10 9-54 0

A Astăzi în sala ________ _
chipa Honved Budapesta va în- 
tîlni o selecționată divizionară, 
precum șl pe Universitatea Bucu
rești.

ȘAH : LUPTĂ STRÎNSĂ 
ÎN FINALA MASCULINĂ

Turneul 
de rugby 
întrecerea _ _ . .. _____ _ . _
partidă de atracție : Știința Pe
troșani — Farul. Campioana are 
o misiune foarte dificilă, studen
ții fiind dornici de reabilitare 
după eșecul categoric în fața Ste
lei, din prima etapă. Ei joacă 
bine acasă și vor avea formație 
completă, fiind dată ca certă re
intrarea internaționalului Mircea 
Ortelecan. Tot în prima serie, 
o altă întîlnire echilibrată : 
C.S.M. Sibiu — Grivița Roșie. In 
rest, două meciuri în care gazdele 
dețin prima șansă : Dinamo — 
Rulmentul Bîrlad și Steaua — Po
litehnica Iași. în întrecerea for
mațiilor din grupa a doua (locu
rile 9—16), o partidă interesantă 
la Buzău : Gloria — „U“ Timi
șoara. Celelalte întîlniri vor avea 
loc în capitală : Sp. studențesc
— Gloria București, Olimpia — 
Agronomia Cluj-Napoca și Rapid
— Minerul Gura Humorului, fa
vorite pornind primele echipe.

A Ieri, pe stadionul Steaua, 
formația Academiei militare de 
aviație „I. Gagarin** din Moscova 
a susținut o nouă partidă, întâl
nind Selecționata de juniori a 
Bucureștiului, de care a dispus 
cu 18-4 (10—0).

în etapa a 9-a a Diviziei A de 
volei, ale cărei partide sînt pro
gramate sîmbătă și duminică, se 
detașează confruntările Universi
tatea Craiova — Farul Constanța, 
C.S.U. Galați — Rapid, Ceahlăul 
— Maratex B. Mare, I.E.F.S. — 
Universitatea Timișoara (la femi
nin). Steaua — Rapid, Univer
sitatea Craiova — Tractorul Bra
șov (la masculin). Mai au loc 
partidele: C.S.M. Sibiu — Peni
cilina Iași și Știința Bacău — 
Dinamo (la feminin), în care 
oaspetele pornesc favorite, Ex
plorări B. Mare — Viitorul Ba
cău, Dinamo — C.S.U. Galați, 
Constructorul Brăila — Delta 
Tulcea și Petrolul Ploiești — Po
litehnica Timișoara (la masculin), 
în care doar ultima echipă afla
tă în deplasare are șansă la vic-tă în deplasare are șansă 
torie.
• în partida restantă 

Politehnica Timișoara și 
s-a înregistrat o mare surpriză: 
studenții au obținut victoria cu 
3—2 (10. 7, —18, —6, 0). (C. Cre- 
tu-coresp.).

dintre 
Steaua

confecții din aceeași localitate. 
Astfel de rezultate au fost ob
ținute în multe alte unități in
dustriale : „Tricodava“ și C.I.L. 
Pipera București, întreprinderea 
textilă Moldova Iași. întreprin
derea „Argeșana“ Pitești, între
prinderea „Libertatea" din Si
biu și multe altele. Semnifica
tiv ni se pare faptul că, în ur
ma unor testări, efectuate pe 
grupe de angajați ai diferitelor 
secții de producție de la între
prinderile bucureștene Trico- 
dava și IREMOAS. s-a con
statat o importantă creștere a 
curbei atenției după efectuarea 
reprizei de gimnastică de la 
mijlocul programului. S-a ob
servat, bunăoară, că dacă în 
mod obișnuit atenția începea să 
scadă după patru ore de lucru, 
prin introducerea gimnasticii a- 
cest moment se manifesta abia 
către sfîrșitul programului.

Toate aceste dovezi peremp
torii ale efectelor pozitive pe 
care gimnastica la locul de 
muncă le are asupra sănătății 
și randamentului în producție 
au determinat o preocupare 
sporită din partea tot mai mul
tor conduceri de unități, orga
nizații sindicale și asociații 
sportive din întreprinderi și in
stituții pentru promovarea pe 
scară largă a acestei forme de 
activitate sportivă, care a con
stituit, totodată, un stimulent în

TURNEUL FINAL AL DIVIZIEI
DE LUPTE GRECO-ROMANE

(Urmare din pag. I)

Numărul impar de concurenți și 
retragerea din motive de boală a 
lui stoica au făcut ca această a 
40-a finală a campionatului națio
nal masculin de șah să aibă o 
desfășurare puțin neobișnuită, cu 
cîte doi jucători liberi în fiecare 
rundă și cu un număr inegal de 
partide susținute. Din acest mo
tiv, ordinea în clasament este, 
oarecum, relativă și pentru a 
oferi cititorilor o imagine mai 
exactă a poziției fiecărui partici
pant o vom da ținînd seama nu 
numai de punctele cîștigate dar 
și de cele pierdute.

în runda a 8-a, marele maes
tru Florin Gheorghiu a obținut a 
doua victorie, învingîndu-1, cu 
negrele, pe Ott. Voiculescu a cîș- 
tigat la Bondoc, iar Radovici la 
Kertesz Restul partidelor, re
mize : ilijin — Ungureanu, Bi- 
riescu — Botez, Pavlov — Ghindă 
și Ciocâltea — Stanciu. în parti
dele întrerupte din runda a 7-a : 
Ungureanu — Grunberg 1—0 și 
Bondoc — Ilijin 1—0. Pavlov are 
două partide neterminate, cu 
Bondoc și Ungureanu, deținînd 
avantaj în amîndouă.

CLASAMENTUL după 8 runde : 
GHINDA 5V2—2V2. Ungureanu 5—2, 
Biriescu 4*/2 — 2’/2, Botez 4‘/2 — 3*/2, 
Gheorghiu 4—2 __ 1 :,
Grunberg 3l/2—2V2.’ ilijin și Voi
culescu 3’/2 — 3V2 etc.

După cum se vede, situația este 
foarte strînsă. ceea ce promite în 

o

CONCURSUL 
REPUBLICAN 

UNIVERSITAR DE SCRIMA
La sfîrșltul acestei săptămînl, 

municipiul Iași va fi gazda con
cursului republican universitar 
individual de scrimă. întrecerea 
este rezervată tuturor scrimeri- 
lor, elevi și studenți, legitimați în 
cluburi studențești.

în acest context concursul de 
la Iași va reuni trăgători din 
centrele universitare București, 
Iași, Timișoara, Cluj-Napoca, 
Mureș și Craiova, specialiști 
toate probele, băieți și fete.

Pentru reușita competiției, 
ganizată de Ministerul Educației 
și Invățămîntului, cu sprijinul 
tehnic al federației de specialita
te șl al comisiei de scrimă a ju
dețului Iași, au fost luate toate 
masurile corespunzătoare în sala 
Agronomia.

Tg. 
în

or-

Ciocâltea 4—3.

IN CAMPIONATELE 
DE BASCHET, DOUĂ 
DERBYURI DE MARE 

ATRACȚIE

a doua jumătate a turneului 
luptă foarte interesantă.

MECI INTERNAȚIONAL 
DE GIMNASTICĂ

Astăzi, la Baia Ma.re. echipa fe
minină de gimnastică-j umoare a

Etapa 
național 
general 
„cap de 
ție: I.E.F.S. 
lipsit de interes este și 
Rapid — Olimpia, ultima 
formație capabilă oricînd 
țină victoria în fața unei 
sare mai bine cotată 
Celelalte întîlniri: C.S.U. Galați — 
Mobila Satu Mare, „U“ Cluj-Na-

a 10-a a Campionatului 
de baschet feminin, în 
atractivă, are drept 

_afiș“ un derby de tradi- 
Politehnica. Nu 

meciul 
fiind o 
să ob- 
adver- 

valoric.

tina s-a angajat încă de la în
ceputul partidei într-o luptă 
deschisă, curată, presărată cu 
frumoase acțiuni tehnice de 
atac și contraatac. Ultima se
cundă a meciului i-a găsit pe 
cei doi concurenți la egalitate 
de puncte: 9—9. Dar, cum în 
această disciplină sportivă nu 
se mai acordă decizii de egali
tate, juriul a trebuit să facă 
apel la alte clauze ale regula
mentului pentru a-1 desemna 
pe învingător: Gh. Ciobotaru. 
In acest caz, meritul învinsului 
nu este cu nimic inferior celui 
al cîștigătorului.

Nici campionul categoriei 
52 kg., Nicu Gingă (Dinamo), 
n-a trecut fără emoții de pri
mul tur. El a întîlnit în Sorin 
Marinescu (Metalul) un adver
sar bine pregătit și decis să-și 
apere cu multă ardoare șansele. 
De altfel, metalurgistul a și 
reușit la un moment dat să-1 
conducă la puncte pe 
campion mondial de 
ran, cu scorul de 5—3. 
sul de experiență al 
vistului și-a spus în .. ...
vîntul, Gingă acumulînd punc
tele necesare victoriei, 
slătinean Dinu Obrocea 
a dovedit din nou că 
în plin progres valoric, 
mele două tururi el a 
două victorii categorice 
N. Apetrei — Metalul și desca
lificare cu I. Bădiliță — Ră
dăuți), anunțîndu-se unul din
tre pretendenții la locurile 
fruntașe ale clasamentului ca
tegoriei respective. Un alt com
ponent al lotului național, Pe
tre Dicu (Dinamo), a obținut o 
victorie dificilă (prin descali-

ficare) în partida cu L. Eizic 
(IPROFIL Rădăuți), de care a 
fost și condus la puncte (5—4).

într-o bună dispoziție de lup
tă se prezintă fostul campion 
olimpic Gheorghe Berceanu 
(Steaua), calificat în turul trei 
fără nici un punct penalizare. 
De altfel, o primă constatare la 
acest turneu final este aceea că 
majoritatea concurenților dis
pun de suficiente resurse fizi
ce pentru a putea face față cu 
succes unei astfel de întreceri, 
destul de dificilă (5 meciuri în 
mai puțin de 36 de ore !).

în cel mai important meci 
din cadrul categoriei 52 kg s-au 
întîlnit. în turul III. Constan
tin Alexandru (Steaua) și Nicu 
Gingă (Dinamo). La capătul 
unei dispute care a fost echi
librată la început, dar 
nată spre final de Nicu Gingă, 
dinamovistul a obținut 
torie clară la puncte, 
astfel o importantă

domi-

A APĂRUT

„EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT"
Nr. 11/1976

Din sumar spicuim :
Atletismul la J.O. de la Montreal (II), de Adrian K. Io- 
nescu.
Turneul olimpic de box, Montreal 1976, de Alexandru 
Vladar.
Medicina și Olimpiada, de loan Drăgan.
Centenarul nașterii lui Constantin Kirițescu, de Nicolae 
Postolache.
Teodora Ungureanu (portret), de Constantin Macovei.
In atenția profesorilor de educație fizică care se ocupă de 
selecție, articolul „Sistemul unic de verificare și apreciere 
— un important și eficient instrument de selecție sportivă", 
semnat de Gheorghe Mitra.
Acest interesant număr poate fi găsit la toate centrele 
de difuzare a presei.
Pentru cei ce doresc să aibă asigurată procurarea revistei, 
reamintim că abonamentele se fac la orice oficiu poștal 
din Capitală și din provincie.

fostul 
la Tehe- 
Dar plu- 
dinamo- 

final cu-.

Tînărul 
(68 kg) 
se află 
în pri- 
obținut 
(tuș cu

O vic- 
luînd 

opțiune 
pentru cîștigarea primului loc 
la această categorie.

într-un alt meci-cheie. la 
cat. 68 kg s-au întîlnit Ștefan 
Rusu (Steaua) și Cornel Vîr- 
tosu (Dinamo). Atacurilor im
petuoase ale vicecampionului 
olimpic, dinamovistul n-a pu
tut face față decît jumătate 
din întîlnire. pentru ca apoi el 
să fie dominat clar și. în final, 
descalificat. victoria reveni n- 
du-i astfel lui Ștefan Rusu.

întrecerile turneului final de 
lupte greco-romane se vor în
cheia astăzi la prînz. urmînd 
ca în cursul după-amiezii să se 
prezinte la start formațiile fi
naliste la „libere".

practicarea îndiviuuaiâ și orga
nizată a sportului de către un 
număr mare de oameni ai mun
cii, precum și creșterea numă
rului acestora în alte competi
ții de masă. Trebuie să spu
nem, însă, că nu pretutindeni 
această activitate se situează la 
nivelul cerințelor, al posibilită
ților de care dispun in 
unitățile productive, al 
lanței sociale pe care 
gimnastica la locul de 
Intre exemplele destul 
meroase ale lipsei de 
pare în această direcție 
tea aminti pe cel al întreprin
derii de utilaj petrolier din 
Tîrgoviște, unde deși sînt con
diții de practicare a gimnasti
cii, iar amatorii, după cum am 
constatat în cursul unei vizite, 
sînt și ei numeroși — nu s-a 
întreprins nimic în acest sens. 
Secretarul asociației sportive 
(care numără peste 6 000 de 
membri), Nicu Petre, retribuit 
pentru organizarea activității 
sportive din întreprindere, ne-a 
vorbit cu mult patos despre 
gimnastica la locul de muncă, 
dar nu a făcut nimic concret 
pentru ca ea să devină o reali
tate ! Și nici pentru diversifica
rea activităților de masă, ceea 
ce a creat multe nemulțumiri 
în rîndul iubitorilor sportului 
din marea întreprindere tîrgo- 
vișteană. Astfel de exemple se 
pot oferi și de la întreprinde
rea de confecții, Filatura de 
bumbac și „Vulcan" din Bucu
rești. O Serioasă lipsă de preo
cupare manifestă, de asemenea, 
activiștii comisiei sport-turism 
de la Consiliul județean al 
sindicatelor Prahova. Deși în 
acest județ sînt multe unități 
ale industriei ușoare, alimenta
re etc. care dispun de condiții 
pentru practicarea gimnasticii 
la locul de muncă, măsurile 
concrete se lasă de prea mult 
timp așteptate ! O atenție scă
zută se acordă, in general, in
troducerii gimnasticii la locul 
de muncă în întreprinderile și 
instituțiile din județele Constan
ța, Caraș-Severin, Ilfov, Hune
doara, Vrancea...

Rolul important în întărirea 
sănătății, capacității de efort, 
productivității pe care îl are 
gimnastica la locul de muncă, 
precum și condițiile nepretenți
oase pe care le reclamă această 
formă simplă de practicare a 
exercițiilor fizice trebuie să 
constituie un puternic argument 
în favoarea introducerii și ge
neralizării ei. Se impune ca or
ganizațiile sindicale, conduceri
le unităților econdmice, asocia
țiile sportive să manifeste mai 
mult interes pentru atragerea 
în activitate a tuturor angajați- 
lor. De asemenea, este necesară 
o contribuție mai substanțială 
din partea profesorilor de edu
cație fizică, antrenarea lor la 
formarea cadrelor necesare de 
instructori și — în colaborare 
cu medicii — la stabilirea exer
cițiilor celor mai adecvate, în 
funcție de specificul muncii, de 
microclimat, astfel incit să se 
realizeze și obiectivul compen
sator (antrenarea grupelor mus
culare cu activitate redusă în 
timpul procesului de producție) 
pe care trebuie să-1 
cițiile.

Măsurile adoptate 
vreme de Consiliul 
U.G.S.R. și C.N.E.F.S. (măsuri 
la care ne-am .referit într-un 
articol anterior) trebuie să-și 
găsească cit mai repede — și 
peste tot — aplicarea în prac
tică.

general 
impor- 

o are 
muncă, 
de nu- 
preocu- 
am pu-

aibă exer-

în ultima 
Central al

SlMBÂTA

DUMINICĂ

I.C.S.I.M.,
- Flacăra

BASCHET. Sala Floreasca. 
de Ia ora 16 : P.T.T. — Arhi
tectura (m. B), I.E.F.S. — Po
litehnica (f. A) ; sala Giulești. 
de la ora 16 : Rapid — Medi
cina (f. B) Rapid — Farul 

A). Rapid — Olimpia (f. 
sala I..C.E.D., de la ora 
I.C E.D. — Universitatea 

Cluj-Napoca (m. A).
FOTBAL. Teren 

ora 14 : I.C.S.I.M. 
roșie (Div. C).

JUDO. Saia Dinamo, de la 
ora 14 : Nitramonia Făgăraș — 
Olimpia Buc. Universitatea 
Buc. — Universitatea CLuj-Na- 
poca, Politehnica Buc. — Ra
pid Arad, C.S.M. Borzești — 
I.E.F.S., Constructorul Miercu
rea Ciuc — Politehnica Iași, 
Dinamo Buc. — Dinamo Bra
șov (ultima etapă, Div. A).

LUPTE, sala de atletism „23 
August**, de la ora 9 : turneul 
final al Diviziei la greco-ro-

mane, ora 16 : turneul 
al Diviziei la lupte libere.

POPICE. Arena Laromet, de 
la ora 8 ; finala campionatu
lui național al juniorilor (pro
ba de perechi) ; arena Clubu
lui întreprinderii Republica 
(Gloria), de la ora 9 : finala 
campionatului național al ju
nioarelor (proba individuală)

VOLEI. Sala Floreasca, ora 
19 : Steaua — Rapid (A, m) ; 
sala Construcția, ora 18,30 : 
Voința — Spartac Buc. (B. f).

sala Floreasca, 
: P.T.T. — Arhi- 
, I.E.F.S. — Po- 

sala Giulești, 
la ora 10 : Rapid — Farul 

A), Rapid — Olimpia 
A) ; sala I.C.E.D., de la
9 : I.C.E.D. — Universita- 
Clui-Napoca (m. A).. . „23 Au 

România —

BASCHET, 
de la ora 9,30 : 
tectura (f. B), 
litehnica (f. A) 
de ’ 
(m.
(f.
ora 
tea

FOTBAL. Stadionul 
gust**. ora 14 : 
Bulgaria (finala ..Cupei Bal-

canice") : teren Metalul, ora 
11 : Metalul Buc. — steagul 
roșu Brașov (Div. B).

LUPTE. Sala ’ ' ‘
„23 August**, de 
turneul final al 
lupte libere.

POPICE. Arena 
la ora 7 : finala 
lui național al juniorilor (pro
ba de perechi) ; arena Gloria, 
de la ora 8 : finala campiona
tului național al junioarelor 
(proba de perechi).

RUGBY Stadionul Olimpia, 
ora 9 : Dinamo — Rulmentul 
Bîrlad, ora 10,30 : Olimpia — 
Agronomia Cluj-Napoca ; sta
dionul Steaua, ora 10 : Steaua 
— Politehnica Iași, stadionul 
Giulești, ora 9 : Rapid — Mi
nerul G. Humorului : Com
plexul sportiv Tei, ora 10 : 
Sportul studențesc — Gloria 
Buc. (meciuri în cadrul tur
neelor fingle ale Div. A).

VOLEI Sala Dinamo, ora 
Dinamo — C.S.U. Galați 
m) : sala Progresul, de la 
9, I.E.F.S. — I.C.I.M. Bra- 
(B, m), I.E.F.S. — Univer

de atletism 
la ora 9,30 : 
Diviziei la

10 :
(A.
ora 
șov 
sitatea Timișoara (A. f).

Laromet, de 
campionatu-



COMUNICATUL 1 „CUPA CAMPIONILOR

AL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATATUL I
I

IN FAZELE FINALE

Marea sărbătoare a Iugoslaviei socialiste

CENTRUL SPORTIV DE Lfl SABAT> >

(Urmare din pag. 1)

pentru edificarea securității și 
dezvoltarea cooperării în Eu
ropa".

Această declarație a fost sem
nată, intr-un cadru solemn, de 
conducătorii delegațiilor R. P. 
Bulgaria, R.S. Cehoslovace, R.D. 
Germane, R.P. Polone, Repu
blicii Socialiste România, R. P. 
Ungare și Uniunii Sovietice.

Statele participante la Trata
tul de la Varșovia consideră că 
țelului întăririi păcii, securității 
și încrederii între țări și po
poare i-ar corespunde asuma
rea, de către toate statele sem
natare ale Actului final al Con
ferinței pentru securitate și co
operare în Europa, a angaja
mentului de a nu folosi pri
mele unul împotriva altuia ar
mele nucleare. Proiectul respec
tiv de Tratat, aprobat de ele, se 
transmite spre examinare tutu
ror celorlalte state participante 
la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. Textele 
Declarației si proiectului de 
Tratat se publică separat.

VARSOVIA
în scopul perfecționării con

tinue a mecanismului colaboră
rii politice in cadrul Tratatului, 
a fost adoptată hotărîrea pri
vind crearea Comitetului miniș
trilor afacerilor externe și a 
Secretariatului unit, ca organe 
ale Comitetului Politic Consul
tativ.

Comitetul Politic Consultativ 
a ascultat raportul Șefului Sta
tului Major al Forțelor Armate 
Unite ale statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia pri
vind activitatea practică desfă
șurată de comandamentul unit.

Consfătuirea Comitetului Po
litic Consultativ s-a desfășurat 
într-o atmosferă de deplină în
țelegere reciprocă, de prietenie 
frățească și colaborare strînsă. 
Schimbul de păreri care a avut 
Ioc a evidențiat unitatea de ve
deri a statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia în pro
bleme fundamentale ale politi
cii mondiale, a confirmat co
munitatea telurilor lor în 
pentru pace și socialism, 
borare internațională și 
tenie între popoare.

lupta 
cola- 
prie-

Aseară, la handbal feminin

BACAC, 26 (prin telefon). 
Cuplajul international de hand
bal, excelent organizat, a reu
nit vineri seară în Sala spor
turilor din localitate peste 2 000 
de entuziaști spectatori. în 
centrul atenției s-a situat par
tida dintre reprezentativele fe
minine de senioare ale Româ
niei și R. F. Germania. Hand
balistele noastre au cîștigat clar, 
15—9 (10—6), un meci pe care 
l-au dominat din primul și pînă 
în ultimul minut. A fost un 
spectacol agreabil, în unele mo
mente și de bun nivel tehnic. 
Echipa noastră — care a de
butat cu acest prilej în noul 
sezon 
impus 
rapid de joc și prin colabora
rea eficientă dintre liniile de

intern.ational — s-a 
îndeosebi prin ritmul

în turneul de la Tbilisi

IlUMANiA-U.D. GIUMANA
17-

TBILISI, 26 (prin telefon). Tur
neul de handbal masculin orga
nizat de ziarul „Zaria Vostok" 
a continuat vineri în localitate.

Echipa României a întilnit, în 
derby-ul grupei, formația R.D. 
Germane. Jucătorii noștri au 
pierdut meciul în ultimele 5 
minute, partida încheindu-se cu 
scorul de 20—17 (9—9) în fa
voarea echipei R. D. Germane. 
Partida a avut o desfășurare 
interesantă. La început, hand
baliștii români au evoluat re
ținut, permițînd adversarilor o 
rapidă detașare în min. 7 : 1—5. 
Se părea că scorul va lua pro
porții în favoarea echipei R.D. 
Germane, dar elevii antrenoru
lui E. Trofin revin spectaculos 
și reușesc ca în ultimul minut 
al primei reprize să egaleze : 
9—9. La reluare, inițiativa con
tinuă să fie de partea echipei 
României, care conduce multă 
vreme : 12—11 (min. 38), 14—13 
(min. 44). 15—14 (min. 45). Din 
acest moment jocul devine și 
mai dîrz, formația noastră ce- 
dînd treptat-treptat. pentru ca 
în min. 53 handbaliștii din R.D. 
Germană să reușească o detașare 
la trei goluri : 18—15.

La acest insucces au contri
buit din plin ratările numeroase 
ale echipei noastre, care a iro
sit 5 aruncări de la 7 m și tot 
atîtea contraatacuri ! Au mar
cat : Grabovschi 4, Voina 3, 
Tase 3. Drăgăniță 3, Folker 2, 
Deacu și Boroș pentru Româ
nia. cel mai eficace jucător al 
echipei învingătoare fiind Grii- 
ner cu 6 goluri.

Echipa României a ocupat, 
astfel, locul II în grupă, ur- 
mînd să joace duminică. în tur
neul final, cu echipa U.R.S.S. 
Alte rezultate : U.R.S.S. — Po
lonia 27—15 (11—9). Polonia — 
Spania 24—20 (11—9) și U.R.S.S. 
— Iugoslavia 24—15 (10—9).

Călin ANTONESCU

la 9 și 6 m. Bună circulația, 
semnificativă pentru viitor efi
ciența cvasi-generală a forma
ției. Tînăra echipă a R. F. Ger
mania are în componență jucă
toare cu gabarit impresionant 
(Fleth, Placht, Petersen ș.a.), 
o pregătire fizică apreciabilă, 
dar un arsenal tehnic scăzut. 
Au marcat : Arghir 
(5 din 7 m), Iacob, 
Hobincu pentru 
Berndt 2, Petersen
Kinde, Weber și Maas pentru 
R. F. Germania. Au arbitrat 
G. Fiilop și 
ria). Partida 
duminică, 
din 
ora

în
s-au 
line
Poloniei. După un început inex
plicabil de slab (min. 7 : 0—5, 
min. 12 : 1—7), reprezentativa 
țării noastre și-a revenit întru- 
cîtva dar, cu toate eforturile — 
anulate în parte de forma slabă 
a portarilor Red! și Oprea — 
n-au reușit să întreacă un ad
versar mai tenace, mai omo
gen și mai bine pregătit. Scor 
final : România — Polonia (ti
neret) 19—22 (8—11). Au mar
cat : Dan Petru 7, Bedivan 4, 
Bako 2, Cornea 2, Oprea 2, Du
mitru și Damian pentru Româ
nia, respectiv Tluczynski 9, 
Waskiewscz 4, Gawlik 3, Bilski 
2, Ostrowski, Kokot, Wolski și 
Karpinski. Au arbitrat G. Ban- 
sen și G. Wozniac (R.D. Ger
mană).

6, Boși 6 
Furcoi și 
România,

2, Lange,

L. Marki (Unga- 
revanșă are loc 
Sala sporturilor 
începere de la

în
Iași, cu 
18.
partida 
întilnit formațiile mascu- 

de tineret ale României și

din deschidere

Hristache NAUM

55 MILIOANE
Pînă în anul 1980 — a- 

nul Olimpiadei de la Mos
cova — număru-l celor 
care practică sportul în 
Uniunea Sovietică va de
păși cifra de 55 milioane 
persoane, această crește
re avînd un coeficient de 
dezvoltare corespunzător 
și în domeniul construcției 
de baze sportive. In pre
zent, în U.R.S.S.
3 000 de stadioane, 60 000 
de săli 
peste 1 000 de bazine de 
înot și 400 000 de terenuri 
sportive diverse. Dezvol
tarea sportului de masă 
în U.R.S.S. este ilustrată 
îndeosebi de numărul 
mare de asociații sportive 
existente în marile centre 
industriale, colhozuri 
sovhozuri.

PE PRIMUL LOC
Ancheta întreprinsă 

-îndul cititorilor săi 
ziarul ..Mlada Fronta

exi-stă

de gimnastică.

în 
de 

a 
desemnat-o pe atleta He
lena Fibingerova drept 
cea mai bună sportivă 
cehoslovacă a anului 1976 
Recordmană 
proba de 
greutății și 
bronz la 
pice de la Montreal, 
lena Fibingerova a 
obținut primul loc în 
chetele acestui ziar

i mondială în 
aruncare a 
medaliată cu 

Jocurile Olim- 
He- 
mai 
an

in

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Viena 99—45 (47—23) ;
Clermont Ferrand —

în ultimele partide-retur din 
optimile de finală ale „Cupei 
campionilor europeni" la bas
chet feminin (echipele scrise cu 
litere aldine sînt calificate pen
tru sferturile de finală) s-au 
înregistrat următoarele rezulta
te : Sporting Club Alexandria — 
Akademik Sofia 39—107 (21—
58) ; Gcas Sesto San Giovanni — 
BC 
uc
BC Merelbeke 81—48 (41—25). 
Pentru grupele sferturilor de 
finală este calificată și forma
ția IEFS București, care a eli
minat cu scorul general de 
149—148 echipa poloneză Wisla 
Cracovia.

Pentru turneul final al com
petiției 
baschet 
ropeni“ 
toarele 
minare
Moscova, Real Madrid, Mobil- 
girgi Varese, Maccabi Tel A- 
viv, Zbrojovka Brno și Racing 
Malines.

europene masculine de 
„Cupa campionilor eu- 
s-au calificat cîștigă- 

celor șase grupe preli- 
și anume : Ț.S.K.A.

„CUPA PRIETENIA4*
LA HOCHEI

SOFIA, 26 (Agerpres). — Me
ciurile disputate în ziua a doua 
a competiției internaționale de 
hochei pe gheață pentru echi
pe de juniori (jucători pînă la 
18 ani) „Cupa Prietenia”, care 
se desfășoară la Sofia, s-au 
încheiat cu următoarele rezul
tate: Cehoslovacia — R.D. Ger
mană 12—1 (3—0, 6—0, 3—1);
Polonia — România 11—3 (2—1, 
5—1, 4—1); Bulgaria — Unga
ria 4—4 (2—3, 0—1, 2—0).

La 29 noiembrie popoarele Iugoslaviei aniversează 33 de 
ani de la proclamarea republicii. Alături de celelalte 
nii ale vieții modeme, in care Iugoslavia socialistă 
Uzat succese de prestigiu, o 
noscut in această perioadă și

remarcabilă dezvoltare 
activitatea sportivă.

dome- 
a rea- 
a ca

Și înainte 
orașul Șabaț 
prin sportivii 
mulți se adunau 
echipei de fotbal 
cunoscută prin 
sale muncitorești 
nare. Mulți dintre sportivii 
activi ’ ' ’ '
căzut în lupta pentru elibe
rarea Iugoslaviei.

După eliberare, orașul Șa
baț cunoaște o impetuoasă 
dezvoltare, ca toate cele
lalte orașe din Iugoslavia. 
Ia naștere, pe lîngă alte 
unități industriale, giganti
cul combinat al industriei 
chimice „Zorka”. în pre
zent, cei peste 15 000 de sa- 
lariați și aproximativ 20 000 
de elevi ai școlii profesio
nale practică în mod orga
nizat aproape toate discipli
nele sportive.

în oraș există șapte echi
pe participante la campiona
tele republicane. Astfel, în 
prima divizie sînt reprezen- 
tați handbaliștii. Baschet- 
baliștii, voleibaliștii, boxe
rii, precum și echipele fe
minine de volei și handbal 
ocupă locuri fruntașe în di
vizia B. De asemenea, echi
pa de judo concurează în 
liga a Iî-a.

Pînă nu de mult, practi
carea diferitelor ramuri 
sportive era destul de ane
voioasă, Lipseau terenuri, o 
sală de sport, cele existente 
nu satisfăceau nici pe de
parte cerințele. Generații 
întregi de sportivi din Șa
baț au visat un centru 
sportiv dotat cu toate cele 
necesare practicării sportu-

de 
era 

săi.

eliberare, 
cunoscut 

Cei mai 
în jurul 
„Maciva“, 
tradițiile 

revoluțio-

fizice 
dorea 

ba-

ai acestei echipe au

lui sau exercițiilor 
recreative. Tineretul 
o sală polisportivă, un 
zin acoperit, terenuri...

Iată că începînd de 
acesta, visul a devenit 
litate ! O realitate mai__
moașă decît cel mai frumos 
vis. De Ziua tineretului (25 
mai), orașul a fost înzestrat 
cu un minunat centru spor
tiv.

Ridicat în imediata veci
nătate a colosului industrial 

a finanțat 
și cu con- 

oamenilor 
noul centru 

cele mai

anul 
rea- 
fru-

„Zorka", care 
construcția, dar 
cursul tuturor 
muncii din oraș, 
sportiv satisface 
exigente cerințe : o sală de 
mare capacitate, în care se 
pot organiza întreceri de 
handbal, baschet, volei, box, 
tenis de masă, manifestații 
culturale etc, un bazin de 
înot acoperit, un teren de 
fotbal cu un minunat covor 
verde, precum și un număr 
de terenuri mici, pentru al
te sporturi, o pistă pentru 
popice cu instalații electro
nice, o sală de șah ș.a.

în anii următori centrul 
sportiv va mai fi îmbogățit 
cu un patinoar artificial, în 
săli se vor introduce insta
lații pentru aer condițio
nat. Va fi amenajat un vast 
spațiu de parcare.

Orașul Șabaț, ca de altfel 
alte zeci de orașe iugo
slave, a adăugat în anii so
cialismului la zestrea sa un 
obiect de mare preț : un 
centru sportiv, atît de nece
sar tineretului pentru orga
nizarea timpului liber și 
practicarea sportului.

PE SCURT

I
I

Scrima se numără printre sporturile care cunosc o puternica 
dezvoltare în Cuba. Trăgătorii din această țară încep să se impună 
in arena marilor întreceri internaționale.

In imagine, un frumos ,,duel“ pe planșa floretiștilor la recentele 
campionate naționale desfășurate la Havana.

anii 1973, 1974 ;i 1975. Pe 
locurile următoare au 
fost clasate atletele Ma
ria Mracnova (săritura în 
înălțime) și Jarmi-la Ny- 
grynova (săritura în lun
gime).

ASCHENBACH 
SE RETRAGE

După cum anunță agen
ția de știri A.D.N., cu
noscutul săritor cu schiu- 
rile Hans-Georg Aschen- 
bach, campionul R. D. 
Germane, a abandonat 
activitatea competițională 
de performanță. In vîrstă 
de 25 de ani, H. G, As- 
chenbach a cucerit de 
trei ori titlu-l de campion 
mondial la sărituri cu 
schiurile. La ultima ediție 

de iarnă, desfășu- 
începutul acestui 

a 
de 
să-

se sl-
7 in 
înalte

Foto : INDER

VIRGINIA RUZICI 
CONCUREAZĂ IN AUSTRALIA

în cursul zilei de ieri a pă
răsit Capitala campioana na
țională de tenis Virginia Kuzici, 
pentru a participa la o serie de 
competiții în Australia. Este 
prima participare a unei jucă
toare românce în circuitul aus
tralian de tenis, care reunește 
în fiecare an rachete reduta-

□ J.O. 
rată la 
an la Innsbruck, el 
cîștigat medalia 
aur în proba de 
rituri de la trambulina 
de 70 de metri, dar ul
terior s-a accidentat și a 
fost supus unei operații 
de menise.

PE MANASLU
Cucerirea piscurilor 

uriașe continuă. Acum

cîteva zile, o expediție 
de alpinist! japonezi, 
nepalezi șl iranieni a 
atins vîrful Manaslu, 
din Hymalaia. înalt de 
8 156 m. Manaslu 
tuează pe locul 
rîndul celor mal 
vîrfuri din lume.

„MODA" FRAȚILOR
Iubitorii hocheiului 

își amintesc cu plăcere, 
de evoluțiile pline de 
fantezie si omogenita
te... sufletească ale u- 
nor echipieri-frati ca 
Maiorov (U.R.S.S.), Go- 
ralczyk și Tokarz (Po
lonia). Cătini. Torriani, 
Poltera (Elveția) Hiti, 
Jan Smolej (Iugo
slavia) Szabo (Româ
nia) si alții- După o 
„eclipsă*4 aproape tota
lă. iată că în hocheiul 
cehoslovac a prins a 
face furori. din nou, 
..moda" fraților La Slo
van Bratislava evolu
ează cu un succes de 
necontestat (60 la sută 
din golurile echipei 1) 
fradi Peter si Marian 
Stastny ; la Dukla Jih- 
lava — ..bătrînii" Ja

roslav (golgeterul cam
pionatului cehoslovac 1) 
și Jiri Holik sînt 
wrintre cei mai 
iar forța echipei 
Kosice constă, se 
în capacitatea de 
lizare a triou-lui 
tuit din 
Imrich si 
kacs.

UN 
NEOBIȘNUIT

Prima cursă din 
drul campionatului 
automobilism al S.U.A. 
pentru mașini de serie 
desfășurat la Flowery 
Branch (Georgia). a 
fost cîștigat de un pi
lot mult mai bine cu
noscut pe ecran, decît 
pe pistă. Este vorba de 
remarcabilul actor de 
cinematograf Paul New
man Se relatează că 
învingătorul a realizat o 
medie orară de 146 km. 
Destul de bine pentru 
un automobilist care 
circulă de obicei De... 
autostradă.

Dar. se precizează că 
Paul Newman partici
pă la competițiile auto
mobiliste de 5 ani 
timp în care a termi
nat învingător în 
meroase 
riale

încă 
buni.
VSS 

nare, 
flna- 
alcă- 

fratil Jozef. 
Vincent Lu-

PILOT

ca
de

nu-
curse reeio-

AUTO • Astăzi pleacă din Bath 
,, Raliul Angliei". Traseul însu
mează 3 000 km, la start fiind 
prezenți 200 de concurenți din 18 
țări.

CAlArie • Un nou concurs de 
călărie, la Amsterdam, a debutat 
cu o probă de obstacole, în care
victoria a revenit lui David Bro
ome (pe „Bally Will Well") ur
mat de Eric Wauters și Nelson 
Pessoa.

FOTBAL • La Budapesta. în 
meci pentru „Cupa Europei Cen
trale", Vas<as a învins cu 1—0 
(1—0) formația italiană Fioren
tina.

HANDBAL • tn prima zi a tur
neului internațional masculin de 
la Eberswalde (R.D.G.), echipa 
Dinamo Brașov a întrecut cu sco
rul de 24—21 (11—9) formația che- 
mie Premnitz (R.D.G.). Intr-un 
alt joc. A.S.K. Frankfurt pe Oder 
a dispus cu 24—19 (12—11) de S.C. 
Dynamo Berlin. • Slavia Praga 
și-a încheiat turneul în Franța, 
jucînd cu formația U. C. Marsi
lia. Handbaliștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu 27—21 (14—11).

TENIS • La Copenhaga. Bjorn 
Borg -............... k -■
pută 
Borg 
natta
• în ____ ___ _________
la Buenos Aires a fost înregis
trată o surpriză: jucătorul brazi
lian Thomas Koch a reușit să-1 
elimine cu 3—6, 6—4, 8—6 pe en
glezul Mark Cox, cîștigătorul re
centului concurs de la Stockholm. 
Ceilalți favoriți au terminat în
vingători: Guillermo Vilas a dis
pus cu 6—1, 6—3 de J. Pinto Bra
vo, iar Paolo Bertolucci l-a în
trecut cu 3—6. 6—2, 6—1 pe An
tonio Munoz. Alte rezultate: Hi
gueras — Kary 6—2. 6—0: Pecci
— Cornejo 6—2, 6—0: Cano —
Ganzabal 6—1 7—6: Franulovici
— Alvarez 6—3. 6—1.

TENIS DE MASA e La KriS- 
ti-anstad au început campionatele 
internaționale ale Suediei. Iată 
rezultatele sferturilor de finală 
pe echipe : feminin : R. P. Chi
neză — R. F Germania 3—0, Ce
hoslovacia — Anglia 3—1, Unga
ria — R.P.D. Coreeană 3—2, Sue
dia — Iugoslavia 3—1 : masculin : 
Suedia — R. F Germania 3—0 ; 
Ungaria — cehoslovacia 3—1, Iu
goslavia — Anglia 3—1. R. P. Chi
neză — Franța 3—0.

și Wojtek Fibak își vor dis- 
finala turneului. Rezultate : 
— Fibak 4—6. 6—3, 6—2 ; pa-

— Năstase 6—7, 6—2, 6—3. 
„optimile" turneului de
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