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Ziua de 10 decembrie 1976 
a înscris un nou moment cu 
ample și profunde semnificații 
în cronica relațiilor frățești de 
bună vecinătate româno-bulga- 
re : în această zi, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Bulgaria, 
au inaugurat, intr-un cadru 
sărbătoresc, lucrările de edifi
care a tntreprinâerii comune 
pentru construcții de mașini și 
utilaje grele Giurgiu — Ruse.

Cele două maluri ale Dună
rii, in dreptul orașelor Giurgiu 
și Ruse, au cunoscut în această 
zi atmosfera marilor sărbători 
ale prieteniei. în cele două o- 
rașe, unite în mod simbolic de 
Podul Prieteniei, ce traversea
ză ca o arteră de beton și oțel 
pieptul bătrinului Danubiu — 
martor al atitor lupte comune 
pentru libertate și afirmarea 
ființei naționale, pentru dobin- 
direa independenței și suvera
nității — zeci de mii de oameni 
ai muncii români și bulgari au 
salutat cu entuziaste manifes
tări dc bucurie noua in- 
tilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov, 
exprlmîndu-și astfel dorință 
neclintită de întărire a relați
ilor de prietenie și colaborare 
dintre partidele, popoarele și 
țările noastre.

Inaugurarea lucrărilor de 
construcție a întreprinderii co
mune de la Giurgiu și Ruse, 
rod al dialogului fructuos la 
nivel înalt româno-bulgar, 
ilustrează, încă odată în chip 
grăitor spiritul de profundă în
țelegere dintre partidele și ță
rile noastre, înfrățite în con
strucția socialistă, dorința co
mună a popoarelor noastre de 
a adinei raporturile de bună 
vecinătate, de a pune în valoa

re posibilitățile de amplificare 
a cooperării economice dintre 
România și Bulgaria.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășului 
Todor Jivkov în zona de sud a 
orașului este salutată cu căl
dură de constructorii de pe cel 
mai tînăr șantier al țării — 
șantierul din Giurgiu al între
prinderii comune pentru con
strucții de mașini și utilaje 
grele Giurgiu — Ruse. Se ova
ționează îndelung, se scandch- 
ză cu emoție numele celor doi 
conducători de partid și de 
stal.

în mod simbolic, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov pun, cu unealta 
tradițională a constructorilor 
— canciocul —, primul beton la 
fundația halei monobloc, mar- 
cînd astfel așezarea pietrei do 
temelie a întreprinderii, în 
vreme ce un cor muncitoresc 
intonează cunoscutul eîntec 
„Hei—rup“, devenit imn al 
constructorilor de pe șantierele 
socialismului din țara noastră. 
In uratele și ovațiile celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Todor 
Jivkov dezvelesc placa inaugu
rală, încadrată de drapelele de 
stat ale celor două țări.

înainte de plecare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Todor Jivkov felicită călduros 
pe proiectanți și constructori.

Inaugurarea lucrărilor pe 
șantierul întreprinderii comune 
pentru construcții de mașini și 
utilaje grele Giurgiu — Ruse a 
prilejuit un însuflețit miting al 
prieteniei româno-bulgarc.

Mitingul a avut Ioc in piața 
centrală a municipiului Giurgiu, 
unde s-au adunat oameni ai 
muncii din cele două orașe în 

-care se va ridica importantul 
obiectiv economic, simbol al 
rodnicei colaborări dintre po
poarele român și bulgar.

PRIM-PLAN, PARTIDELE DE LA REȘIȚA Șl PETROȘANI
1. DINAMO 16 10 3 3 37—16 23
2. Univ. Craiova 16 8 4 4 29—18 20
3. Sportul stud. 16 7 5 4 19—10 19
4. Polit. Tim. 16 9 1 6 22—18 19
5. U.T.A. 16 7 5 4 23—27 19
6. Steaua 16 8 2 6 27—21 18
7. Jrul 16 8 2 6 23—20 18
8. F. C. Bihor 16 5 6 5 23—22 16
9. A.S.A. Tg. M. 16 7 2 7 13—14 16

10. F.C.M. Reșița 16 7 2 7 23—24 14
11. F.C. Argeș 16 6 4 6 23—30 16
12. F.C. Corvinul 16 5 5 6 16—19 15
13. Progresul 16 5 5 6 23—31 15
14. F.C. Const. 16 6 2 8 19—21 14
15. Rapid 16 5 3 8 19—24 13
16. Polit. lași 16 4 4 8 17—17 12
17. S.C. Bacău 16 4 3 9 19—23 11
18. F.C.M. Galati 16 2 4 10 13—33 8

a celei de
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Momentul ratării penalty-ului de către Șutru. în partida 
miercuri, din cadrul „Cupei României", dintre Rapid și F. 
Constanța. Miine. cele
campionat.

două echipe se vor intilni din nou, 
Foto : I. MIHĂICA

de 
C. 
in

cortină 
a celui 
al Divi-

Miine, cădere de 
peste prima jumătate 
de-al 59-lea campionat 
ziei A. Ultima etapă a turului 
programează partide atractive, 
„capetele de afiș” fiind deținute 
de partidele de la Reșița și 
Petroșani, unde liderul, Dina
mo, și urmăritoarea lui, Uni
versitatea Craiova, susțin exa
mene dificile, cunoscută fiind 
forța de joc a gazdelor : F.C.M. 
Reșița și, respectiv, Jiul. In 
mod practic, Dinamo nu mai 
poate pierde șefia de toamnă, 
deoarece are trei puncte avans 
față de a doua clasată, Univer
sitatea Craiova.

Iar Sportul studențesc (lo
cul III), Politehnica Timișoara 
(locul IV) și U.T.A. (locul V) 
își pot îmbunătăți pozițiile nu
mai dacă vor reuși să cîștige 

i ce, să recu
noaștem, este greu de realizat, 
mai ales că echipele pe care a- 

- ■ vor întîlni au acută 
nevoie de puncte.

ansamblul etapei se des- 
și două partide care an-

Din 
prind 
gajează formații aflate în zona 
de jos a clasamentului. Ne re
ferim la partida de la Bucu
rești, dintre Rapid și F.C. Con-

stanța, o reeditare 
miercuri, din Cupă, și la cea 
de la Iași, dintre Politehnica 
(câștigătoarea unui nesperat 
punct la Arad, în etapa prece
dentă) și F.C. Corvinul, echipă 
care a dat o replică neașteptat 
de bună craiovenilor, în „șai- 
sprezecimile” Cupei României.

Nutrim speranța ca această 
ultimă etapă a turului să dea 
mai multe satisfacții iubitorilor 
folbalului, jocurile programate 
să se ridice la un bun nivel 
tehnic și spectacular, să se des
fășoare intr-un climat de spor
tivitate deplină, astfel ca să a- 
vem motive de a regreta înche
ierea sezonului competițional do 
toamnă.

Imai dacă vor reu 
în deplasare. Ceea 
nAnelom ncEo «mii

Imai ales 
cestea le 
novnid Hi
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PROGRAMUL MECIURILOR t\\\\\\\\\\\\\\\\\w;

(Stadionul Steaua, ora 11)

lași : POLITEHNICA — F. C. CORVINUL
Tg. Mureș : A.S.A. — F.C.M. GALATI
București : PROGRESUL — F. C. BIHOR '

(Stadionul Republicii)
Bacău : SPORT CLUB — POLITEHNICA TIMIȘOARA
Pitești : F. C. ARGEȘ — SPORTUL STUDENȚESC
București : RAPID — F. C. CONSTANTA

(Stadionul Giulești)
Petroșani : JIUL — UNIVERSITATEA CRAIOVA
Reșița : F.C.M. — DINAMO
București : STEAUA — U.T.A.

Cu excepția 
la oro 14.

partidei Steaua — U.T.A., celelalte meciuri vor incepe

SPRE COTE SUPERIOARE DE EXIGENTĂ 
ÎN SPORTUL NOSTRU DE PERFORMANȚĂ!
Cerința numărul 1: probe și norme care să se alinieze 

celor mai înalte realizări în arena internațională

ECHIPELE ROMÂNEȘTI DE VOLEI
SUSȚIN MECIURI IMPORTANTE 

ÎN CUPELE EUROPENE
• Dinamo — Dukla Liberec (C.C.E.), Rapid — Panathinaikos Atena, 
Steaua — D.H.G. Odense (C.C.), la București • Dinamo — Eczaci- 

basi (C.C.E.), la Istanbul

înainte de orice, sportul de 
performanță înseamnă compe
tiție ; o întrecere dirză și con
tinuă a sportivului cu sine în
suși, cu alții ! Pentru a putea 
învinge sau pentru a putea 
obține performanțe de valoare 
și recorduri, un sportiv trebuie 
să desfășoare o amplă și ex
trem de complexă activitate de 
instruire , victoria și perfor
manțele fiind condiționate, în
tre altele, de cantitatea și ca
litatea muncii depuse in cadrul 
antrenamentului, de exigența 
pregătirii, de seriozitate, dc dis- 
ciolină etc.

’entru a putea fi realmente 
competitivi în ceea ce între
prindem, pe tărîmul sportului 
de performanță, trebuie ca în 
munca noastră să nu-și facă 
niciodată loc suficiența, ci, dim
potrivă, sportivul și antrenorul 
său să se străduiască mereu 
pentru a face astăzi mai mult 
și mai bine decît au făcut ieri, 
și miine mai mult decit fac 
astăzi, pentru a aspira la po
zițiile cele mai înalte ale ie
rarhiei internaționale și evi
dent, ale celei interne.

Dar practica a demonstrat 
că. în multe cazuri. în dife
rite ramuri sportive, nivelul 
calitativ al activității interne 
și implicit al campinna'.clor 
țării se află cu mult mai jos

decit cerințele internaționale. 
Acesta și este unul dintre mo
tivele pentru care diverși spor
tivi selecționați in reprezenta
tivele naționale nu reușesc să 
aibă cea mai bună comportare 
la diferitele competiții interna
ționale de anvergură.

în această privință, recent, 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., examinind unele 
probleme de o deosebită însem
nătate pentru mișcarea sportivă, 
a criticat unele neajunsuri 
existente in sportul nostru de 
performanță. în organizarea și 
conducerea sa, în pregătirea 
sportivilor și a cadrelor din 
sport. Comitetul Politic Execu
tiv a subliniat necesitatea ca 
toate probele și normele spor
tive naționale să se alinieze 
celor mai inalte realizări în 
sportul internațional.

Această prețioasă indicație 
stă în centrul atenției condu
cerii mișcării noastre sportive, 
a birourilor federațiilor de spe
cialitate care au și stabilit mă
suri vizînd îmbunătățirea acti
vității viitoare.

Astfel. în ceea ce privește 
luptele, greco-romane și libere, 
desfășurarea competițiilor in
ternaționale din ultimii ani 
(Jocurile Olimpice, campionate 
mondiale și europene) au evi
dențiat faptul că din cauza u-

nei slabe pregătiri pentru lupta 
la parter, sportivii noștri n-au 
obținut succesele dorite. Pen
tru a remedia această defec
țiune, biroul F. R. Lupte a ho- 
tărit ca, incepînd de anul vi-, 
itor, in cadrul principalei com
petiții interne, campionatul di
vizionar, pentru care au fost 
stabilite haremuri eliminatorii, 
va fi introdusă obligatoriu o 
repriză de luptă la parter (în 
afara regulamentului interna
țional !). Lunar, luptătorii frun
tași vor trece norme fizice și 
tehnice în cadrul cluburilor res
pective sau al loturilor repu
blicane.

Federația de atletism, la rîn- 
du-i, nesatisfăcutâ de rezulta
tele pe care unii atleți le rea
lizează cu prilejul campionate
lor naționale, de seniori și de 
juniori (campionatele din acest 
an, de exemplu, au fost la un 
nivel foarte scăzut pe planul 
performanțelor), a hotărit ca. 
in viitor, să condiționeze acor
darea titlurilor de campioni de 
îndeplinirea, în cadrul finale
lor, a unor performanțe de va
loare. Este vorba de niște nor
me ale căror parametri vor fi 
cit mai aprepiați de cei reali-

Romeo VILARA

(Continuare in pag. a 7-a)

Astăzi, sala Dinamo găzdu
iește meciul tur, contînd pen
tru faza a doua a „Cupei cam
pionilor europeni'* la volei 
masculin, dintre campioanele 
României și Cehoslovaciei, Di
namo București și, respectiv, 
Dukla Liberec (cîștigătoarea 
ediției precedente a competi
ției). Partida începe la ora 17 
și va fi transmisă în direct la 
televiziune.

Pentru acest important meci. 
Dinamo s-a pregătit, după cum 
ne spunea antrenorul George 
Ercmia. pe parcursul campio
natului, iar în aceste zile pre
mergătoare partidei au fost 
puse la punct ultimele detalii 
de ordin tactic, adaptările de 
rigoare la jocul adversarilor, 
pe care antrenorul dinamovist 
i-a observat la sfîrșitul lui no
iembrie în timpul turneului fi
nal al „Cupei Cehoslovaciei". 
Voleibaliștii dinamoviști sînt 
optimiști în ceea ce privește 
rezultatul primei întîlniri cu 
deținătoarea trofeului. întregul 
lot de care dispune campioana 
noastră este apt de joc : 
Wiliam Schreiber (34 ani — 
1.89 m). Gabriel Udișteanu (31
— 1,911. Corneliu Oros (26— 
1,90). Eaurențiu Dumănoiu (25
— 1.94). Mircea Tutovan (24— 
1 98), Marian Păușescu (23— 
1 891. T’-aian Marinescu (24— 
1091 G"n*her Fnescu (21—2 01), 
Teofil Chiș (25—1,86), Emilian

Vrîncuț (19—1,91), Ștefan Bă- 
roiu (21—1,90). Din lotul de 14 
jucători, pe care i-am prezen
tat în numărul de ieri al zia
rului, Dukla Liberec a depla
sat la București următorii vo
leibaliști : Jaroslav Stanco,
Vlastimil Lencrt, Josef Mikun- 
da (componenți ai reprezenta
tivei), Stefan Kralik, Zdenek 
Bednar, Zdenek Jindra, Lubo- 
mir Potac, Milan Bucile, Mi
roslav Jebavy, Milan Kosar, 
Lumir Mocnak și Ludek Mach 
(Tomas este accidentat). Cele 
două echipe au efectuat ieri 
după-amiază ultimul lor antre
nament. Arbitrul principal este 
turcul Tuncay, secundat de V. 
Ranghel din București,

★
Miine, în sala Florcasca, în 

program cuplat, au loc întîlni- 
rile din cadrul „Cupei cupe
lor" : Rapid — Panathinaikos 
Atena (f) și Steaua — D.H.G. 
Odense (m), meciuri în care 
vicecampioanele noastre por
nesc cu șanse de a cîștiga la 
scoruri liniștitoare pentru asi
gurarea calificării. Cealaltă 
participantă in cupele euro
pene, echipa feminină a clubu
lui Dinamo, a plecat la Istan
bul pentru meciul cu Ecza- 
cibasi, în C.C.E.

Tuturor reprezentantelor noa
stre le urăm succes în 
noua ediție a competițiilor con
tinentale...



BAIATUL FIRAV A AJUNS „TUNARUL" NAȚIONALEI...
In sala de la Grupul școlar 

industrial Unirea, profesorul 
Jean Săvulescu și-a început 
greu povestirea. Era 6,30 di
mineața, avea antrenament la 
ora aceea.

— Credeți că eu aș fi cel 
mai indicat pentru un repor
taj ? Nu sînt sigur că v-aș 
spune lucruri spectaculoase...

— Nici chiar despre unul 
dintre „tunarii" de acum ai e- 
chipei naționale ? Se spune că 
oricare dintre echipele clasate 
pe primele 4 locuri ale clasa
mentului național ar cîștiga, cu 
Tutovan în formație, titlul. Or, 
a fost elevul dumneavoastră...

— A, despre Mircea ? Da, 
cred că da...

Jean Săvulescu n-a continuat. 
S-a sculat repede de pe banca 
joasă. Vorbea, dar ochii săi 
erau ațintiți asupra greșelilor 
băieților. Ajutîndu-se cu pro
verbialul său baston, „nea 
Jean“ s-a îndreptat spre una 
dintre perechile de jucători : 
„Ți-am spus, Viorele, de atîtea 
ori că de jos mingea se scoate 
așa...”

...Povestea bastonului e ve
che de cînd avea 15 ani, era 
ucenic la C.F.R., la Turnu Se
verin și bătea seînduri pe aco
perișurile vagoanelor. A alu
necat și s-a rostogolit. Au ur
mat doctori, spitale. O frac
tură de femur. Și, bineînțeles, 
bastonul. Dar un baston care 
nu l-a împiedicat, mai tîrziu, 
să absolve, ca șef de promo
ție, Institutul de educație fi
zică și sport.

— L-am descoperit pe Mir
cea Tutovan la Brașov, la un 
examen de admitere la grupul 
școlar. Un băiat simplu, din 
Nemșa, de pe lingă Mediaș. 
Era înalt, bine dotat, dar slă

buț, să-1 sufli. L-am luat la 
București, la noi, la „23 Au
gust”. A devenit frezor. Pe 
vremea aceea — era prin ’67 
— nu aveam cămin. L-am luat 
la mine acasă, într-o mansardă. 
Mînca cu mine, ne îmbrăcam 
împreună. Bursa i-am pus-o 
toată la CEC, așa că, după 3 
ani, avea vreo 7 000 de lei. Cînd 
a terminat școala, i-am cum
părat două costume de haine, 
iar 3 000 de lei i-am dat mai- 
că-si, femeie simplă.

REPORTAJUL NOSTRU

Pe ușa sălii au intrat doi ti
neri. „Am venit pentru selec
ție". Și profesorul Jean Săvu
lescu, la cel de-al 45-lea an
trenament al anului școlar în 
curs, continuă selecția care, zice 
el „...bine făcută, înseamnă un 
jucător de A mai tîrziu”. Jean 
Săvulescu este un mare cres
cător de voleibaliști. Unul din 
cei mai mari, dar care a ră
mas totodată în umbră, ne
drept pentru truda lui de 30 
de ani in preajma dreptunghiu
lui de 9/18. Nu l-a deranjat, 
însă, lipsa sa de publicitate. In 
1914, în echipele clasate pe 
primele 5 locuri ale Diviziei A, 
activau, ca titulari, 8 dintre 
foștii săi elevi. A crescut jucă
tori pentru alții și s-a bucurat 
de succesele lor, de la distanță. 
Vreo 20 de jucători formați de 
Jean Săvulescu joacă în Divizia 
A și B și el trimite 100 de cir
culare, în plicuri francate pe 

bani proprii, la liceele cu pro
fil din toată țara, ca să afle 
noi talente și nu primește de
alt o singură invitație de la 
un diriginte din Arad. Profe
sorul Săvulescu ia urgent tre
nul, îl privește pe cel suscep
tibil de a deveni voleibalist, 
de pe digul Mureșului, de de
parte, „ca să nu deranjeze", îl 
ia la București și, după cîțiva 
ani, Steaua, vicecampioană a 
țării îl are in formație pe Iu- 
hasz, trăgător de clasă...

Dascălul de 55 de ani i-a' 
încercat pe cei doi tineri, i-a 
pus set sară coarda, ca să le 
vadă detenta, apoi s-a oprit, 
gesticulînd lingă alte perechi 
de începători. După vreo 10 
minute s-a apropiat din nou :

— Da, mama lui Mircea nu 
știa cum să-mi mulțumească, 
iar Tutovan s-a cam supărat 
pe mine că nu i-am dat lui 
întreaga sumă... Nu era copt 
destul, era prea tînăr. N-a mai 
trecut pe la mine. Apoi s-a 
căsătorit și, într-o seară, m-a 
vizitat împreună cu soția lui. 
Despre despărțirea noastră, 
mi-a zis doar : „Iertați-mă, 
nu-mi spuneți nimic, știu c-am 
greșit !...“ Dar, în fine, dum
neavoastră ați venit să faceți 
un reportaj despre sport și eu 
vă vorbesc despre altele...

Unul dintre cei doi tineri ve- 
niți tocmai din Berceni, la 7 
dimineața, să se confrunte cu 
ochiul specialistului Jean Să
vulescu, a reușit. Antrenorul 
l-a bătut pe umăr : „Ascultă, 
flăcăule, știi tu ce muncă te 
așteaptă de acum încolo ? Nu, 
nu I Mai bine taci. Ai destul 
timp ca să-mi răspunzi...”

Radu TIMOFTE

Realizarea unei pregătiri fizice 
la un indice calitativ superior 
reprezintă o cerință de prim or
din în cadrul procesului de an
trenament, ca fundament al unor 
bune evoluții în cadrul diverse
lor competiții. Plecînd de la a- 
ceastă idee, unanim acceptată, 
cunoscutul antrenor Ștefan 
Stroe a realizat, sub egida Edi
turii Sport-turism, o lucrare de 
un interes deosebit pentru spe
cialiștii care activează în volei. 
Este vorba de volumul „Pregăti

CĂRȚI NOI

PREGĂTIREA FIZICĂ 
A JUCĂTORILOR DE VOLEI

rea fizică a jucătorilor de volei“, 
care supune dezbaterii, oferind 
și numeroase soluții practice, di
verse probleme vizînd pregătirea 
fizică — factor important al an
trenamentului, dezvoltarea cali
tăților motrice de bază și a as
pectelor specifice, îmbunătățirea 
indicilor morfologici și funcțio
nali, periodizarea și planificarea 
pregătirii fizice ș.a.

Avînd la bază o bogată biblio
grafie, precum și lunga expe
riență a autorului, volumul „Pre
gătirea fizică a jucătorilor de 
volei" poate fi un util instrument 
de lucru pentru toți cei care 
conduc echipe de volei. indife
rent de nivelul la care acestea 
activează. (Em. F.)

ALTE APARIȚII
@ Walter Kargel, Trasee alpine, 

275 pag 4- 124 schițe, 12 lei ;

• Theodor N. Trâpcea, Băile 
Here lane, ed. II. revăzută și a- 
dăugată, 63 pag 4- fotografii, 
7 lei ;

• A. Radulescu, C. Scorpan, R. 
Florescu, itinerare arheologice 
dobrogene, 120 pag. 8 lei.

O Sergiu Adam, Ctitorii Mușa- 
tine, 123 pag., 6,25 lei ;

• Ion Șușelescu, Mens sana..., 
81 pag., 4 lei ;

• * * * — pregătirea tinerilor 
gimnaști (traducere din limba 
rusă), 407 pag., 12,50 lei.

Finalul sezonului fot
balistic a făcut să creas
că mult „curierul" balo
nului rotund. Cele mai 
multe scrisori subliniază 
calitatea slabă a jocului 
practicat de echipele 
noastre de club și echipa 
reprezentativă. Evoluția

din meciul cu Bulgaria 
este privită ca o conse
cință logică a nivelului 
tehnic scăzut manifestat 
de-a lungul jocurilor de 
campionat, care oscilează 
.între mediocru (de cele 
mai multe ori) și satis
făcător (din cînd în cînd).

Din noianul de scrisori am reținut cîteva, prin
tre care cele semnate de C. Chiriță (Tîrgoviște) — 
fost fotbalist de Divizia A, V. Laknay — Timi
șoara („fotbalist nu din prima categorie, dar totuși 
fotbalist"), Stan N. Marin — satul Glogoveanu — 
Dîmbovița, Ion Moți — Agnita, jud. Sibiu, ing. 
Florea George — Cluj-Napoca, loan Suciu — Cîm- 
pia Turzii, Gh. Anghelache — București și altele. 
In aceste scrisori sînt cuprinse numeroase sugestii 
pentru perfecționarea 
cu dezvoltarea bazei 
ultimele în Europa 
extinderea muncii de 
viziei A (C. Chiriță), 
mului de drept, care duce implicit la lene in 
dire, atît din partea tehnicienilor, cit și din 
tea fotbaliștilor.

Tuturor acestor scrisori vom încerca să le 
pundem în rindurile care urmează.

fotbalului nostru, începînd 
de masă, care este una din 
(V. Laknay) și sfirșind cu 
selecție dincolo de sfera Di- 
pentru eliminarea senatoris- 

gîn- 
par-

răs-

Fără îndoială că pro
blema bazei de 
masă este deosebit 
de importantă. Se- 

natorismul de drept este 
legat direct de absența 
jucătorilor de valoare și 
de numărul redus al ju
cătorilor de valoare mij
locie. împărtășim ideea 
că „producția fotbalului” 
nu poate să urmeze ve
chile mijloace naturale 

• ale maidanului. Fără în
doială că astăzi școala 
este mult mai exigentă, 
ceea ce face ca proble
ma timpului liber al co
pilului să fie ca și eli
minatorie în discutarea 
apariției jucătorilor de 

corespondenți,

fotbal. Ele 
sancțiunea 
o metodă 
prin care

fi jucat în 
anului cu 

s-a încercat,

cam acestea ar fi răs- 
dv. întrebări. Să reținem

„luarea de cuvînt" a

c

talent. în aceste condi
ții, „producția modernă”, 
cu licee speciale — de 
exemplu — înzestrate cu 
o bază materială adecva
tă, ni se pare capabilă 
să pună capăt procesu
lui aproape firesc de ra
refiere a talentelor. Cea 
mai mare performanță 
din istoria sportului ro
mânesc este legată de 
crearea Liceului de gim
nastică din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej, liceu 
care a fost și este in pas 
cu exigențele formidabile 
ale sportului de perfor
manță in acest ultim 
sfert de secol. Patru li
cee cu profil în cele pa

tru puncte cardinale ale 
hărții fotbalului nostru 
ar fi un excelent mijloc 
de selecționare și disti
lare a talentelor, cu co
interesarea adecvată a 
județelor limitrofe, adică 
a unor județe care să nu 
urmărească doar „prinde- 

băimăreanului Hoff-

meister pentru Constanța 
sau transferarea băcăua
nului Dembrovschi (fost 
sătmărean) în vechea ci
tadelă a fotbalului româ
nesc — Timișoara. Sîn- 
tem de acord că, înainte 
de rezolvarea problemei 
producției într-un sector 
care nu mai poate să 
recurgă doar la vechile 
mijloace naturale, nu se 
va putea face un pas 
înainte.

ele mai multe scri
sori se referă la 
problema sancțiu
nilor în “ 

socotesc că 
singură este 
doar comodă, 
cei care o acordă caută 
să mascheze insuficiența 
muncii educative. Citito
rii noștri solicită dezba
terea concretă a cazuri
lor de indisciplină. Silviu 

Pop din 
fi foarte 
cadrul 
sportive 
Dumitru 
o discuție sinceră, în fața 
marelui public. Cores
pondentul nostru este 
convins că ambii interna
ționali, maeștri emeriți ai

Cluj-Napoca ar 
îneîntat ca în 

unei emisiuni 
a T.V. Dinu și 
să participe la

sportului, au destule lu
cruri de spus, astfel în- 
cît de pe urma acestei 
discuții curajoase și des
chise — așa cum se prac
tică, la T.V., în multe 
alte sectoare — vor avea 
de cîștigat toți fotbaliștii 
din România. Sugestia 
lui Silviu Pop ni se pare 
deosebit de interesantă.

ulte din scrisori se 
referă la alcătui
rea echipei na
ționale. Pentru toți 
corespondenți și 
mulți alții, am

acești 
pentru 
cerut părerea lui Angelo 
Niculescu, atras de ones
titatea dintotdeauna a 
fostului antrenor al echi
pei naționale. Iată acest 
răspuns : „Problema echi
pei naționale este, in 
primul rînd, o problemă 
de climat. Fotbaliștii noș
tri și-au pierdut încrede

rea în forțele proprii. Un 
jucător de performanță 
are dreptul de a fi tra
tat cu decență, și acest 
lucru nu exclude, desi
gur, severitatea. Echipa 
națională care a jucat cu 
Bulgaria mi s-a părut ri
gidă. Ea nu a avut cu
rajul abordării jocului.

Din punct de vedere teh
nic, în momentul de față 
nu există prea multe so
luții. De aceea și even
tualele mele obiecții nu 
sînt importante. Cel mult, 
aș putea vorbi despre 
necesitatea plasării lui 
Dinu în linia de fund 
(sigur că nu mă refer Ia 
meciul cu Bulgaria). Dinu 
a fost și este un mare 
stoper. Din considerente 
de formație, el a devenit 
un mijlocaș mediu. Am 
pierdut un mare stoper 
și am dobîndit un mijlo
caș mediu. în al doilea 
rînd, eu aș 
tot cursul
Vigu. Tot ce

Stimați 
punsurile la numeroasele 
sportivitatea și echilibrul în 
unui fost antrenor de echipă națională...

loan CHIRILĂ

și poate că e bine că 
s-a încercat, a reprezen
tat mult mai puțin decît 
valoarea lui Vigu. Pen
tru linia de mijloc, jucă
torii convocați sînt cei 
indicați. Cred că Boloni, 
care e un jucător de ta
lent, ar trebui disciplinat 
din punct de vedere tac
tic. Pasele lungi, „la no
roc", practicate de Boloni 
și de Dinu, sînt o șansă 
în plus acordată adver
sarului. Ceilalți mijlocași 
sînt deocamdată tot ce 
avem mai bun. Sper ca 
Dumitru să-și accentueze 
spiritul ofensiv, abordînd 
jocul cum a făcut-o 
Dembrovschi pe timpuri. 
Al treilea mijlocaș va fi 
ales între Bălăci și Mul- 
țescu. așa cum s-a și 
procedat de altfel. Nu am 
avut și nu am obiecții 
pentru linia de atac. Troi 
s-a ameliorat în ultima 
vreme, în sensul practi
cării unui joc complet. 
Dudu rămîne Dudu, in
diferent dacă vrem sau 
nu vrem asta. Iordănescu 
a fost, la mine, extrem 
stingă. Cred că asta și 
este, judecind după ca
litățile individualismului 
său, prețios pe spații de
gajate. în sfîrșit, această 
echipă ipotetică, trebuie 
să joace mereu împreu
nă, pentru a deveni și 
practică".
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ANUNȚ
Universitatea populară Bucu

rești, în colaborare cu Con
siliul municipal pentru edu
cație fizică și sport Bucu
rești și centrul de cercetări 
pentru educație fizică și sport 
al C.N.E.F.S., anunță ținerea 
cursului de reciclare cu tema 
„ELEMENTE ESENȚIALE
ALE PREGĂTIRII LUPTĂ
TORILOR DE GRECO-RO- 

-£ MANE ȘI LIBERE".
-£ Prelegerea va fi ținută de 
•K prof. Nicolae Postolache și 

Ion Constantinescu-Măcrinea- 
J nu, cercetători la C.C.E.F.S. 
T și va avea loc în sala S.R.S.C, 
X din str. Biserica Amzei nr.

5—7, luni 13 decembrie 1976, 
4c orele 12,30.
-k Va urma un film artistic. Nu uitați I Atribuirea de cîștiguri suplimentare este 

invitație de a juca și dv. la Loz în plic.

Numai cine joacă poate cîștiga I



JUNIORII DE AZI, PERFORMERII DE MIINE
Să ne preocupăm de creșterea lor în mod sistematic, 

la nivelul exigențelor din sportul mondial
^\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

L
a trei luni și jumătate de la încheierea 
Jocurilor Olimpice de la Montreal — 
și gîndindu-ne că Olimpiada de la Mos
cova nu este chiar atît de îndepărtată 
pe cît pare, — ne propunem o incursiu- 
. ne în rîndurile juniorilor, adică ale ce-

lor care — în mare măsură — vor fi che- 
mâți să apere, în 1980, prestigiul sportiv al 

g: țării, să consolideze și să amplifice succesele 
obținute în această vară.

g; in 1980 sportivii români vor trebui să cu- 
cerească mai multe medalii și mai multe punc- 

g; te, decît la Montreal. Pentru împlinirea acestui 
gg deziderat sînt necesare eforturi deosebite, 

mult sporite, o pregătire susținută, începută 
gg din timp, și efectuată la cei mai înalți para- 
gg metri. Atenția acordată tinerei generații este 
gg doar o parte din sfera problemelor care stau 
gg în fața celor răspunzători de destinele spor- 

tului românesc și care se cer a fi rezolvate 
gg pentru înfăptuirea îndrăznețelor obiective pla- 
gg nificate.
f JUNIORII DE AZI — PERFORMERII DE Mil- 
g? NE, iată o axiomă a sportului, verificată de-a 
gg lungul anilor în zeci și sute de întreceri, în

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

toate disciplinele sportive. Așadar, cum creș- gg 
tem, cum formăm tinăra generație de sportivi, gr 
ce atenție acordăm „schimbului de mîine", gg 
pentru ca miine să putem culege roadele pe gg 
care le dorim azi ? Juniorii de astăzi (17—19 gg 
ani) vor avea, la ora Jocurilor Olimpice de la gg 
Moscova, 21—24 de ani, vîrsta la care orga- gr 
nismul omenesc este deplin format pentru a gg 
se exprima la cotele maxime ale potențialului gr 
fizic, tehnic și tactic, vîrsta optimă de reali- gg 
zare a marilor performanțe. gg

Să aruncăm, deci, o privire în „grădina" gg 
sportului românesc, pentru a vedea cum cresc gr 
— și vom ști astfel și cum vor rodi — tinerele rg 
vlăstare care vor trebui să fie în 1980 copaci gr 
zdraveni, în plină putere. Pentru a ajuta la gg 
formarea unei imagini de ansamblu asupra si- gg 
tuației actuale a activității sportive la nivelul gr 
juniorilor în țară, ni se pare interesantă o tre- gî 
cere în revistă a rezultatelor obținute în ultima gg 
perioadă de timp în competițiile internaționale rg 
care le sînt adresate — campionate mondiale, gr 
europene, Jocuri Balcanice, Concursuri Prie- rg 
tenia sau întîlniri interțări — de echipele re- gr 
prezentative de juniori și junioare. gg

rg

GIMNASTICA, sportul care 
de o bună bucată de vreme 
ne aduce numeroase satisfacții 
și care la Montreal a prile
juit o puternică afirmare a 
Nadiei Comăneci și a colege
lor sale de generație — am și 
uitat, parcă, că strălucitele 
noastre reprezentante se află 
abia la... începutul vîrstei ju
nioratului ! — ne va aduce cu 
siguranță și în viitor nu
meroase bucurii. Nadia Comă
neci, Teodora Ungureanu vor 
mai culege, desigur, numeroase 
succese, dar deja, în spatele 
lor cresc, la „școala de cam
pioane” din municipiul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej, dar și la 
Baia Mare, la Galați etc. alte 
tinere talentate, pentru care 
exemplul deschizătoarelor de 
drumuri a fost stimulativ și 
care vor contribui la menține
rea prestigiului școlii românești 
de gimnastică, ridicat în arena 
internațională tocmai de ju
nioare ! 

ției de specialitate de a che
ma în pregătire, în loturile de 
seniori, o serie de juniori ta- 
lentați, gata să ia locul celor 
ajunși la apogeul carierei. Ju
niorii sînt înscriși la multe 
turnee internaționale — chiar 
de seniori — se rodează, se că
lesc. capătă experiență, fiind 
gata pregătiți să „treacă în 
prima linie".

Performanța frumoasă a PO- 
LOIȘTILOR români, la Mont
real, ne dă speranța unui pro
gres în continuare, mai ales 
că echipa națională de juniori 
se remarcă, constant, la turneul 
internațional de la Sofia (s-a 
clasat pe locul doj în ultimii 
doi ani) la care participă cele 
mai bune formații de juniori 
de pe continent. Din păcate, 
poloiștii noștri juniori resimt 
lipsa altor confruntări (nu au 
fost înscriși la campionatele 
europene) din care n-ar avea 
decît de cîștigat. 

pentru echipa României — 
toate celelalte sportive s-au 
dovedit insuficient pregătite să 
facă față puternicelor echipaje 
din R. D. Germană, U.R.S.S., 
Polonia. Selecția în cluburile 
noastre se face defectuos, a- 
proape la voia întîmplării. de 
dragul realizării obiectivelor 
cantitative stabilite de secții... 
Din nefericire, lacunele mani
festate la acest capitol au în
ceput să se repercuteze din ce 
în ce mai vizibil (și mai grav) 
asupra rezultatelor primelor 
garnituri ale țării, exemplul 
cel mai recent și cel mai edi
ficator fiind evoluția schifului 
românesc la Jocurile Olimpice 
de la Montreal. Acum, după 
Montreal, este de așteptat ca 
și în canotajul nostru să se ri
dice în mod firesc problema 
primenirii loturilor, a promo
vării unor noi elemente, dar...

VOLEIUL, sport în care am 
ratat, după cum se știe, cali

ficarea pentru J.O. de la Mont
real și în care eventuale refe
riri la importante succese ro
mânești în arena internațională 
ating intervalul de timp cel mai 
recent în vecinătatea unui de
ceniu se exprimă, în ceea ce 
privește perspectiva, prin re
zultatele echipelor naționale de 
juniori în 1976. La turneele 
„Prietenia" — fetele s-au clasat 
pe ultimul loc. pierzînd toate 
meciurile cu 0—3 (III), iar bă
ieții pe penultimul, al VII-lea. 
„Consecventă”, echipa mascu
lină s-a clasat a 3-a la Balca
niadă (participarea a fost mai 
restrînsă...) unde însă fetele 
au cîștigat, dar în afara Bul
gariei, adversarele nu pot fi 
considerate etaloane ale stan
dardului internațional la nivelul 
juniorilor.

Așa cum se prezintă lucru
rile în acest moment, nici 
BASCHETUL nu oferă pers
pective pentru prezența în a- 
rena olimpică. Locurile 3 (din 
4) la Balcaniadă și 6 (din 8) 
la „Turneul Prietenia" ale bă
ieților și 2 (din 3) la Jocurile 
Balcanice sau 8 (din 16) la 
campionatele europene (junioare 
II) ale fetelor, se situează în 
zona mediocrității performan
țelor cu care ne-a obișnuit a- 
ceastă disciplină. Cu toate că 
baschetul are un sistem com- 
petițional complex și complet, 
angrenînd în activitate copii de 
8 ani (festivalul național de 
minibaschet) și apoi, pe cate
gorii de vîrstă, o masă largă 
de practicanți. la diferite eșa
loane, pînă la Divizia A, cu 
toate că s-au făcut eforturi 
considerabile pentru depistarea 
elementelor înalte, nivelul de 
ansamblu se situează în conti
nuare sub cel al cerințelor in
ternaționale, progresul fiind 
lent și încă neconcludent. Nu 
este suficient șă descoperi un 
element cu gabarit deosebit, 
trebuie să știi ce și cum să lu
crezi cu acești tineri de ex
cepție. Or, pregătirea fizică a 
„giganților" este necorespunză
toare, tehnica lor rudimentară 
iar noțiunile de tactică indivi
duală și colectivă — extrem 
de sărace.

r~
MARI COMPETIȚII

ÎN 1977
In 1977, cei moi buni juniori I români, echipele reprezentati

ve, au în față numeroase 
competiții importante. Iotă 
cîteva :

(ATLETISM : Campionatele
europene, Donețk, 19—21 au
gust ; Jocurile Balcanice, Po- 

Iiana Brașov. 30—31 august ; 
Concursul Prietenia, Sofia, 
5—7 august.

I
I
I
I

I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I 
I 
I
I
I
I
J

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

HANDBAL : Campionatele
mondiale (junioare, ediția I) : 
în România (Craiova, Brașov, 
București, Ploiești) 18—25 mar
tie ; Turneu'l Prietenia, juni
ori : în Ungaria, luna august; 
junioare : în Cehoslovacia, 
luna august.

BOX : Jocurile Balcanice,
Atena, 20—30 iulie ; Turneu! 
Prietenia, în R.P.D. Coreeană, 
luna octombrie.

CAIAC-CANOE : Campiona
tele europene, Vichy, 5—7 au
gust Concursul Prietenia, 
Snagov, 22—24 iulie.

CANOTAJ : Jocurile Balca
nice, Pancearevo (Sofia),
21—23 septembrie ; Concursul 
Prietenia : fete în Polonia, 
6—7 august ; băieții în Ce
hoslovacia (24—25 iulie).

JUDO : Campionatele euro
pene, Berlin, 3—6 noiembrie ; 
Turneul Prietenia, Sofia, 7—9 
iulie. >

LUPTE : Campionatele mon
diale (greco-romane și libere) 
în S.U.A., 11i—16 iulie ; Jocu
rile Balcanice, Atena 6—8 
mai ; Turneul Prietenia, în 
R.D. Germană, 15—17 iulie.

VOLEI : Campionatele euro
pene : juniori în România 
(București, Brașov, Constanța) 
31 iulie — 4 august ; junioa
re : în Iugoslavia, 5—12 iulie; 
Jocurile Balcanice, în Grecia 
(data nestabid'ită) ; Turneul 
Prietenia, juniori, în Cehoslo
vacia (data nestabilită).

HALTERE : Campionatele
mondiale și europene, Sofia, 
9—17 iulie ; ,,Cupa Dunării*, 
în Cehoslovacia, 24—26 iunie ; 
Turneul Prietenia în Polonia, 
24—28 august.

Și la LUPTE, sport unde, de 
asemenea, ne-am obișnuit cu 
performanțe valoroase ale spor
tivilor noștri la competiții de 
maximă importanță, există o 
preocupare permanentă pentru 
ridicarea jde noi elemente va
loroase, exprimată atît prin 
succesele tinerilor luptători în 
competițiile la care participă, 
cît și prin orientarea federa-

★ ★ ★
Dacă există sporturi în oare „schimbul de mîine" se arată 

sănătos, plin de vigoare, care ne poate face să privim cu încre
dere reprezentarea viitoare pe plan mondial, nu trebuie să uităm 
că „afișul olimpic" cuprinde 21 de discipline. Să vedem, așadar, 
cum se prezintă, la această oră, lucrurile în alte ramuri sportive.

începem cu ATLETISMUL, 
sportul olimpic numărul 1, 
sportul care decerne cele mai 
multe titluri și medalii. Din 
păcate, disciplina care nu ne-a 
adus la Montreal satisfacțiile 
pe care le așteptam nu ne 
poate oferi, la capătul acestui 
sezon, constatări îmbucurătoare 
nici la nivelul juniorilor. La 
Balcaniada de la Atena, în au
gust, atleții juniori nu au cu
cerit decît 5 titluri de cam
pioni — din totalul de 34 — 
înregistrînd cel mai slab re
zultat din istoria participărilor 
românești la J.B. de juniori (în 
1974 la Varna și 1975 la Kar- 
lovac juniorii noștri obținuseră 
13 și, respectiv, 12 victorii). 
La concursurile internaționale 
„Prietenia” atleții noștri se 
comportă de ani de zile mo
dest și am putea număra pe 
degetele unei singure mîini 
succesele atleților români de la 
înființarea competiției ! Victo
ria la limită obținută în me
ciul feminin cu echipa Unga
riei, la Poiana Brașov și, mai 
ales, insuccesul net în meciul 
masculin cu Ungaria (81—128 !) 
ne arată că schimbul de mîine 
al atletismului nostru nu pre
zintă — deocamdată — prea 
multe garanții în vederea de
pășirii rezultatelor seniorilor de 
azi. Nivelul îngrijorător al per
formanțelor juniorilor noștri do
vedit în competițiile amintite 
a ieșit pregnant în relief la 
campionatele republicane din 
vară, cînd am fost martorii u- 
nei adevărate avalanșe de re
zultate mediocre. Fenomenul 
ni se pare simptomatic, de la 
generația de acum trei ani, a

Și HALTERELE ne oferă 
prilejul unor constatări pozitive 
prin unele rezultate frumoase 
obținute de juniori la campio
natele mondiale. Dacă progre
sul elementelor talentate se va 
menține și după trecerea lor 
la seniorat. această disciplină 
se poate înscrie în rîndul celor 
pe care se poate conta, chiar 
la Jocurile Olimpice.

lui Megelea și Ghipu, foarte 
puțini fiind juniorii care pot 
fi considerați un cîștig real 
pentru atletismul nostru. Chiar 
dintre atleții care au concurat 
la Montreal, puțini sînt cei des
pre care se poate spune că s-au 
format și afirmat în ultimul 
ciclu olimpic.

Să trecem acum la un sport 
care ne-a adus întotdeauna sa
tisfacții și în care România 
este considerată, de multă vre
me, una din primele forțe 
mondiale, CAIACUL ȘI CA- 
NOEA. Ce valoare au viitorii 
componenți ai „flotilei" noas
tre de aur ? Dîba va avea la 
Moscova 26 de ani și se va 
putea conta pe el. dar în spa
tele său ce avem ? La „Con
cursul Prietenia" sportivii ro
mâni au obținut o singură vic
torie la canoe dublu prin 
Gheorghe Titu — Ignat Hapei, 
apreciindu-se că juniorii ro
mâni s-au comportat modest în 
comparație cu cei din U.R.S.S. 
și R. D. Germană — forțe de 
primă mină și la seniori — 
dar și în raport cu reprezen
tanții Ungariei, Cehoslovaciei, 
Poloniei și Bulgariei.

Pentru a rămîne pe... apă, 
ne oprim puțin asupra CANO
TAJULUI. Același „Concurs 
Prietenia”, desfășurat în țara 
noastră, a arătat că cele mai 
bune schifiste junioare au do
vedit o Valoare scăzută, lăsînd 
atît publicului cît și specialiș
tilor o impresie neplăcută... Cu 
excepția componentelor echipa
jului de 4 + 1 rame — care au 
obținut unicul loc pe podium

Nu trebuie să se înțeleagă că dorim re
zultate cu orice preț la nivelul juniori
lor. Dar, cu 3—4 ani înainte de vîrsta 

optimă de împlinire sportivă, se pot vedea 
semnele caracteristice recoltei viitoare. Acesta 
este, în primul rînd, și rostul competițiilor 
adresate acestor tineri, fie că ele sînt campio
nate mondiale, continentale ori... simple con
cursuri și campionate județene. Or, sumarul 
panoramic înfățișat în rîndurile de mai sus 
ne îndeamnă să credem că în ultima perioa
dă, în ultimii ani, această problemă esențială 
a sportului de performanță a fost oarecum 
neglijată și, întrucît rezultatele nesatisfăcă
toare nu sînt izolate la 1—2 sporturi, ci cu
prind un număr ridicat de discipline oplim- 
pice, ne fac să credem că este vorba de o ne
glijență pornită de la nivelul federațiilor, con- 
tinuînd cu consiliile județene pentru educație 
fizică și sport, cluburi și asociații cu secții de 
juniori, unități sportive școlare.

în ultimul ciclu olimpic a fost acordată o 
atenție sporită pregătirii Jocurilor Olimpice de 
la Montreal. Au fost angrenate în pregăti
rea olimpică vîrfurile diferitelor sporturi, dar 
perspectiva imediată a estompat sarcinile de 
perspectivă și acum, după Montreal, cînd se 
pune problema primenirii unor loturi, a 
schimbării de generații se constată că schim
bul de mîine este „subțire". Multe federații 
au întreprins însă, după Olimpiadă, vaste 
acțiuni de selecție, în vederea depistării de 
elemente talentate pentru J.O. de la Moscova.

Acțiunea este bună, dar ea reprezintă în- 
tr-un fel trezirea la realitate, recunoașterea 
faptului că problema juniorilor a fost negli
jată, că ceea ce trebuia să fie un proces con
tinuu, se realizează acum brusc.

Acțiunea vastă de selecție își va arăta, spe
răm, utilitatea, chiar dacă în unele ramuri 
mai tîrziu de 1980, pentru că este greu de 
crezut că în 3—4 ani un începător poate fi 
ridicat la condiția de concurent olimpic, ca 
să nu mai vorbim de medaliat sau învingă

tor. Ceea ce s-a reușit în această toamnă 
trebuie să devină un stil de lucru perma
nent, și nu numai la nivel superior, central, 
al conducerii sportului, ci în toate secțiile și 
asociațiile sportive.

La festivitatea cinstirii succeselor obținute la 
Montreal, desfășurată la Palatul Sporturilor și 
Culturii, la 19 august, secretarul general al 
partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, spu
nea : „.. .Va trebui ca să ne așezăm, să ana
lizăm cu răbdare, să tragem învățăminte și să 
trecem la o organizare mai bună a activității 
noastre în toate sectoarele. Avem în vedere ca 
in următorii ani să intensificăm activitatea spor
tivă in școli, să facem in așa fel incit să nu 
existe școli fără puternice echipe sportive, de 
gimnastică și în alte domenii de activitate. Să 
intărim activitatea cluburilor școlare, a cluburilor 
universitare, cluburilor muncitorești, cluburilor să
tești, in așa fel incit mișcarea sportivă să se 
transforme intr-o puternică mișcare de masă care 
să cuprindă intregul tineret al patriei".

Cuvintele secretarului general al partidului indi
că în mod clar drumul care trebuie urmat.

Orientări prețioase reies și din ședința Comi
tetului Politic Executiv din 16 noiembrie în care 
a fost analizat programul de dezvoltare a acti
vității de educație fizică și sport în țară, pe 
următorii 5 ani. Programul urmărește reorientarea 
activității sportive către școli, crearea de asociații 
sportive în toate școlile, crearea de cluburi 
sportive școlare, unele de înaltă performanță.

Punerea pe baze noi a activității sportive șco
lare este o problemă de mare importanță, o 
sarcină de răspundere, la reușita căreia trebuie 
să-și aducă contribuția nu numai C.N.E.F.S. ci 
toate organele și organizațiile cu atribuții în 
domeniul sportului (și in mod cu totul deosebit 
Ministerul Educației și Invățămîntului). Școala tre
buie să devină unitatea de bază a sportului 
nostru de performanță. De reușita organizării sis
temului sportiv școlar d.epinde eficiența proce
sului de formare a performerului sportiv, a cam
pionului de mîine.

Drumul spre marea performanță, al copilului, al juniorului intrat pe poarta sta
dionului este lung și dificil. In pregătirea, la diferite niveluri, de la începători pînă la 
componenți ăi loturilor republicane, trebuie angrenați tehnicienii cei mai bine pregătiți, 
cu experiență și rezultate bune în munca cu juniorii, Aspectele negative existente în 
activitatea la nivelul juniorilor, cu consecințele lor — rezultatele slabe în confruntările 
internaționale la nivelul echipelor reprezentative, — trebuie să constituie un semnal de_ 
alarmă pentru fiecare federație. Timpul irosit trebuie recuperat urgent prin acțiuni 
energice, bine gîndite, cu continuitate, pentru ca rezultatele sportivilor români în viitoa
rele competiții de nivel mondial și european și cu deosebire la Jocurile Olimpice de Ia 
Moscova să se situeze la nivelul condițiilor create, la nivelul exigențelor.

Pagină realizată de Vladimir MORARII



PE MARGINEA RECENTEI ȘEDINȚE DE LUCRU A COLEGIULUI CENTRAL Al ANTRENORILOR înaintea etapei a 17-a a Diviziei A

PENTRU 0 CÎT MAI DEPLINĂ VALORIFICARE VEȘTI DE LA CELE 18 ECHIPE
A VIITOAREI PERIOADE PREGĂTITOARE DE IARNA

. cu aproximativ 
Federația Română

In urmă 
două luni, 
de Fotbal impunea cluburilor 
divizionare A adoptarea unor 
cicluri săptămînale de antrena
ment, în cadrul cărora o mare 
pondere revenea pregătirii fi
zice, în ideea redimensionării 
acestui factor al antrenamen
tului și creșterii nivelului său 
de exprimare cît mai aproape 
de cerințele fotbalului modern. 
Inspirată dintr-o necesitate o- 
biectivă. o asemenea măsură 
nu și-a atins însă — așa după 
cum a dovedit-o realitatea com- 
petitională — scopul propus, 
în ciuda bunelor intenții de a 
fi pusă imediat în practică. A- 
ceasta datorită, în mare măsură, 
faptului că. acționîndu-se din 
mers pentru modificarea orien
tării si structurii instruirii din 
limitele actualei perioade com- 
petitionale, nu s-au avut în ve
dere sau au fost subestimate 
dificultățile, aproape inerente, 
ale integrării unor noi elemen
te de structură într-un regim 
de pregătire devenit, prin for
ța lucrurilor, obișnuit si — în 
înțelesul bun al cuvîntului — 
stereotip.

Și totuși, chiar și în aceste 
condiții de nereușită, indica
ția F.R.F. din luna octombrie 
a acestui an, privind reconsi
derarea pregătirii fizice, a fo
losit la ceva, gîndindu-ne 
aplicarea 
melor 7 
oricum 
punct de 
lizarea, 
pregătitoare de iarnă, a sarci
nilor complexe ale instruirii 
fotbalistice, în contextul căreia 
pregătirii fizice îi revine un 
rol important. Cu alte cuvinte, 
ceea ce nu a fost posibil a fi 
împlinit în cadrul sezonului 
competițional de toamnă, din 
motive — așa cum am arătat 
mai sus — în parte si obiec
tive, este posibil si trebuie rea
lizat la cota exigențelor ma
xime în lunile ianuarie și fe
bruarie, destinate acumulări
lor de bază si dobîndirii unui 
grad superior de pregătire în 
ansamblu, premisa certă a in
stalării și menținerii 
sportive pe întreaga durată a 
următoarei perioade competi- 
ționale.

în această 
fapt, exprimă 
al perioadei 
iarna anului 
central al antrenorilor a dez
bătut acum două zile — sub 
conducerea președintelui aces
tui organ de specialitate al 
F.R.F., Ștefan Covaci — pro
iectul unui program complex 
de instruire, judicios întocmit, 
pentru echipele de seniori di
vizionare A si B, program din 
cuprinsul căruia ne propunem, 
în continuare, a sublinia cîte- 
va dintre elementele sale mai 
caracteristice, evidențiate, de 
altfel, și în discuțiile purtate 
cu acest prilej.

Mai înainte însă de orice

că 
ei pe parcursul ulti- 
săptămîni a însemnat 
un experiment. un 
referință pentru rea- 
în viitoarea perioadă

formei

idee, care, de 
obiectivul major 
pregătitoare din 

viitor. Colegiul

alte considerații, socotim ne
cesar a enunța sarcinile gene- 

- rale ale perioadei pregătitoare 
de iarnă, așa după cum re
zultă din indicațiile tehnico- 
metodice ale F.R.F., reprezen- 
tînd o imagine completă a ceea 
ce trebuie realizat în viitorul 
apropiat : 1. creșterea treptată 
a capacității de efort ; 2. creș
terea nivelului de dezvoltare a 
calităților fizice de bază și spe
cifice ; 3. însușirea unui mare 
număr de deprinderi motrice 
variate, reprezentînd un bagaj 
util în vederea perfecționării 
procedeelor tehnico-tactice ; 4. 
corectarea procedeelor tehnice 
deficitare ; perfecționarea ce
lorlalte si însușirea unor pro
cedee tehnice noi legate de 
posturile ocupate in echipă ; 5. 
reactualizarea problemelor de 
tactică (teoretic și practic) sau 
modificarea ideii 
pci, în funcție 
sezonului trecut, 
țile echipei sau 
țile pe plan internațional ; 
atașamentul jucătorilor față de 
pregătire, printr-o participare 
activă și creatoare.

îndeplinirea acestor sarcini 
presupune, fără îndoială, o bu
nă eșalonare în timp a pregă
tirii, o progresivitate rațională 
a efortului, alegerea celor mai 
eficiente mijloace și metode 
de antrenament. Și documentul 
elaborat de F.R.F.. prin Cole
giul central al antrenorilor, o- 
feră asemenea premise ale u- 
nei instruiri complete și de 
calitate, în perspectivă. Spu- 
nînd acest lucru, ne referim, 
în primul rînd, la periodizarea 
și sarcinile speciale ale pregă
tirii în perioada de iarnă, care 
cuprinde : o primă etapă de 
pregătire fizică multilaterală 
(între 7 și 30 ianuarie 1977), cu 
accent deosebit pe dezvoltarea 
rezistenței și a forței generale; 
o a doua etapă precompetițio- 
nală (între 31 ianuarie și 27 
februarie 1977), in cadrul că
reia se urmărește adaptarea 
treptată a capacității de efort 
Ia cerințele jocului, perfecțio
narea procedeelor tehnice 
bază, organizarea jocului 
zînd trăsăturile esențiale 
dicate de F.R.F. (folosirea 
bero-ului, circulația permanen
tă a jucătorilor, marcajul în 
apărare, schimbarea repetată a 
ritmului de joc, combinații spe
ciale, proprii fiecărei echipe).

Un alt element, care vine 
în sprijinul instruirii de cali
tate în limitele perioadei de 
iarnă, este recomandarea pri
vind raportul dintre principalii 
factori 
sportiv.
pă, a marilor acumulări fizice, 
se indică : 70% pregătire fizi
că (55% pregătire fizică gene
rală'și 1:7.
specifică) ; 20% pregătire teh
nică si 10% pregătire tactică, 
în cea de-a doua etapă, pre- 
competițională, acest raport se 
modifică după cum urmează ; 
40% pregătire fizică (10% pre-

generală. 30o/0 pre- 
specifică), 30% pre-

decembrie

NU E CAZUL SĂ STABILIT!

UN RECORD DE VITEZĂ..

ALERG1ND IN CĂUTAREA

PENERU

fizică
fizică 
tehnică și 30% pregăti- 

Reținem deci, ca

de joc a echi- 
de concluziile 
de posibilită- 
de actualită- 

6.

de 
vi- 
in- 
li-

ai antrenamentului 
Astfel. în prima eta-

15% pregătire fizică

10% pregătire tactică.

gătire 
gătire 
gătire 
re tactică.
deosebit de semnificativ, fap
tul că în instruirea din pe
rioada de iarnă se atacă simul
tan, în proporții diferite, evi
dent, toți factorii antrenamen
tului, că pregătirii fizice i sc 
acordă permanent o importanță 
majoră, în timp ce pregătirea 
tehnico-tactică. lucrul cu min
gea apar — impuse de însăși 
esența jocului de fotbal — 
chiar din primele zile ale eta
pei întîi.

O a treia premisă a înde
plinirii sarcinilor perioadei 
pregătitoare de iarnă o repre
zintă respectarea indicațiilor 
metodice referitoare la curba 
intensității și volumului efor
tului. în prima etapă se reco
mandă ca efortul să crească 
treptat, mai ales pe seama vo
lumului. Intensitatea se va 
mări si ea progresiv, fără a de
păși 50%, în timp ce volumul 
va atinge valori maxime (2 an
trenamente pe zi, însumînd 4 
ore de lucru). în cea de-a doua 
etapă, precompetitională, 
lu mul 
simțitor, 
minute, 
trebuie 
intensitatea efortului, 
fiind obligati să-și mobilizeze 
rezervele acumulate anterior 
în raport cu viteza cerută de 
jocul actual.

în sfîrșit, indicațiile metodice 
ale F.R.F. mai vizează : 
borarea 
dintre 
vederea unei 
a efortului ; _ . _
de verificare în prima săptă- 
mină a lunii 
mod gradat ; durata și perioada 
optimă de organizare a turnee
lor (maximum 10 zile, între 
10—20 februarie 1977).

în concluzie, proiectul de 
program elaborat de Colegiul 
central al antrenorilor, privind 
organizarea și desfășurarea pre
gătirii în perioada de iarnă, 
reprezintă un document de lu
cru deosebit de valoros, la rea
lizarea căruia și-au adus con
tribuția tehnicieni cu recunos
cută experiență profesională, 
prezenți la ședința care a avut 
loc la F.R.F. în urmă cu două 
zile ; A. Niculescu, N. Petres
cu, C. Braun-Bogdan, C. Dră- 
gușin. C. Cernăianu, M. Bîr- 
san, I. Reinhardt, D. Nicolae- 
Nicușor, Em. Jenei, Gh. Con
stantin, I. Motroc. C. Ardelea- 
nu. O. Popescu. Aplicarea cu 
consecventă și simt de răs
pundere a prevederilor unui 
astfel de document rămîne 
însă o obligație de prim ordin 
a tuturor antrenorilor noștri 
divizionari, responsabili, în ul
timă instanță, de calitatea pro
cesului 
creșterea 
listice ne 
național.

Miercuri, cele 18 divizionare 
A au evoluat în „șaisprezeci- 
mile“ Cupei României, jucă
torii acestora făcînd mari efor
turi, deoarece majoritatea te
renurilor au fost extrem de 
grele, desfundate de 
Mîine. combatantele 
mul eșalon dispută 
act“ al sezonului de 
după care competiția
rupe pînă Ia primăvară, 
cele trei zile pe care le-au a- 
vut la dispoziție, 
și-au îndreptat 
spre refacerea 
torilor, pentru 
prezinte în cît 
di ții la partidele de mîine. 
același timp, s-au făcut și se

ploaie. 
din pri- 
„ultimul 
toamnă, 

se între- 
In

antrenorii 
atenția mai ales 
forțelor jucă- 
ca aceștia să se 
mai bune con- 

în

DIVIZIA A
IN CIFRE...

CADOURILOR

vo- 
antrenamentelor scade 
ajungînd la 100—120 

Atenția antrenorilor 
să se axeze acum pc 

jucătorii

_. ___ _______ cola-
strînsă si permanentă 

antrenor si medic. în 
dozări judicioase 
începerea jocului

februarie și in

instructiv-educativ. de 
performantelor fotba- 
plan intern si inter-

O în cele nouă partide ale eta
pei a 16-a s-au înscris 29 de go
luri, totalul lor aj'ungînd la 388 : 
285 gazdele, 103
• D. Ionescu, 

blemenco, Lața 
șit să înscrie 
etapa a 16-a.
• D-upă 16 etape, pe lista mar

catorilor figurează 136 de jucători. 
Cei mai mulți _ 10 — aparțin e- 
chipei Dinamo, iar cel mal puțini 
— cîte 6 — formațiilor A.S.A. și 
F.C.M. Reșița.
• Din cele 144 de meciuri dis

putate pînă în prezent. 99 au re
venit gazdelor, 31 s-au încheiat la 
egalitate, iar în 14 victoria a fost 
de partea oaspeților.

oaspeții.
D. Georgescu. O- 
și Vochin au reu- 
cîte 2 goluri în

Iată cum se prezintă un 
clasament al celor 18 divizio
nare A, întocmit prin adițio
narea celor mai bune 11 note 
obținute în fiecare etapă :

1. DINAMO------ — -
Craiova 1 212 
hor 1193 p ; 
dențesc 1176 
nica Timișoara i 171 p ;
Corvlnul 1169 p ; 7. steaua 
1168 p ; 8. F.C. Argeș 1162 
p ; 9. F.C. Constanța 1160 n : 
10. F.C.M. Reșița 1156 o ; 11. 
A.S.A. 1151 p ; 12. Jiul 1150 
D ; 13. Rapid 
lltehnica Iași 
U.T.A. 1125 p 
1110 p ; 17.
p : 18. F.C.M.

1 216 n : 2. Univ. 
D ; 3. F.C. Bi- 
4. Sportul stu- 
p ; 5. Politeh-

6.

1139 p ; 14. Po-
1 128 p ; 15.

; 16. s.C. Bacău 
Progresul 1104 
Galati 1 057 p.

16-a s-au dictat 3• In etapa a___ _______ _
lovituri de la li m (toate în fa
voarea gazdelor), care au fost 
tnanisflorimiate de Oblemenco, Do- 
mide și D. Georgescu.
• Cei 9 arbitri care au condus 

partidele etapei a 16-a a-u primit 
34 de sitele : de 7 ori cîte patru 
și de 2 ori cîte trei.
• De meciurile etapei a 16-a au 

asistat 94 000 de spectatori. Cei 
mai mulți — 20 000 — s-au înre
gistrat la partida Universitatea 
Craiova — F. C. Argeș, iar cei 
mai puțini — 2 000 — au urmărit 
întUnirea Sportul studențesc — 
S. C. Bacău. După 16 etape, to
talul spectatorilor a ajuns la 
1 741 700.
• Situația în „Trofeul Petschov- 

schi“, după 16 etape, este urmă
toarea : 1. ARAD 9,11 ; 2. Bucu
rești 8,87 ; 3. Constanța 8,77 ; 4—5. 
Reșița șl Tg. Mureș 8,57 ; 6. Ti
mișoara 8,55 ; 7. Craiova 8,50 ; 8. 
Hunedoara 8,33; £—10. lași și Ba
cău 8,14 ; 11—13. Pitești, Galați și 
Petroșani 8,12 ; Oradea 8,00.

1.

6.

Mihai IONESCU

CEI DRAGI
lunii decembrie vă sînt încăZilele rămase pînă la sfîrșitul 

suficiente pentru realizarea acestei dorințe. Magazinele și 
raioanele de specialitate ale comerțului de stat vă așteaptă, 
deci, cu o bogată gamă de pulovere, veste, scampolouri ; 
lenjerie pentru femei și bărbați ; poșete, pălării, cravate, 
căciuli, mănuși, fulare, gulere de blană ,- pantofi, ghete, 
cizmulițe, șoșoni ; paltoane, costume, compleuri, rochii, sa- 
couri, pantaloni pentru femei și bărbați... Un adevărat ca
leidoscop de articole pe care le veți descoperi, sperăm, 
eu plăcere.

Așadar, intrați chiar astăzi în magazinele specializate 
pentru a cumpăra, din timp, cadourile preferate !

In luna decembrie puteți petrece un concediu reconfortant 
in stațiunile balneo-climaterice din țară.

Hoteluri ți vile încălzite, restaurante ți pensiuni moderne, 
tratamente eficiente, personal medical de specialitate, nu
meroase ți variate mijloace de agrement, iată numai citeva 
din argumentele care pot face cît mai agreabil concediul dv. 
in această perioadă a anului.

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM SI ÎNTREPRINDEREA DE 
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI vă reco
mandă următoarele stațiuni balneoclimaterice :

PENTRU ODIHNA : Sinaia, Predeal, Poiana Brațov, Bal- 
vanyoț, Borța, Buțteni, Izvoarele, Lacul Roșu, Păltiniț, Stîna 
de Vale, Tuțnad.

PENTRU CURĂ BALNEARA : Borsec, Călimănețti, Căciu- 
lata, Herculane, Malnaț, Pucioasa, Sovata, Slănic Prahova, 
Slănic Moldova, Singeorz, Tuțnad, Eforie Nord ți Mangalia.

Tarifele pentru cazare ți masă în hotelurile balneare din 
stațiunile Șovata, Herculane, Călimănețti ți Tuțnad sînt re
duse în aceasta perioadă cu 30 pînă la 50% față de sezo
nul de vară.

Posesorii biletelor beneficiază de importante reduceri de 
tarife la cazare, masă și transport pe C.F.R. ți I.T.A.

în aceste stațiuni, precum ți în alte localități sau zone pi
torești din țară, O.J.T.-urile și I.T.H.R. București organizează 
excursii pe diferite perioade, după preferințele solicitanților.

PUBLITURISM

fac eforturi, din partea medici
lor. pentru recuperarea jucăto
rilor accidentați.

Dar să vedem care este Si
tuația în cele 18 tabere. STEA
UA intenționează să folosească 
aceeași formație care a obți
nut 
cu 
are, 
țea 
losirea lui Roșu, devenit și el 
indisponibil. DINAMO 
poate utiliza pe 
ne de întrebare 
Dudu Georgescu, 
avizul medicului. 
ȘIȚA a susținut 
ușoare, antrenorul I. Rein
hardt ținînd seama de efortul 
depus de jucători în meciul 
de miercuri. Problema nr. 1 
este refacerea lui Hergane. de
venit indisponibil. F.C. BIHOR 
a sosit vineri dimineață în 
Capitală. Antrenorul R. Cos- 
moc anunță reintrarea lui 
Kun II și E. Naghi, care si-au 
efectuat suspendarea de o eta
pă. POLITEHNICA TIMISOA
RA a venit 
la București,

victoria in meciul de Cupă 
Dinamo. F.C. ARGEȘ îl 
în continuare, pe Mustă- 

accidentat. Este incertă fo-

nu-1
Custov. Sem- 

prezintă și 
care așteaptă 

F.C.M. RE- 
antrenamente

joi de la Motru 
iar ieri a plecat

D
cu avior 
ușor acc 
dacă va 
formație, 
portarul 
fac efor’ 
lui ; 
poarta 1 
rată, ca 
de Cruce 
ȚESC ni 
continual 
Grosu, r 
LITEHN] 
să prezi 
va lipsi 
tat în m 
tomecanii 
a rămas 
întîlni, îi 
zile. to 
Ciulești, 
tat mjten 
devenit 
MUREȘ 
Reșița. A 
la dispo: 
jucători, 
linia, mî

ECHIPA CAMPIQNATI
pe baza adiționării notelorAlcătuită . .. .. . ___ _

echipa campionatului Diviziei A. după li 
toarea : Ioniță (114) — Bigan sau Cheran ( 
Sătmăreanu II (120). Vigu (117) — Angeles< 
BSioni (115) — Atodiresei sau Pană (100), 
rea sau Ghergheli (109).

CLASAMENTE
A

SERIA
1. C.S. Botoșani
2. Lamin. Roman
3. Met. Botoșani
4. Met. Rădăuți
5. Avîntu-I Frasin
6. Danub. Roman
7. I.T.A. P. N.
8. Ciment. Bicaz
9. Fore sta Fâilt.

10. Cristal. Dorohoi
11. Dorna V. Dor.
12. Cetatea Tg. N.
13. Progr. Fălticeni
14. A.S.A. ~
15. Bradul
16. Foresta

C.-lung 
Roznov 
M.-vița

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

15
15
15
15
15

SERIA A
1. Chim. Mârâșețti
2. Viitorul Vaslui
3. Constr. l-ași
4. Energ. Gh. Dej
5. Min. Comâmești
6. Petr. Moinești
7. Letea Bacâu
8. Constr. Va-slui
9. Rulm. Bîrlad

10. TEPRO lași
11. Petr. Dârmân.
12. Partizanul Bc.
13. Oituz Tg. Ocna
14. Nicolina lași
15. H ușa na Huși
16. Text. Buhuși

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

IA ÎNCHEIEREA PRII
CAMPIONATULUI OIVIZI

l-a

i 10 4 1 43-10 24 1. Prog. B
9 3 3 22-13 21 2. Unirea

> 7 5 3 18-12 19 3. Om. M
i 7 2 6 31-22 16 4. S.C. Tul
i 8 0 7 27-20 16 5. Duna re-a
i 6 3 6 22-20 15 6. Duna rea
i 6 3 6 19-20 15 7. Dacia l

6 3 6 23-30 15 8. Unirea
i 5 4 6 17-18 14 9. Marina
• 6 2 7 20-22 14 10. I.M.U. 1
» 5 4 6 26-28 14 11. $.N, Co

7 0 8 24-35 14 12. Mim. M
i 4 5 6 15-17 13 13. Electrica
•' 5 2 8 26-27 12 14. Autob. F
i 5 2 8 11-20 12 15. Vict. Țâr

1 4 10 11-41 6 16. Gloria

ll-a

10 3 2 30-11 23 1. Autobuzi
i 10 3 2 28-12 23 2. Uni rea T

9 3 3 30-12 21 3. Automec.
9 2 4 22- 9 20 4. T.M. Bu

i 9 1 5 30-21 19 5. I.C.S.I.M,
7 4 4 27-15 18 6. Abatordl
7 4 4 26-15 18 7. Azotul Si
8 1 6 19-18 17 8. Electron i<
6 3 6 18-25 15 9. AutomatL
6 1 8 16-20 13 10. Flacâra
3 6 6 14-25 12 11. Șoimii T
5 1 9 14-25 11 12. Vlit. Cht
4 3 8 14-25 11 13. Sirena E
3 3 9 15-22 9 14. Avîntul
2 2 11 12-40 6 15. I.O.R. Bi
2 0 13 9-29 4 16. Olimp. (

lași Petrolul 5
□ 14-a (4-0),

și s-a 
echipei

încheiat 
ieșene. 1.

2.
Muscelul 
MefTMij.

3. Petrolul
4. Dacia P
5. Petr. Vid
6. Vi'it. Soc
7. Chimia C
8. Progr. Cc
9. Cetatea 1

10. Cim. Fiei
11. ROVA R<
12. Constr. F
13. Râs. Cai
14. Rec. Sto
15. Prag. Puc
16. Oțelul T

A

Meciul Constructorul 
Moineștî, din etapa < 
so rejucot Io Pașcani 
cu 2—1 in favoarea

SERIA
1. I.R.A. Ci mp i na 15 10 2 3 27—12 22
2. Chimia Buzâu 15 10 1 4 38—11 21
3. Carpoți Sinaia 15 9 2 4 34—15 20
4. Petr. Teleajen 15 8 4 3 22—13 20
5. Chimia Brazi 15 8 3 4 25—19 19
6. Poiana Cîmp. 15 7 4 4 31—15 18
7. Petr. Boldești 15 6 4 5 17—17 16
8. Ca-ra imamul 15 6 2 7 21—18 14
9. Luc. Focșani 15 6 2 7 21—34 14

10. Avînt. Mîneciu 15 6 1 8 20—27 13
11. Dinamo Focș. 15 5 3 7 22—31 13
12. Ancora Galați 15 5 2 8 24—24 12
13. Vict. Florești 15 3 6 6 16—16 12
14. For. Gogești 15 4 4 7 20—27 12
15. Rec. Sâhâteni 15 1 6 8 10—32 8
16. Meta l-os port Gl 15 .1 4 10 7—45 6

Clasamente 
publicate înt 
rol ui nostru.

LOTO PRONOSPORT IN
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 10 DECEM

BRIE 1976
FOND GENERAL DE CISTI-

GUKI : 889.859 lei din care 192.525 
lei report.

EXTRAGEREA I : 65 78 42 21 77 
19 25 8 31

AZI ULTIMA ZI PENTRU

EXTRAGE 
61 26 57 24 ! 
CIȘTIGURII

DIN 5
Categoria 

17.209 lei : 
lei ; cat. J : 
53,50 a 965 
200 lei ; cat

PROCURAR

BAI\

Tragerea are loc mîine, 
curești, în sala Clubului

Bănci din s 
cu începere

la Bu- 
Finanțe

12 DE(
TRAG

PROI

U.R.S.S..I
Șl BILETE OEOOIH



MÎINE, ÎN DIVIZIA B

ULTIMA ETAPA A TURULUI
NEGOITĂ SI NICȘA, ALTE DEBUTURI.> > n i

Marginalii la Divizia națională de juniori

este 
știe 
din 
pe

I Lața 
Iu se 
Iparte
I are 
lonibil. Se 
Lcuperarea 
utea Jfuca, 
li fi apă- 
I de Cupă, 
ISTUDEN- 
kiza — în 
M. Sandu, 
Iad. PO- 
le nevoită 

din care 
acciden

ta. cu Au- 
NSTANȚA 

pentru a 
numai trei 

si tot în
i acciden- 
rea Tai a 
j.S.A. TG. 
joi de la
Bone are 
lotul de 
putea a- 
de bază.

PROGRESUL a avut joi o șe
dință de analiză, în care au 
fost discutate unele deficien
te apărute pe parcursul meciu
lui de la Pitești, cu F.C. Argeș. 
Nu se anunță indisponibilități. 
JIUL va alinia o 
care va lipsi, 
probabilitățile, 
schimb, Mulțescu 
putut juca miercuri, deoarece 
a avut de susținut un exa
men — va fi folosit miine. 
F.C.M. GALAȚI îl are pe Hai
duc ușor accidentat, dar sînt 
speranțe ca el să poată fi uti
lizat. UNIVERSITATEA CRA
IOVA deplasează la Petroșani 
efectivul complet. mai puțin 
Țarălungă, indisponibil de mai 
multă vreme.
NEDOARA 
în formație 
U.T.A. nu-1

formație din 
după toate 

Ciupitu. în 
— care nu a

CORVINUL HU- 
îl va

pe 
poate 

Cura, susnendat în 
S.C. BACĂU îl are 
pe Pană, care așteaptă avizul 
medicului.

reintroduce 
Șurenghin. 
folosi pe 

continuare, 
accidentat

PROGRAMUL Șl ARBITRII JOCURILOR ------
SERIA i : A Oltul Sf. Gheorghe — Relonul Săvinești : R. Șer- 

ban (Craiova) & C.S.U. Galați — Portul Constanța : I. Chilibar 
(Pitești) a C.F.R. Pașcani — F. C. Brăila : Gh. Vasilescu I 
(București) ® Minerul Gura Humorului _  Olimpia Rm. Sărat :
C. Szilaghi (Baia Mare) A C.S.M. Suceava — Metalul Plopeni : 
C. Manușaride (București) • celuloza Călărași — Victoria Te
cuci : A. Drăguț (Zimnicea) A Ceahlăul P. Neamț — Gloria 
Buzău : V. Dumitru (Oltenița) • Prahova Ploiești — Unirea Foc
șani : Gh. Donciu (Caracal) A C.S.M. Borzești — Petrolul Plo
iești : disputat în 25 noiembrie (scor : 0—1).

SERIA A II-A : a Metalurgistul Cugir — Steagul roșu Brașov : 
O. Streng (Oradea) • Ș. N. Oltenița — Șoimii Sibiu : T. Bala- 
novici (Iași) a Chimica Tîrnăveni — Tehnometal București : 
V. Tătar (Hunedoara) • C. S. Tîrgoviște — Chimia Km. Vîlcea : 
M. Fediuc (suceava) A Metalul București — Chimia Tr. Măgu
rele : C. Săndulescu (Vaslui) & Nitramonia Făgăraș — Unirea 
Alexandria : I. Igna (Arad) o Tractorul Brașov — Flacăra 
Auto-mecanica Moreni : Gh. Manole (Constanța) a Dinamo Sla
tina — F.C.M. Giurgiu : N. r “.................
Craiova — Voința București :

SERIA A IH-A : o Minerul 
Jucan (Mediaș) a F. C. Baia 
(Tg. Mureș) • C.I.L. Sighet — Mureșul Deva : Al. Ghigea (Ba
cău ) a Dacia Orăștie — ,,U“ Cluj-Napoca : N. Georgescu (Bucu
rești) o Sticla Turda — Olimpia Satu Mare : M. Popescu (Bucu
rești) a Aurul Brad — Armătura Zalău : Gh. Retezan (Bucu
rești) • C.F.R. Cl-uj-Nap<oca — Gloria Bistrița : C. Niculescu 
(București) a U.M. Timișoara — Industria sîrmei C. Turzii : N. 
Petriceanu (București) a Rapid ' 
ban (Sibiu).

Rainea (Bîrliacl) a Electroputere 
M. Fecîorescu (Bacău).
Cavnic — C.F.R. Timișoara : Gh. 
Mare — Minerul Lupeni : I. rus

Arad — Victoria Călan : P. Ba-

O surpriză de mari proporții a 
punctat 
Diviziei 
Sportul 
clasată, 
3—2 pe 
Sport club Bacău, una dintre cele 
mai bune echipe ale întrecerii. 
De altfel, cu două excepții (F.C. 
Bihor — F.C.M. Reșița 3—0 și Di
namo — Jiul 4—0), și celelalte 
meciuri ale etapei au fost extrem 
de echilibrate, încheiate cu sco
ruri strînse, remareîndu-se evo
luțiile formațiilor politehnica Iași, 
Steaua și Rapid la Arad. Timi
șoara și, respectiv Hunedoara. 
Plerzînd meciul cu Sportul stu
dențesc, echipa băcăuană a pier
dut șl șefia clasamentului, lider 
redevenind F.C. Constanța. Mai 
mult, „isprava" echipei bucureș- 
tene a fost realizată fără cel 
mai bun atacant al ei, Negolță, 
pe care antrenorii Angelo Nicu- 
lescu și Ion Voica l-au reținut 
pentru lotul de seniori. Negolță 
a și debutat duminică în prima 
divizie a țării, în partida spor
tul studențesc — S.C. Bacău, stră- 
duindu-se să îndreptățească spe
ranțele pe care antrenorii și 
le-au pus în el. In același timp, 
la Hunedoara, un alt junior — 
Nicșa — promovat și el în pri
mul eșalon al fotbalului nostru, 
îșl făcea un debut apreciat, el 
reușind să înscrie și un gol 
foarte frumos în poarta Rapidu
lui. Așadar, încă doi jucători ti
neri au făcut saltul de la junio
rat la Divizia A. Negoiță și Nicșa 
urmează celorlalte șase promo
vări efectuate în turul actualului 
campionat : Zalupca (Rapid). Iri- 
mescu, ciobanu, Geolgău (Uni
versitatea Craiova), Orac (F.C.M. 
Galați). Ignat 
Interesant de 
dintre acești 
atacant!, ceea 
o dată faptul 
tru îi lipsesc 
cei dispuși să 
goare șl tenacitate în avanpos
turile echipei. Or, tocmai pe 
astfel de atuuri au mizat antre
norii celor opt juniori promovați, 
dintre care, însă, numai trei au 
jucat mai mult, avînd suficient 
timp să demonstreze reale cali-

etapa a 16-a 
naționale de 
studențesc, 

a reușit să învingă 
liderul

a turului 
juniori, 

penultima 
' cu

campionatului,

CLASAMENTUL
1. F.C. Constanța 16 11 2 3 38-16 24
2. S.C. Bacău 16 10 2 4 33-10 22
3. Corvinul 16 8 6 2 31-17 22
4. Univ. Craiova 16 9 3 4 25-13 21
5. Polit, Tim. 16 9 3 4 21-15 21
6. Steaua 16 8 3 5 25-19 19
7. Dinamo 16 8 3 5 18-13 19
8. Rapid 16 6 6 4 19-20 18
9. F.C. Argeș 16 6 5 5 22-20 17

10. A.S.A. Tg. M. 16 7 3 6 19-19 17
11. Polit. Iași 16 7 3 6 24-28 17
12. U.T.A. 16 6 2 8 21-2® 14
13. F.C. Bihor 16 6 2 8 22-24 14
14. F.C.M. Reșița 16 4 4 8 11-19 12
15. F.C.M. Galați 16 4 4 8 8-16 12
16. Progresul 16 4 3 9 13-23 11
17. Sportul stud. 16 2 3 11 17-32 7
18. Jiul 16 0 1 15 7-50 1
,\\\\\\\\\\\'
tățl și mari șanse să devină ti
tulari ai echipelor lor. Toate a- 
ceste promovări — ca de altfel 
și cele care se vor mal face, 
fiind convinși că și In returul 
campionatului vom consemna noi 
debuturi — ridică, însă, o pro
blemă pe care antrenorii vor 
trebui s-o aibă în vedere în pe
rioada dintre tur și retur : pre
gătirea la un nivel superior a tu
turor acestor jucători tineri pro
movați sau vizați nentru a Îm
brăca tricourile echipelor de se
niori. „Ignat șl Tararache sînt 
doi jucători în care eu îmi pun 
mari speranțe — ne spunea, cu 
puțin timp în urmă, antrenorul 
echipei F.C. Constanța. Petre 
Comăniță. Și cum avem de gînd 
să le oferim posibilitatea să 
joace împreună în Divizia A am 
hotărît ca amîndoi să fie incluși 
în lotul de seniori pentru a efec
tua o foarte bună pregătire de 
iarnă alături de Antonescu, Nis- 
tor, Popa, Mateescu, Turcu și 
ceilalți jucători constănțeni cu 
mare experiență competițională". 
Cu speranța că și celelalte divi
zionare A vor proceda asemănă
tor, să mai consemnăm că du
minică este programată ultima 
etapă a turului Diviziei naționale 
de juniori, cea care va desemna 
cîștigătoarea de toamnă a între
cerii.

Laurentiu DUMITRESCU

Miine se va desfășura ulti
ma etapă a turului campiona
tului Diviziei B.

Dar, înainte de a vedea pro
gramul acestei runde, să ne o- 
prim asupra meciurilor din eta
pa a XVI-a. consumată dumi
nica trecută. De la început tre
buie să remarcăm 
în comportare și 
ale multora dintre 
rele B, carență care 
festat, din păcate, 
pregnant în acest sezon. F. C. 
Brăila, de pildă, care la înce
putul competiției se anunța 
printre protagonistele întrece
rii, nu a reușit sâ depășească 
pe teren propriu pe Oltul Sf. 
Gheorghe, manifestînd eviden
te deficiențe în 
Tractorul Brașov 
înfrîngere severă 
(0—5), in fața

vinte despre 
mai ales că 
de Valentin Stănescu și-a în
cheiat activitatea oficială. Pe
trolul a realizat un adevărat 
record — 40 de meciuri fără 
înfrîngere, dintre care 22 ofi
ciale (17 în campionat și 5 în 
„Cupa României", competiție 
în care a pierdut, totuși, califi
carea în etapa „optimilor”, la 
Botoșani, în urma loviturilor de 
la 11 m). Liderul seriei I a în
cheiat turul cu 32 de puncte din 
34 posibile. Comportarea forma
ției ploieștene este rodul cău
tărilor, instruirii bune și, mai 
ales, exigenței în pregătire și 
jocuri. Pentru frumoasele lor 
realizări, ploieștenii — jucători, 
antrenori și conducătorii clu
bului — merită felicitări.

Așa cum spuneam la începu
tul acestor rînduri, miine vor 
avea loc intilnirile ultimei eta
pe a turului. Desigur că în 
prim-planul programului se si
tuează partida de la Tîrgoviște, 
dintre C. S. și Chimia Rm, 
Vîlcea, care, prin bunele ei e- 
voluții din ultimele jocuri a 
intrat în plutonul care vizează 
locul întîi în seria a Il-a. E de 
așteptat ca partida de la Tîr
goviște să fie dîrză, însă se 
cere ca spiritul regulamentului 
să fie respectat de ambele e- 
chipe în tot timpul jocului. 
Din programul etapei rețin, de 
asemenea, atenția și alte parti
de, care privesc partea supe
rioară a clasamentelor (C.S.M. 
Suceava — Metalul Plopeni, 
Metalurgistul Cugir — Steagul 
roșu Brașov, Electroputere Cra
iova — Voința București, Di
namo Slatina — F.C.M. Giur
giu, Sticla Turda — Olimpia 
Satu Mare), sau altele cu im
plicații directe în lupta pentru 
evitarea ultimelor locuri, cum 
sint Minerul Gura Humorului 
— Olimpia Rm. Sărat (de re
marcat revirimentul Olimpiei 
de cînd conducerea tehnică a 
fost preluată de M. Mustață), 
Celuloza Călărași — Victoria 
Tecuci, Ș. N. Oltenița — Șoimii 
Sibiu, Minerul Cavnic — 
C.F.R. Timișoara.

Există, deci, suficiente moti
ve ca meciurile ultimei etape să 
fie așteptate cu interes. (AI. V.).

Petrolul Ploiești, 
echipa antrenată

ACASA

DEPLASARE

10 3 3
7 3 2
8 2 4

CLASAMENTE
jucători, 

urmă- 
;u (118), 
ci (113), 

I. FIO-

ăh

9
9

11

3
4
2

3 26—14
2 23-11
4 31—15
3 28—12
5 20—18
5 24—16
5
6
6
6

18— 17 
ie—18
19— 23 
16—15
16— 23 
14—24
13- 18
20— 28
17— 28
14— 36

58— 6 
35—19
23— 10 
21— 5 
27—20 
21—22
19— 24
24— 17
20— 15 
17—20 
1'3—19 
14—29 
17—19 
11—25 
13—24 
10—49

17
15
14
14
14
13
11
10
9
2

a
3
4
4
6
5
5
2
3
3
3
3
5
6

5
2

fi

2
2

3^!?

23
22

2 24—12 22
3 25—12 18
4 22—19 17
4 20—21 17
6 23—19 16
6 20—23 15
7 29—28 13
7 21—22 13
7 21—25 13
6 23—27 13
6 11—22 12

. 6 13—28 11
8 17—31 9

11 17—37 6
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oamn-ei nr. 2 
>na 17,45.

1. Dinam o
2. Palii. Tkn.
3. U.T.A.
4. Steaua
5. F.C.M. Reșița
6. F.C. C-ța
7. Sportul stud.
8. F.C. Argeș
9. Jiul

10. A.S.A.
11. Raipid
12. Univ. Craiova
13. Corvlnul
14. F.C. Bihor
15. S.C. Bacău
16. Progresul
17. Polit. lași
18. F.C.M. Galați

9 8
9 7

10 7
7 7
9 6

10 5
8
8
7

10
8

1 
0 
0
2 
0
1 
1 
0
1 
o
2
1
2
1

10 8 1 
1
2
1
0
2
4

6 2
6 1
6 1
5 3
5 2

9 5 2
8 5 2
7 4 2 1

4
2
2

18- 5
18- 6
15- 5
16- 7
16- 4
10- 1 
18-11
14- 6
13- 6
11- 5
14- 5
15- 21
10- 4
10-11

1. Univ. Craiova 8 3 2 3 15-12 8
2. Dinam-o 6 2 2 2 5- 6 6
3. Progresul 6 2 2 2 8-10 6
4. Sportul stud. 6 2 1 3 4- 5 5
5. Jiul 8 2 1 5 7-16 5
6. F.C. Bihor 8 0 4 4 12-17 4
7. Polit. lași 9 1 2 6 7-13 4
8. Steaua 6 1 1 4 6- 9 3
9. A.S.A. 9 1 1 7 2-12 3

10. Corvin-ul 7 0 3 4 3-13 3
11. U.T.A. 7 0 3 4 6-19 3
12. Polit. Timiș. 7 1 0 6 3-11 2
13. F.C.M. Reșița 9 0 2 7 5-19 2
14. F.C. Argeș 8 0 2 6 7-23 2
15. S.C. Bacâu 9 0 1 8 5-18 1
16. Rapid 6 0 0 6 1-13 0
17. F.C. Constanța 7 0 0 7 1-15 0
18. F.C.M. Galați 8 0 0 8 3-22 0

SANCȚIUNI DICTATE DE
Comisia de disciplină a luat 

în discuție joi seara 
incidente 
la meciul 
Botoșani 
viziei C), 
turbulențî 
simplu cabina arbitrilor, nemul
țumiți de faptul că echipa lor 
nu cîștigase. Regretabil este și 
faptul că din partea C.M.E.F.S. 
Roman s-a primit o 
prin care, în loc să fie 

cele petrecute, se în- 
minimalizare a 
bună dreptate, 
disciplină a

gravele 
petrecute la Roman, 
Danubiana — C. S. 

(etapa a 14-a a Di- 
unde unii spectatori 
au asediat pur și

adresă 
oon-

damnate 
cearcă o 
rilor. Pe 
misia de 
echipei Danubiana dreptul de 
organizare pe teren propriu pe 
4 etape. A fost, de asemenea, 
suspendat pe 2 etape și tere
nul din Cjsnădie, unde cîțiva 
spectatori au... „sărbătorit"

lucru- 
Co- 

ridicat

fluctuațiile 
randament 
diviziona- 
s-a mani- 
destul de

jocul ei ; 
a suferit o 

la Sibiu 
x„ _  _ unei echipe

— F. C. Șoimii — ale cărei e- 
voluții au fost în acest sezon 
sub așteptări. Și mai sînt și 
alte rezultate care confirmă 
fluctuațiile de formă, compor
tările situate sub nivelul pre
tins acestei competiții.

Sînt și lucruri pozitive, care 
merită a fi evidențiate. De 
pildă, omogenitatea și gîndi- 
rea tactică dovedite de lidera 
seriei a Il-a, C. S. Tîrgoviște, 
în meciul de la București, cu 
Tehnometal. E adevărat, adver
sara ei se află pe ultimul loc, 
dar echipa din Tîrgoviște, ca 
și în alte prilejuri, a demon
strat că știe ce vrea. Lucrurile 
stau la fel și cu Olimpia Satu 
Mare, fruntașa seriei a IlI-a. 
în sfîrșit. se cuvin cîteva cu-

COMISIA DE DISCIPLINA
CUgolul victoriei aruncind 

sticle în terenul de joc.
în ședință a fost citită și o 

adresă a organelor competente 
din Șimleu Silvaniei, prin care 
se arată că un spectator, loan 
Kutoși, care a comis un act 
reprobabil (lovirea arbitrului 
meciului Gloria Șimleu Silva
niei — Victoria Cărei), a fost 
amendat cu 800 lei. Pedeapsa 
nu este, totuși, pe măsura fap
tei săvîrșite.

O pedeapsă aspră, dar meri
tată, a primit jucătorul Lorincz 
(Automecanica Mediaș) : 2 ani 
suspendare pentru lovirea ar
bitrului. Căpitanul (?!?) echi
pei din Mediaș, Scheau, care 
l-a bruscat pe conducătorul jo
cului, a fost și el suspendat pe 
6 luni.

SÎMBĂTĂ
LUPTE. Sala Dinamo, de la 

orele 10 și 14 : turneul inter
național de greco-romane : 
Spor Club Istanbul, Dynamo 
Luckenwald (R.D.G.) și Di
namo București.

POPICE. Arena Olimpia, de 
la orele 9 și 14 : întâlnirea 
internațională amicală Româ
nia — R. D. Germană (ju
niori) — jocuri pe echipe ; 
arena Gloria, de la ora 15 : 
Gloria București — Nicolina 
Iași (Divizia A, feminin).

VOLEI. Sala Dinamo, ora 17: 
Dinamo București — Dukla 
Liberec (m) — meci în C.C.E.

DUMINICA
FOTBAL. Stadionul Steaua, 

ora 9,15 : steaua — U.T.A. 
(juniori), ora 11 : steaua — 
U.T.A. (Divizia A) ; stadionul 
Republicii, ora 14 : Progresul 
— F. c. Bihor (Divizia A) ; 
stadionul Progresul, ora 10 :

Progresul — F. C. Bihor (ju
niori) ; stadionul Giulești. ora 
14 : Rapid — F. C. Constanța 
(Divizia A) ; teren Politehni
ca; ora 10 : Rapid — F.C. Con
stanța (juniori); stadionul Me
talul, ora 11 : Metalul Bucu
rești — Chimia Tr. Măgurele 
(Divizia B).

HANDBAL. Sala Floreasca, 
ora 18: 
Bielorusă

POPICE, 
la ora 8 : 
Germană 
individuale.

RUGBY. Stadion Steaua, 
ra 10 : Steaua — Rulmentul 
Bîrlad ; teren Tei. ora 10 : 
Sportul studențesc — Olimpia 
București (meciuri în cadrul 
Diviziei A).

VOLEI. Sala Floreasca, de 
la ora 11 : Rapid — Panathi- 
naikos Atena (f) și Steaua — 
D.H.G. Odense (m) — meciuri 
în Cupa cupelor ; sala Elec
tra, ora 10 : Electra — SARO 
Tîrgoviște (B, m).

România — R.S.S. 
(masculin, tineret). 
Arena Olimpia, de 
România — R. D. 

(juniori) — turnee

o-

(F.C. Constanța), 
subliniat că șase 
opt jucători sînt 
ce dovedește încă 
că fotbalului nos- 
atacanții veritabili, 
se... bată cu vi-

*
Campionatul republican de Juniori

REZULTATELE ETAPEI A 12-a
seria I : Șc. sp. Gh. Gheor- 

ghiu-Dej — Liceul nr. 2 lași 2—1, 
Unirea Focșani — C.FJl. Pașcani 
2—4. Liceul de fotbal Bacău — 
Viitorul Vaslui 3—0, Șc. ap. Tecuci
— S. C. Bacău 1—0, Politehnica
lași — Liceul „Al. I. Cuza“ Foc
șani 4—0, C.S. Botoșani — Rul
mentul Bîrlad 4—2, C.S.M. Su
ceava — Ceahlăul P. Neamț 0—1 ; 
SERIA A n-A«: Șc. sp. Călărași — 
C.S.U. Galați 3—0, Șc. sp. 2 Bucu
rești _  Steaua 2—2, Rapid Bucu
rești — Autobuzul București 1—0, 
F.C.M. Galați — F. C. Constanța 
6_ 3, Celuloza călărași — F. C.
Brăila 1—5, Metalul București — 
Flacăra roșie București 3—0 ; 
SERIA A III-A : C. S. Tîrgoviște
— Chimia Găeștl 2—0, Progresul
București — Flacăra Moreni 0—0, 
Poiana Cîmpima _  Gloria Buzău
1-0, F.C.M. Giurgiu — Ș. N. Ol
tenița 4—0 ; SERIA A IV-A : Mi
nerul Dupenl — Chimia Rm. Vîl
cea 2—2, Șc. sp. Curtea de Ar
geș — Pandurii Tg. Jiu 1—1, E- 
lectroputere Craiova — Dinamo 
Slatina 1—0, Minerul Motru — 
C.S.M. Drobeta Tr. Severin 1—1, 
Utiiv. Craiova — F. C. Argeș 2—0, 
Șc. sp. Drăgășani — Liceul nr. 1 
Caracal 4—0, Știința Petroșani _ 
Șc. sp. Craiova 2—2 ; SERIA A

V-A : Viitorul Timișoara — Dier- 
na Orșova 5—0, Rapid Arad — 
U. M. Timișoara 0—2, Șc. sp. Lu
goj — Strungul Arad 0_ 4, U.T.A.
— C.F.R. Timișoara 4—1, Liceul 
nr. 4 Timișoara — Gloria Arad 
4—1 ; seria A vi-a : Gloria Bis
trița — Șc. sp. Oradea 3—2, ~ ~ 
Bala Mare
4—0. ..
Turda 3—0, Șc. sp. Victoria
— C.F.R. Cluj-Napoca 3—1, 
Bihor — Șc. sp. Bala Mare 1—2, 
C.I.L. Sighet — ind. sîrmel C. Tur- 
zii 1—3. Olimpia Satu Mare — Mi
nerul Cavnic 4—0 ; SERIA A 
VII-A : C.F.R. simerla — Liceul 
nr. 2 Deva 0—2, Gaz metan Me
diaș — Șc. sp. Sibiu 3—0. F. C. 
Șoimii Sibiu — Șc. sp. Mediaș 
3—0, Mureșul Deva — Metalurgis
tul Cugir 4—0, Metalul Sighișoara
— Unirea Alba Iulia 2—0, Meta
lul Aiud — Șc. sp. Hunedoara 
1—0 ; SERIA A VOT-A : Chimica 
Tîrnăveni

Armătura
„U“ Cluj-Napoca —

F. c. 
Zalău 
Sticla 
Cărei 
F. C.

Miercurea 
Mureș — 
2—1, Șc. 

Tractorul 
roșu Bra- 

— Șc. sp. Toplița 8—0, 
Gheorghlenl — Nitra- 

Șc. sp.

*

Corespondență din Italia

Cu victoria lui Torino asupra 
Juventusului a intervenit „schim
bul de locuri" din fruntea cla
samentului; conduce acum for
mația campioană. Din neferici
re, ca mai toate meciurile-der- 
by ale orașului Torino, și acum 
s-a înregistrat o accidentare 
gravă: portarul Castellini, -ata
cat violent de către Benetti (Ju
ventus), a devenit indisponibil 
pentru o destul de lungă peri
oadă de timp. Ca o compensa
ție, dacă o putem numi așa, 
în formația antrenată' de Ră
dice se va produce reintrarea 
lui Pecci, absent peste două 
luni din competiții.

între timp s-a produs drama
tica eliminare a lui A. C. Mi
lan din „Cupa U.E.F.A." Cu pe- 
naltyul executat de Rivera, roș- 
negrii ajunseseră la 3—0 în mi
nutul 87 al partidei-retur cu Bil
bao și erau ca și calificați. Dar 
iată că o pasă înapoi dată de 
Bigon, către portarul Albertosi, 
este interceptată de Rojo ; Bi
gon faultează în disperare de 
cauză și penaltyul acordat, în

mod firesc, este transformat de 
Madariaga, Bilbao calificîndu-se 
cînd nu mai credea

Să ne întoarcem 
nat. Sarcină relativ 
tru Juventus, deși 
de la Torino cu Fiorentina îi 
aduce ca adversară o echipă cu 
moralul ridicat după succesul 
(3—0 cu Sparta Praga) din 
Cupa Europei Centrale. Torino 
evoluează la Catanzaro, Milan 
primește pe Genoa și Lazio pe 
Foggia în partide care, în mod 
normal, trebuie să revină pri
melor echipe citate. Cesena spe
ră să obțină, în partida cu Ve
rona, prima victorie din cam
pionat. Jocul de la Genoa, 
Sampdoria — Inter e foarte im
portant pentru... antrenorul in- 
terist Chiappella, aflat în pra
gul despărțirii de echipa pe 
care o conduce. Celelalte jocuri 
ale etapei, Napoli — Roma și 
Perugia — Bologna, se prezintă 
cu bune șanse pentru Napoli și 
Bologna.

acest lucru, 
la campio- 

ușoară pen- 
p ar ti da sa

CESARE TRENTINI
Bologna, 10 decembrie

— Șc. sp. 
Ciuc 4—0, A.S.A. Tg. 
Oltul Sf. Gheorghe 
sp. Tg. Secuiesc — 
Brașov 0—0, Steagul 
șov — Șc. sp. — 
Șc. sp.
monia Făgăraș 1—lv
Bnașovia — Șc. sp. Tg. Mureș 
2—2.

DE PRETUTINDENI
LA MECIURILE din 

europene desfășurate în 
toamnă (112 la număr) 
sistat 2,5 milioane de 
tori. în total în aceste jocuri 
au fost marcate 396 de goluri.

cupele 
această
au a-

specta-

ANTRENORUL reprezentati
vei vest-germane, Helmut 
Schon, și-a anunțat retragerea 
după turneul final al C.M. din 
1978. Locul său va fi luat de 
Jupp Derwall, care în prezent 
pregătește lotul B al R.F. Ger
mania.

PENTRU echipele participan
te la turneul final al C.M. din 
1978, la dispoziția echipelor și 
a suporterilor vor fi puse 27 de 
avioane de mare capacitate, 
care vor face mai multe curse 
pe zi între orașele care vor 
găzdui meciurile. De asemenea, 
în apropierea stadioanelor se 
vor construi 7 hoteluri turistice.

PROGRAMUL turneului final 
al C.M. din 1978 va fi alcătuit 
la 14 ianuarie 1978, la «uenos 
Aires. Se anunță că biletele de 
intrare la jocurile din turneul 
final au prețuri foarte ridicate 
față de edițiile precedente. De 
pildă, cel mai ieftin bilet va 
costa 3 dolari, în timp ce pen
tru un bilet de tribună la fina-: 
lă se va plăti 50 de dolari L-



CALENDARUL COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ PE ANUL 1977
ATLETISM

CROSUL TINERETULUI 
EDIȚIA A X-a 

pentru toate categoriile 
de tineri

— etapa pe asociație sportivă
pină la 3.IV

— etapa pe localitate, oraș, mu
nicipiu, sector (municipiul 
București), centru de co
mună pină la 17.IV

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 2.V

— finala pe țară București 8.V

PENTATLONUL ATLETIC 
ȘCOLAR

— etapa pe școală pină la 8.V
— etapa pe municipiu, oraș,

sector (municipiul Bucu
rești) pină la 5.VI

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 26.VI

— finala pe țară
Arad 16—17.VII

CONCURSUL DE ȘTAFETE 
AL ELEVILOR : 14—19 ani

— etapa pe școală pină la 8.V
— etapa pe municipiu, oraș,

sector (municipiul Bucu
rești) pină la 5.VI

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 26. VI

— finala pe țară
Arad 16—17.VII

CROSUL TINERILOR MUNCI
TORI : 16—30 ani — Ediția

a IlI-a
*— etapa pe asociație sportivă 

pină la 31.VII
— etapa pe localitate

pină la 14.VIII 
•— etapa pe județ și municipiul 

București pină la 28.VIII 
•— finala pe țară

Tg. Secuiesc 11.IX

CROSUL TIPOGRAFILOR
*— etapa pe asociație sportivă 

pină la 16.X 
r— finala pe țară

București 13.XI

DINAMOVIADA LA CROS
— etapa pe cerc și asociație

sportivă lâ.IX—23.X
— finala pe țară

Sibiu noiembrie

SPARTACHIADA MILITARĂ
martie-iunie

DINAMOVIADA 
DE ATLETISM

■— finala pe țară
Timișoara octombrie

CROSUL INDEPENDENȚEI 
pentru pionieri și școlari 

10—14 ani
— etapa pe școală, localitate

pină la 27.III
•— etapa pe județ și municipiul 

București pină la 17.IV 
•— finala pe țară

Călugăreni 7—8.V

CUPA INDEPENDENȚEI 
pentru militari M.I.

— etapa pe asociație sportivă
pină la 24.IV 

■— finala pe țară
București mal

BASCHET
SPARTACHIADA MILITARĂ 

martie-iunie

CICLISM
TURUL CICLIST AL ROMÂ

NIEI DOTAT CU „CUPA 
INDEPENDENȚEI”

— Concursuri și tururi cicliste 
ale localităților și județelor

aprilie

— Turul ciclist al României do
tat cu „Cupa Independenței”

8—25.V 
Traseul : București — Călu

găreni — Giurgiu — Zimni- 
cea — Alexandria — Tr. Mă
gurele — Corabia — Calafat — 
Segarcea — Craiova — Fili- 
ași — Drobeta Tr. Severin — 
Motru — Tg. Jiu — Petroșani — 
Hațeg — Călan — Hunedoara — 
Deva — Simeria — Orăștie — 
Alba Iulia — Aiud — Turda — 
Cîmpia Turzii — Tg. Mureș — 
Sovata — Gheorghieni — La
cul Roșu — Bicaz — Piatra 
Neamț — Buhuși — Bacău — 
Gh. Gheorghiu-Dej — Adjud — 
Mărășești — Focșani — Rm. 
Sărat — Buzău — Ploiești — 
București

FOTBAL

CUPA U.T.C. 
pentru tineri din mediul rural
— etapa pe asociație 

pînă
sportivă 
la 3.VII

— etapa pe centru de comună
pînă la 31. VII

— etapa pe județ
pină la 14.VIII

— etapa pe zonă — P. Neamț, 
Focșani, Brăila, M. Ciuc, Si
biu, S. Mare, Reșița, Tg. Jiu

27—28.VIII
— finala pe țară Tg. Mureș

2—4. IX

CUPA SPERANȚELOR LA 
MINIFOTBAL

— etapa pe școală și localități
19. VI—31.VII

— etapa pe județ 3—23.VIII
— finala pe țară Constanța

26. VIII—4.IX

CUPA CUTEZĂTORII 
pentru pionierii din mediul 

rural

— etapa pe școală și localități
17.VI—21.VIII

— finala pe țară Năvodari
1—10.IX

GIMNASTICA

FESTIVALUL ANSAMBLURI
LOR ȘCOLARE DE GIMNAS
TICA RITMICA — SPORTIVA 
PENTRU ELEVE, DOTAT CU 

„CUPA INDEPENDENȚEI"

— etapa pe asociație sportivă
pină la 27.11

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (municipiul București). 
centru de comună

pină la 13.III
— etapa pe județ și municipiul 

București pină la 27.III
— finala pe țară Baia Mare

9—10.IV

SPARTACHIADA MILITARĂ 
martie-iunie

HANDBAL

CUPA U.T.C. 
pentru tineri din mediul rural 

(fete)

— etapa
— finala

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 10.VH

— etapa pe centru de comună 
pînă Ia 31.VII

— etapa pe județ
pînă la 23.VIII

— etapa pe zonă — P. Neamț, — finala
Focșani, Brăila. M Ciuc, Si
biu, S. Mare, Reșița, Tg. Jiu 

27—28. VIII
— finala pe țară Costinești

9—ll.IX

CUPA INDEPENDENȚEI 
pentru militari M. I.

— etapa pe asociațe sportivă
pină la 24.IV 

—finala pe țară București mai

SPARTACHIADA MILITARĂ
martie-iunie

HOCHEI

CUPA „30 DECEMBRIE” 
pentru pionieri și școlari

10—14 ani

— finala pe țară M. Ciuc 
23.XII—29.XII

ÎNOT

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație

sportivă 29.V—3.VII
— finala pe țară Oradea iulie
SPARTACHIADA MILITARĂ

aprilie-iunie

JUDO
CUPA SPERANȚELOR 

pentru pionieri
— finala pe țară Deva 3—9.1

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație

sportivă 16.X—13.XI
— finala pe țară Brașov

noiembrie

SPARTACHIADA MILITARĂ 
martie—iunie

LUPTE

CONCURSUL NAȚIONAL SĂ
TESC DE LUPTE GRECO- 

ROMANE

— etapa pe asociație sportivă
pină la 8.V

— etapa pe județ pină la 12.VI
— etapa pe zonă 3—24.VII
— finala- pe tară Galați

26—28.VIII

MODELISM

CUPA TINERELOR SPERAN
ȚE (elevi)

— etapa de masă pină la 15.V
— etapa pe județ

pină la 17.VII
— finala pe țară Sibiu

iulie—august

OINĂ

CUPA U.T.C.
pentru tineri din mediul rural

— etapa pe asociație sportivă 
și comună pină la 3.VII

— etapa pe centru de comună
pină la 10.VII

— etapa pe județ
pină la 7.VIII

— etapa pe zonă — Iași,
Vaslui. Galați, Tr. Măgu
rele, Brașov, Cluj-Napoca, 
Craiova. Zalău 13—14.VIII

— finala pe țară
Gura Humorului 19—21.VIII

CUPA SPERANȚELOR 
pentru pionieri

etapa pe școală, localitate
19.VI—17.VII 

pe județ 17—30.VII 
pe țară Sibiu august

CUPA U.N.C.A.P.

pe țară Alba Iulia 
septembrie

CUPA U.G.S.R.

— etapa pe județ
— finala pe tară

pină la 19.VI
Iași

26.VI

SPARTACHIADA MILITAR A
martie-iunie

DINAMOVIADA

— finala pe țară București 
mal

ORIENTARE SPORTIVĂ

CUPA U.T.C.
pentru toate categoriile de 

tineri

— etapa de masă pină la 15.V
— etapa pe municipiu, oraș, 

sector (municipiul Bucu
rești) și centru de comună

pină la 12.VI
— etapa pe județ și municipiul

București 17.VII
— finala pe țară C-lung Mol

dovenesc iulie-august

VOINȚIADA

23—25. IX

— etapa pe asociație
pînă la 8.V

— etapa pe județ 29.V
— etapa pe zonă 10.VI--7.VIII
— finala pe țară Sibiu

PATINAJ VITEZĂ

CUPA „30 DECEMBRIE" 
pentru pionieri și școlari 

6—10 ani și 10—14 ani

— finala pe țară M. Ciuc
23—29.XII

POPICE

CUPA U.N.C.A.P. 
pentru tineri din mediul rural

— etapa pe asociație sportivă
pină la 30.VI

— etapa pe județ 4—31.VIII
— finala pe țară Drobeta Tr.

Severin 2—4.XII

SANIE
SĂNIUȚA DE ARGINT 
pentru elevi 14—19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la 16.1

— etapa pe municipiu. oraș, 
sector (municipiul Bucu
rești) și centru de comună

pină la 23.1
— etapa pe județ și municipiul

București pină la 6.II
— finala pe țară M. Ciuc

12—13.11

CUPA INDEPENDENȚEI 
pentru pionieri și școlari 

10—14 ani

— etapa pe școală, localități
X.1976—1.1977

— etapa pe județ și munici
piul București 23.1—13.11

— finala pe tară M. Ciuc
19—20.11

SCHI

CUPA U.T.C.
pentru tineri din mediul rural
— etapa pe asociație sportivă,

comună pină la 23.1
■— etapa pe centru de comună 

pină la 6.II
— etapa pe județ pină la 13.11
— finala pe țară Păltiniș

21 —23.11

CUPA U.T.C. 
probe alpine și fond. elevi 

14—19 ani
— etapa pe școală pină la 23.1
— etapa pe municipiu, oraș,

sector (municipiul Bucu
rești) pină la 6.II

— etapa pe județ și municipiul
București pînă la 13.11

— finala pe țară Păltiniș
19—20.11

DINAMOVIADA

— etapa pe cerc și asociație
sportivă 9.1—20.11

— finala pe țară M. Ciuc
februarie

SPARTACHIADA MILITARĂ 
DE IARNĂ

XII.1976—11.1977

ȘAH
CUPA INDEPENDENȚEI 

(șah prin corespondentă pen
tru pionieri și școlari 10—14 ani)

— etapa de masă
pină la 31. VII

— finala pe țară Frasin
august

TENIS DE CÎMP

CUPA SCÎNTEII TINERETU
LUI 

categoria 10—14 ani și 14—19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 19.VI

— etapa pe municipiu, oraș, 
sector (municipiul Bucu
rești), centru de comună

pînă la 17. VII
— etapa pe județ și municipiul 

București pînă la 27.VIII
— finala pe țară Costinești

5—8.IX

TENIS DE MASA

CUPA INDEPENDENȚEI 
pentru elevi 14—19 ani

— etapa pe școală
pînă la 6.III

— etapa pe municipiu, oraș,
sector (municipiul Bucu
rești), centru de comună

pînă la 20.III
— etapa pe județ și municipiul 

București pînă la 10.IV
— finala pe țară Oradea

16—17.IV
CUPA INDEPENDENȚEI 

pentru tineri din mediul rural

— etapa pe asociație sportivă
pînă Ia 6.III

— etapa pe centru de comună
pînă la 20.III

— etapa pe județ pînă la 10.IV
— finala pe tară Oradea

16—17.IV

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație

sportivă 27.11—3.IV
— finala pe țară Piatra Neamț

aprilie

TIR
CUPA U.T.C. 

pentru toate categoriile de 
tineri

— etapa de masă în cadrul 
centrelor de pregătire a ti
neretului pentru apărarea 
patriei, odată cu executarea 
ședințelor de tragere ;

— etapa pe județ și municipiul 
București pînă la 17.VII

— finala pe țară Drobeta Tr. 
Severin iulie—august

DINAMOVIADA
— etapa pe cerc și asociație (

sportivă 10.IV—22.V
— finala pe țară București

iunie

SPARTACHIADA MILITARĂ 
martie—iunie

CUPA INDEPENDENȚEI 
militari M.I.

— etapa pe asociație sportivă
pină la 24.IV

— finala pe țară București
mai

TRINTĂ
CAMPIONATUL NATIONAL 

SĂTESC DE TRÎNTĂ

3—4.XII

— etapa pe comună
pînă la 2.X

— etapa

— etapa

— finala

pe centre de comună 
pînă la 13.XI 

pe județ
pînă la 27.XI 

pe țară Iași

VOLEI
SPARTACHIADA MILITARĂ 

martie—iunie

CUPA INDEPENDENȚEI 
militari M.I.

— etapa pe asociație
pînă la 24.IV

— finala pe țară București
mai

1. In anul 1977, se va organiza competiția sportivă cu ca
racter național „DACIADA".

întrecerile vor cuprinde etape pe unități, localități și ju
dețe.

„Daciada" va avea ediții de vară, precum și ediții de iarnă.
Regulamentul competiției va fi elaborat de C.N.E.F.S., 

împreună cu organele centrale cu atribuții în activitatea 
sportivă și va fi dat publicității.

2. în afara competițiilor sportive de masă prevăzute în 
calendarul central, toate consiliile locale pentru educație 
fizică și sport, împreună cu organizațiile cu atribuții, vor 
organiza și alte acțiuni sportive locale specifice la diferite 
ramuri de sport, precum și întreceri dotate cu „CUPA IN
DEPENDENȚEI" în perioada 1—9 mai.

Toate întrecerile sportive de masă vor forma un tot uni
tar fiind încadrate în competiția sportivă națională „Da
ciada”.



CAMPIONATE © COMPETIȚII Cicliștii și-au reluat pregătirile

NOI INTÎLNIRI ALE 
HOCHEIȘTILOR

Analizînd, în ultima sa ședință 
(joi după-amiază), rezultatele și 
comportarea celor două loturi re
prezentative (seniori și juniori) în 
primele confruntări internaționa
le, Biroul federal a hotărît une
le modificări în calendarul com- 
petițional, cu scopul de a asigu
ra muncii de pregătire un volum 
și o continuitate mai mari.

® Tururile III și IV din cadrul 
campionatului Diviziei A. grupa 
I se vor disputa între 9 și 16 ia
nuarie, la București, iar tururile 
V și VI sînt programate între 
23 șl 30 ianuarie, probabil. la 
Ploiești și București. Ultima 
rundă a întrecerii pentru titlu va 
avea loc între 19 și 22 mai, deci 
după C.M., la Miercurea Ciuc.

• Selecționata de juniori va 
susține o dublă întîlnire cu re
prezentativa similară a Ungariei, 
la Budapesta, în zilele de 18 și 
19 decembrie, după care va par
ticipa. în Italia, între 27 decem
brie și 3 ianuarie, la tradiționala 
competiție „Turneul celor 6 na
țiuni".

• Reprezentativa de seniori va 
pleca luni, pe calea aerului. în 
Norvegia și Suedia pentru un 
turneu de mai multe jocuri. Marți 
14 și miercuri 15 decembrie, la 
Oslo, se va disputa dubla con
fruntare Norvegia — România, 
după care hocheiștii noștri vor 
evolua în Suedia, vineri 17 de
cembrie la Karlstad, si duminică 
19 decembrie la Goteborg, în 
compania campioanei Suediei, 
Văstra Frolunda.

SPRE COTE SUPERIOARE DE EXIGENȚĂ
(Urmare din pag. 1)

zați Ia competițiile internațio
nale. De altfel, în ceea ce pri
vește atletismul, însăși partici
parea la etapa finală a dife
ritelor campionate republicane 
este condiționată de îndeplini
rea prealabilă a unor perfor
manțe standard. Dar, din pă
cate, nu o singură dată, s-a 
constatat că numeroși concu- 
renți obțineau — în finale — 
rezultate cu mult inferioare ce
rințelor, ceea ce punea sub 
semnul întrebării nu numai co
rectitudinea îndeplinirii acestor 
standarduri ci și nivelul gene
ral al pregătirii, fizice și teh
nice, a atleților respectivi. A- 
ceste aspecte neplăcute vor fi 
în viitor îndepărtate din acti
vitatea atletismului nostru, bi
roul F.R.A. anunțîndu-se ho
tărît să acționeze cu fermitate 
și intransigență.

Probe și norme de control 
vor organiza, în cadrul unor ac
țiuni complexe, periodice, toate 
federațiile noastre sportive. Ce
rințele acestora vor fi mult mai 
ridicate decît pînă acum, ceea

VERIFICĂRI ALE LOTURI
LOR DE JUNIORI LA 

POPICE
Azi și mîine, pe arena Olimpia 

din Capitală reprezentativele na
ționale de juniori, care se pre
gătesc pentru C.E., vor întîlni 
într-un dublu meci amical puter
nicele formații ale R. D. Germa
ne. în urmă cu cîtva timp tinerii 
popicari români au mai jucat cu 
juniorii din R.D. Germană, la 
un turneu internațional la San- 
gerhause, unde formațiile româ
ne s-au clasat pe locul secund. 
Din formațiile românești care 
vor juca, azi și mîine, fac parte: 
Olimpia Dragu, Elisabeta Drago- 
mir, Adriana Rîbu, Cornelia Ni- 
culae, Elena Vasile, Elisabeta Ba
dea, respectiv, Vasile ivan. Ale
xandru Tudor, Constantin Marin, 
Victor Miclea, Horia Ardac și 
Ilie IIosu.

Selecționatele UCECOM au ple
cat în Ungaria, la invitația clu
bului Szpartakusz. La Eger ele 
vor susține o dublă partidă ami
cală.

Azi și mîine se dispută etapa 
a iX-a a campionatului diviziei 
A, ultima din tur. Joacă numai 
echipele care nu dau jucători lo
turilor naționale de juniori.

CONCURSUL DE 
DESCHIDERE A 

SEZONULUI DE SCHI
In munți stratul de zăpadă a 

permis, de mai multă vreme, pri
mele antrenamente ale schiori
lor. astfel că după o lungă pe
rioadă de pregătire pe uscat, a- 
lunecarea pe pantele de schi s-a

ce presupune din partea spor
tivilor și a antrenorilor o pre
gătire foarte atentă, la para
metrii cei mai ridicați. Aceste 
probe și norme de control nu 
trebuie să fie însă privite ca 
un scop în sine și să fie abor
date în cadrul unor „campanii"! 
Dimpotrivă ele trebuie să se în
cadreze organic în cadrul pro
cesului de antrenament, trece
rea lor însemnînd, de fapt, o 
posibilitate pentru sportivi și 
colectivul de tehnicieni al sec
țiilor pe ramură de sport de a 
stabili cu precizie nivelul a- 
tins în pregătire și de a acționa 
apoi, în consecință.

Iată de ce pîrghia principală 
asupra căreia trebuie să se ac
ționeze este pregătirea sportivă, 
munca de zi cu zi care se 
desfășoară și care, în perspec
tiva mai îndepărtată a Jocu
rilor Olimpice din 1980 și a e- 
tapelor intermediare (campio
nate mondiale, europene, bal
caniade etc.), trebuie să se facă 
cu maximă eficiență, ștacheta 
calității urmînd a fi ridicată 
neîncetat, la noi cote de exi
gență, cu adevărat competitive 
pe plan internațional. 

concretizat în nenumărate cobo- 
riri.

Mîine. în Bucegi, vor avea loc 
primele întreceri oficiale de schi. 
„Concursul de deschidere al se
zonului" programează dispute 
pentru schiorii alpini, precum și 
pentru fondiști.

Duminică, de la ora 10, pe Va
lea Dorului din apropierea caba
nei Vîrful cu Dor, va avea loc 
cursa de slalom special. în două 
manșe. La întrecere vor fi pre- 
zenți cel mai buni specialiști al 
genului, în frunte cu membrii 
loturilor naționale de fete și bă
ieți. Fondiștil își vor disputa în
tâietatea pe traseele marcate în 
jurul cabanei piatra Arsă. Juni
oarele șl juniorii se vor întrece 
pe 3 și, respectiv, 10 km, iar se
nioarele și seniorii pe 5 și pe 
15 km.

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI, 
LA VOLEI

Duminică, amatorii de volei vor 
asista la ultimele partide ale tu
rului campionatelor Diviziei A.

In campionatul masculin se vor 
disputa doar patru partide, cele
lalte două (Dinamo — Viitorul 
Bacău, Steaua — C.S.U. Galați) 
fiind aminate pentru 15 decem
brie. In această situație, reține 
atenția, cu deosebire, meciul de 
la Brașov dintre Tractorul și 
Politehnica Timișoara, precum și 
disputa de la Ploiești dintre Pe
trolul și Delta Tulcea, ambele 
echipe fiind în zona inferioară a 
clasamentului. In rest. Construc
torul Brăila — Explorări B. Ma
re și Universitatea Craiova — 
Rapid.

Și în întrecerea feminină, prin 
disputarea partidelor Ceahlăul P. 
Neamț — Dinamo și I.E.F.S. — 
Rapid, vor avea loc tot patru 
meciuri : C.S.M. sibiu — Farul 
Constanța, C.S.U. Galați — Uni
versitatea Craiova, Știința Bacău 
— Penicilina Iași. Maratex B. Ma
re — Universitatea Timișoara.
• Ieri după-amiază, în sala Flo- 

reasca din Capitală, s-a disputat 
partida dintre echipele feminine 
I.E.F.S. și Rapid, contînd pentru 
ultima etapă a turului. Meciul s-a 
încheiat cu victoria studentelor 
cu 3—2 (—9, 13. 12, —10, 9). In- 
tîlnirea a fost condusă de Gh. 
Ferariu din Brașov și V. Ran- 
ghel din București. (N. CHIN- 
DEA)

PENTRU CORECTITUDINE SI SPORTIVITATE
PE TERENURILE DE RUGBY!

Un prim derby al campionatu
lui de rugby s-a consumat dumi
nica trecută la Constanța. Oas
peți ai XV-lui litoralului, cel mai 
puternic din țară în ultimii doi 
ani. au fost sportivii dinamoviști 
și ei permanenți candidați la po
diumul de onoare. Este, de alt
fel. și motivul pentru care în
totdeauna disputele dintre cele 
două teamuri sînt pe cît de spec
taculoase, pe atît de pasionante. 
Deși handicapată pe planul va
lorii (mai ales la nivelul compar
timentului înaintării, cel oare de 
obicei decide soarta jocului), Di
namo renaște, parcă, din pro- 
pria-i cenușă (în frunte cu „ve
teranii" Dragomirescu. Nica, Ba
ciu, Dăiciuleseu, Roman ș.a.) și 
face în compania Farului partide 
neașteptat de bune, în timp ce 
campionii întîmpină vădite difi
cultăți, negăsind decît cu greu 
cheia care să le deschidă dru
mul succesului.

Nici partida de duminică nu 
a făcut excepție de la această 
regulă. Ba mai mult, neimpresio
nați de cartea de vizită a gazde
lor și de încercările acestora de 
a-i intimida (uneori cu mijloace 
în afara regulamentului), dina- 
moviștii. foarte dezinvolți, au a- 
bordat mai bine prima repriză, 
au punctat, ajungînd la capătul 
a 40 de minute să conducă cu 
12—0 ! Fapt rar întîlnit în ulti-

SE ÎNCHEIE
SEZONUL DE TOAMNA

Sezonul competițional rugbystic 
1976 se încheie o dată cu consu
marea partidelor etapei a patra 
a fazei finale în Divizia A. Mîine, 
programul cuprinde. în prima se
rie, două meciuri în care un 
pronostic este greu de dat : Ști
ința petroșani — Dinamo și Po
litehnica lași — Grivița Roșie (se 
dispută la Bîrlad). Nici Farul 
nu pare a avea o sarcină prea 
ușoară la Sibiu, în fața echipei 
C.S.M. In schimb, Steaua are 
toate șansele să se mențină în 
postură de lideră pînă la pri
măvară doarece militarii joacă 
acasă, cu Rulmentul Bîrlad.

Grupa a doua programează o 
partidă echilibrată : Gloria Bu
zău — Agronomia Cluj-Napoca. 
In rest, gazdele au prima șansă : 
Universitatea Timișoara — Mine
rul Gura Humorului, Sportul 
studențesc — Olimpia și Rapid — 
Gloria București. Acest din urmă 
meci va fi și ultimul al sezonu
lui, el urmînd să se dispute luni, 
de la ora 12, pe stadionul Giu- 
lești.

Sperăm ca, în ciuda dificultă
ților de joc pe care le prezintă 
unele terenuri, sportivitatea să 
fie pe primul plan 1

START PE DRUMUL
SPRE J. O. '80

Ciclismul nostru, rămas in 
urmă... o Olimpiadă, și-a strîns 
rîndurile pentru a recupera 
handicapul performanțelor. Mai 
hotărît ca oricînd, el și-a pro
pus un drum ascendent în lu
mea rezultatelor cu rezonanță, 
astfel îneît la Jocurile Olimpi
ce din 1980 să cucerească pri
ma sa medalie. întreprindere 
temerară, fără îndoială, dar cu 
sorți de izbîndă. Ne conduce la 
această concluzie seriozitatea 
analizei și a măsurilor, hotărî- 
rea cu care s-a pornit la pu
nerea în practică a planului.

Prima măsură a fost reunirea 
celor mai buni tehnicieni în 
colectivul de întocmire și pu
nere în practică a planurilor 
de selecție, pregătire și evolu
ție a celor mai buni (și de 
perspectivă) rutieri și pistarzi 
din țara noastră. în fruntea a- 
cestui colectiv se află antreno
rul emerit Nieolae Voicu. Cu
noștințele, experiența șî capa
citatea de muncă a acestui teh
nician de elită constituie o ga
ranție. Alături de el se găsesc 
tinerii antrenori, pînă mai ieri 
rutieri fruntași, Ion Stoica, 
Ion Ardeleanu și Vasile Burla- 
cu. Ei sînt împărțiți pe sec
toare (Stoica — perspectiva o- 
limpică, Ardeleanu — „Cursa 
Păcii” și Burlacu — velodro
mul) și acționează sub directa 
și nemijlocita conducere și în
drumare a antrenorului Nieolae 
Voicu. în acest colectiv se mai 
află prof. Nieolae Oțelcanu, 
experimentat tehnician.

Tehnicienii și membrii co
misiei olimpice a federației au 
alcătuit o listă a rutierilor ca
pabili să realizeze importantele 
obiective pe care și le-a fixat 
F. R. Ciclism. Au fost selec
tați 47 de cicliști din întreaga

mii ani la Constanța. Șl atunci, 
după pauză, cu spectrul înfrîn- 
gerii în față, dobrogenii au por
nit marea aventură a remontării 
handicapului. Intr-un fel. păs- 
trîndu-se, bineînțeles, propor
țiile, s-a reeditat, dacă ar fi să 
ne referim doar la evoluția sco
rului, partida România — Franța. 
In ambele cazuri, oaspeții au 
condus cu 12—0, pentru ca în fi
nal gazdele să întoarcă rezulta
tul și să cîștige ; la Constanța 
cu 13—12 ! Cum am scris în cro
nica meciului.

Am dori să abordăm în rîndu
rile de față o problemă adia
centă. Este un lucru binecunos
cut : rugbyul este un sport as
pru, pe care nouă ne place să-l 
numim bărbătesc. Dar el rămîne 
și trebuie să rămînă un sport în 
care învingător se cuvine să fie 
cel care joacă mai bine, cu alte 
cuvinte cel mai bun. Iată una 
din legile de bază care guver
nează sportul în concepția noas
tră.

In rugby, acest adevăr, care se 
cere bine înțeles, s-ar sintetiza 
prin așa-numitul „spirit al jocu
lui". A fost el. oare, respectat 
duminică, la Constanța ? Noi 
socotim că nu. Gazdele, insufi
cient pregătite tehnic și tactic, 
au apelat pentru a învinge la 
un rugby nu întotdeauna în li
tera și, mai ales, în spiritul re
gulamentului. Și au învins în 
cele din urmă, dar cu ce preț ? 
Departe de noi intenția de a 
contesta valabilitatea celor 13 
puncte înscrise de gazde după 
pauză (cînd au dominat cate
goric cîmpul de joc), dar le re
proșăm maniera nesportivă în 
care au abordat partida. Ne 
place să spunem că orice întîl
nire de rugby trebuie să fie în

în intilnirea de handbal masculin

ROMÂNIA - R. S. S.
33-27

PLOIEȘTI, 10 (prin telefon), 
în sala Victoria a avut loc in
tilnirea amicală de handbal 
dintre echipele masculine de 
tineret ale României și R.S.S. 
Bielorusă. Victoria a revenit 
handbaliștilor români cu scorul 
de 33—27 (15—13). Meciul a 
fost echilibrat multă parte din 
timp. în min. 35, scorul era 
19—19. Apoi. în 10 minute, 
handbaliștii noștri conduceau 
cu 25—20, în final ei cîștigînd 
destul de confortabil. Cele mai 
multe goluri au fost înscrise de 

țară — pentru șosea și velo
drom — care sînt supuși ac
tualmente testelor medicale și 
psihologice. La încheierea aces
tei scurte perioade, pe baza a- 
vizelor și a calităților dovedite 
în acest sezon, se va constitui 
lotul olimpic de perspectivă. O 
primă remarcă — favorabilă 
selecționerilor — este aceea că 
ei s-au orientat, în general, a- 
supră elementelor cu gabarit, 
înălțimea viitorilor olimpici 
variind între 1,75 și 1,85 m, la 
o vîrstă cînd creșterea este în
că posibilă (18—20 ani).

Colectivul tehnic și-a fixat 
ca principali parametri ai pro
cesului instructiv-educativ, pe 
care olimpicii îl vor parcurge 
în viitor, mărirea volumului de 
muncă și creșterea intensității. 
Se urmărește realizarea — în 
proba de 100 km pe echipe — 
unei medii orare de 48 km, 
ceea ce înseamnă că cvartetul 
olimpic va trebui să obțină în 
majoritatea timpului un ritm 
de aproximativ 50 km/h. Un 
deosebit accent se pune pe or
dine și disciplină, pe realizarea 
integrală a tuturor sarcinilor 
ce decurg din planul de pre
gătire.

Au fost fixate și obiective 
intermediare, care să testeze 
progresul realizat șl șansele de 
a se atinge baremul final. 
Principalele examene anuale 
sînt Balcaniadele și campiona
tele mondiale.

Putem afirma că asidua 
muncă a tehnicienilor și evi
denta dorință a rutierilor de a 
ieși din anonimat constituie 
auspicii favorabile pentru un 
debut promițător.

Hristache NAUM

același timp un prilej de propa
gandă pentru balonul oval, să-și 
fi onorat partida de la Constanța 
această misiune ? Ce au putut 
vedea sau auzi zecile de copii 
aflați pe marginea terenului (re
petăm, în afara cîtorva frumoase 
faze care au existat, realmente) : 
pumni, loviri ale jucătorilor a- 
flați în joc sau, mai grav, că- 
zuți la pămînt, gesturi nespor
tive, în plus o suită nesfîrșită de 
trivialități și insulte proferate de 
o parte din așa-zisa „galerie" lo
cală la adresa arbitrului și a 
partenerilor de întrecere. In a- 
tare situație, ne întrebăm. care 
părinte cu scaun la cap, asistînd 
la asemenea scene, și-ar mai că
lăuzi copilul spre terenul de 
rugby ? Cum putem năzui, în 
contextul unei asemenea atmos
fere nesportive, la creșterea ba
zei de masă (redusă) a acestui 
(totuși) atît de frumos sport ? 
Efectul propagandistic s-a anulat 
de Ia sine și primul care a avut 
de suferit a fost rugbyul. co
pilul care se apropie de sport 
trebuie să vadă numai lucruri 
frumoase, curate, să fie convins 
că el nu riscă nici un accident 
îmbrăcînd un tricou de rugbyst. 
Si exemplul cel mai bun ar tre
bui să-1 ofere tocmai partidele 
mari, cele pe care ne place să 
le numim „cu miză".

Spiritul în care s-a disputat 
meciul dintre Farul și Dinamo 
trebuie să ne dea de gîndit și să 
însemne un semnal de alarmă, 
capabil să declanșeze toate ener
giile pentru reinsta urarea de în
dată a faiir-playului. De pe urma 
unei asemenea acțiuni, adevărații 
rugbyști nu vor avea decît de 
cîștigat.

Dimitrie CALLIMACHI

BIELORUSĂ (tineret) 
(15 -13)
Folker 9, Croitoru si Dan Petru 
cite 8, respectiv, Karasachievici 
7 și Levco 5. Autoritar arbitra
jul cuplului L. Kiss și I. Papp 
(Ungaria).

Duminică, de la ora 18, în 
sala Floreasca din Capitală are 
loc intilnirea revanșă.

Ion CORNEA, coresp.



TOVĂRĂȘII I ANCHETE DE SFÎRSIT DE AN
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DE MAȘINI Șl UTIEAJE GREEE GIURGIU-RUSE |

AII INAUGURAT IUCRARIK DE GONSTRUCflE

(Urmare din pag. I)

Intimpinați cu vibrant entu
ziasm, cu îndelungi aplauze și 
ovații, la miting 
cuvintul tovarășul 
CEAUSESCU si tovarășul TODOR 
JIVKOV.

Cuvintârile celor doi condu
cători de partid și de stat au 
fost urmărite cu deosebită aten
ție și interes, cu profundă satis
facție, fiind 
tate rinduri 
aplauze.

Cej doi conducători de partid 
de stat, împreună cu per

ii însoțesc 
apoi în mijlo-

au luat 
NICOLAE

subliniate in repe- 
cu vii și puiernice

* 
vremeLa scurtă 

festările legate de 
șantierului de Ia Giurgiu, a în
treprinderii comune pcnt'ru 
construcții de mașini și utilaje 
grele, desfășurată pe malul ro
mânesc, festivitățile au conti
nuat la Ruse.

Ca și la Giurgiu, aici, pe 
malul drept al Dunării, are loc 
un moment festiv trăit cu adin- 
că emoție de toți cei prezenți, 
momentul simbolic al deschi
derii șantierului.

Invitați de gazde, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și — " 
Jivkov dezvelesc placa 
rală.

Cei doj 
till și de 
aplauzele 
piatra de 
la Ruse.

După festivitate, coloana ofi
cială de mașini se îndreaptă 
spre Ruse.

în centrul orașului, in piața 
9 Septembrie, are loc o festi
vitate cu adinei rezonanțe în 
inimile cetățenilor acestei loca
lități.

în această ambianță sărbăto
rească, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i se inminează, aici, 
în semn de respect și stimă, 
cheia orașului.

după manl- 
inaugurarea

Todor 
inaugu-

de par- 
apoi, in 

asistențe.

conducători
stat așează.

întregii 
temelie a unității de

PUGILIȘTI ROMANI
LA TROFEUL

„RING - SOFIA"
înSOFIA, 10 (Agerpres). — 

capitala Bulgariei a început 
competiția internațională de 
box pentru trofeul „Ring-Sofia“ 
la care participă pugiliști din 
U.R.S.S.. Ungaria. Polonia, R.D. 
Germană. România, Iugoslavia 
și Bulgaria. La categoria mijlo
cie mică (71 kg), iugoslavul Pe- 
trovici a dispus la puncte de 
Ghiță- (București).

Ș> 
soanele oficiale ce 
s-au îndreptat 
cui acelorași manifestări entu
ziaste ale localnicilor spre mo
demul complex turistic înălțat 
pe malul Dunării, unde s-au 
desfășurat dejunul oferit în 
cinstea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu de tovarășul Todor 
Jivkov 
inalt.

După 
ral al 
Român, 
cretar al 
al Partidului Comunist Bulgar, 
au parcurs din nou, într-o ma
șină deschisă, străzile orașului, 
îndreptîndu-se spre Podul Prie
teniei, unde s-a 
remonia plecării 
mâni.

și convorbirile la nivel

dejun, secretarul gene- 
Partidului Comunist 

însoțit de primul se- 
Comiteluluj Central

desfășurat ce- 
oaspeților ro-

★
La întoarcerea 

românesc, în orașul 
secretarul general al 
este întîmpinat cu sentimente 
de aleasă stimă, cu nestăvilit 
entuziasm. Flăcările a sute de 
torțe, care ard în noapte, cre
ează o atmosferă de sărbătoare. 
Miile de locuitori ai orașului 
dunărean îl aclamă pe secreta
rul general al partidului, ova
ționează pentru Partidul Comu
nist, a cărui politică înțeleaptă 
constituie chezășia progresului 
și înfloririi patriei. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, după ce a 
primit onorurile prezentate de 
o gardă militară și formațiuni 
ale gărzilor patriotice, răspun
de cu prietenie acestei emoțio
nante manifestări de masă in 
care își găsește reflectarea uni
tatea de neclintit dintre popor 
și partid, hotărirea fermă de a 
traduce neabătut în viață o- 
biectivele însuflețitoare stabilita 
de Congresul al XI-Iea, Pro
gramul partidului de edificare 
a societății socialiste multila
teral dezvoltate și de înaintare 
a României spre comunism.

pe teritoriul 
Giurgiu, 

partidului

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ieri dimineață, în sala Dinamo 
din Capitală, au început între
cerile unui turneu internațional 
de lupte greco-romane la care 
sînt prezenți reprezentanții clu
burilor Dynamo Luckenwalde 
(R.D.G.), Spor Klub Istanbul și 
Dinamo București. Concursul se 
dispută după sistemul turneu 
individual (fiecare cu fiecare), 
la unele categorii fiind înscriși 
în competiție cîte 6—8 sportivi. 
Aceasta, nu numai pentru că 
antrenorii dinamoviști (I. Cer
nea și D. Cuc) vor să-și verifi
ce întregul lot al secției, dar și 
pentru că cele două echipe oas
pete s-au prezentat la unele 
categorii (68 kg, 74 kg, 82 kg, 
62 kg) cu cîte 2—3 concurenți.

Chiar din primele tururi au 
fost programate cîteva meciuri 
interesante, în care competitorii 
au făcut o adevărată risipă de 
energie, oferind celor prezenți 
întreceri frumoase, spectaculoa
se. Evoluînd la o categorie su
perioară de greutate (68 kg), 
Ion Păun l-a învins prin tuș pe 
colegul său de sală, Cornel Vir- 
tosu, iar în turul următor, în 
partida cu turcul A. Karatus, 
a obținut o nouă victorie prin 
tuș, în urma unui frumos tur 
de cap. Și Ion Enache (82 kg) 
a intrat în turul trei tot cu 
două victorii. în primul meci 
l-a învins la puncte (8—1) pe 
U. Franke (Dynamo Luckenwal
de), iar în cel de-al doilea a 
cîștigat prin descalificare în fața 
turcului T. Mehmet, după ce a 
condus cu 4—0. în schimb, cei 
doi dinamoviști bucureșteni, 
componenți ai lotului republi
can la cat. 74 kg, Gh. Ciobotaru 
și A. Popa, au fost învinși .de 
R. Thiemer (R.D.G.). Primul a 
fost depășit la puncte (4—3), iar 
Popa, după ce a condus la punc
te, a fost descalificat pentru 
luptă pasivă. O comportare fru
moasă a avut C. Ionescu (62 
kg), care l-a învins clar la 
puncte pe N. Dogan (S. K. Is
tanbul). Concursul continuă azi, 
de la ora 9.

M. TRANCA

Detaliile anchetei internaționale a agenției 
ce .ne-au parvenit recent, arată că din cele 
din lumea întreagă, consultate cu acest prilej, 20 au votat pentru 
prezența Nadiei Comăneci pe locul I. Printre redacțiile care au 
preferat-o pe gimnasta româncă se află : „l’Equipe“-Paris, „Cor- 
riere dello Sport“-Roma, „Sport”-Zurich, „Nepsport"-Budapesta, 
„Sportske No vos ti "-Zagreb, „Revista Goles”-Buenos Aires, „Rc- 
cord”-Lisabona, „Dicen“-Barcelona, „Les Sports”-Bruxelles și al
tele. Următoarele clasate, înotătoarea Kornelia Ender (R.D.G.) și 
schioara Roși Mittermaier (R.F.G.), au fost trecute pe primul 
loc doar de cîte 4 publicații. Chiar și cîștigătorul 
tre sportivi, atletul Alberto Juantorena (Cuba) 
pe primul loc decît de 11 ziare.

• Cea mai bună atletă polo
neză a anului a fost desem
nată campioana olimpică și 
recordmana mondială la 400 m 
plat, Irena Szewinska — 440 p, 
urmată de Grazina Rabsztyn, 
alergătoare de garduri, cu 171 p. 
La masculin, primul loc în cla
sament a fost atribuit lui Jacek 
Wszola. surprinzătorul cîștigător 
al probei de săritură în înălțime 
la Olimpiada de la Montreal.

• Federația de tenis din Uni
unea Sovietică a stabilit cla
samentele celor mai buni jucă
tori și a celor mai bune jucă
toare pe anul 1976 Masculin : 1. 
Aleksandr Metreveli, 2. Kakulia, 
3. Borisov, 4. Volkov, 5. Pu- 
gaev ; feminin : 1. Olga Moro
zova, 2. Natalia Cimîreva, 3. 
Galina Bakșeeva, 4. Elena Gra- 
naturova, 5. Marina Ciuvîrina 
etc.

Asociația ziariștilor de sport 
Marea Britanie l-a desem- 
drept cel mai bun sportiv 

al anului 1976 pe

din 
nat 
britanic
James Hunt, cîștigătorul cam
pionatului mondial de automo
bilism rezervat piloților de for
mula I. Pe locurile următoare 
au fost clasați John Curry, cam
pion mondial, olimpic și euro
pean Ia patinaj artistic și îno
tătorul David Wilkie, meda
liat cu aur la Jocurile Olimpice 
de la Montreal. Titlul de cea 
mai bună sportivă engleză a a- 
nului a revenit campioanei de 
badminton Gillian Gilks, urma
tă de tenismana Sue Barker.

• Federația de tenis din 
S.U.A. a întocmit clasamentul 
primilor zece jucători ai anului 
1976. Primul a fost clasat Jimmy

CARMEN BUNACIU ÎNVINGĂTOARE LA BRNO
PRAGA, 10 (Agerpres). — La 

Brno a început competiția in
ternațională de înot organizată

ÎNTRECERI ALE ȘAHIȘTILOR» 9

„Interzonalul41 feminin Campionatul unional

I.S.K.
33 de

care

din Stuttgart, 
ziare sportive

sondajului prin-
nu a fost ales

a 
cel mai 
în anii 
doi s-a

mai cucerit 
bun jucător 

1973 și 
situat

Connors, 
titlul de 
american 
Pe locul
Dibbs, urmat de Arthur
Harold Solomon, Brian 
fried, Roscoe Tanner, 
Stockton, Stan Smith, 
Gerulaitis și Bob Lutz

1974. 
Eddie 
Ashe, 
Gott-
Dick 
Vitas

9 in urma unei anchete, zia
riștii de sport din Cehoslova
cia au desemnat pe cei mai 
buni sportivi ai anului din țara 
lor. Iată clasamentul final, ex
primat prin numărul total al 
punctelor acumulate : 1. Anton 
Tkac (ciclism) 1484 p, 2. Josef 
Panacek (tir) 967 p, 3. Ivo Vik
tor (fotbal) 855 p, 4. Jan Bartu 
(pentatlon modern) 800 
Vitezslav Macha (lupte 
romane) 729 p, 6. Helena 
gerova (atletism) 559 p, 
Novy (hochei pe gheață) 
8. Jan și Jindrich Pospisil (ci- 
clobal) 357 p, 9. Oldrich și Pa
vel Svojanovski (canotaj) 272 p, 
10. “ ■’
262

p, 5. 
greco- 
Fibin- 
7. Ian 
405 p,

Maria Mracnova (atletism) 
P-

Anul acesta titlul de cel 
bun sportiv suedez a fost 

tenismanului Bjom
mai
acordat
Borg, care a totalizat 1219 p. 
Pe locurile următoare s-au 
clasat schiorul Ingeraar Sten- 
mark cu 1 078 p și campionul 
olimpic în proba de 3 000 m ob
stacole Anders Gaerderud cu 
1 051 p.

TBILISI, 10 (Agerpres). — în 
runda a opta a turneului interzo
nal feminin de șah de la Tbilisi, 
maestra româncă Gertrude Baum- 
starl; a remizat cu Tatiana Za- 
tulovskaia (U.R.S.S.), rezultat 
consemnat și în partida Petra 
Feuștel — Elena Fatalibekova. 
Maria Ivanka a învins-o pe Diana 
Savereid. iar Brigitte Hofmand a 
cîștigat la Marta Litinskaia.

Lideră a clasamentului se men
ține Marla Ivanka (Ungaria) _ 5 
puncte, urmată de Elena Fatali
bekova (U.R.S.S.) — 4 puncte (1) 
șl Gertrude Baumstark (România) 
— 4 puncte.

MOSCOVA. 10 (Agerpres). — 
După consumarea a nouă runde, 
in campionatul unional masculin 
de șan conduc marii maeștri Ti
gran Petrosian și Iuri Balașov, ou 
cite 6 puncte, urmați de campio
nul mondial Anatoli Karpov — 5 
puncte (1) etc.

Rezultate înregistrate în runda 
a 9-a : Petrosian — Rașkovski 
1—0 ; Gheller — Vaganian 1—0 ; 
Romanlșln _ Grigorian 1—0 ; Ku- 
preicik — Țeșkovski 1—0 ; Dorf
man — Polugaevski remiză : Kar
pov — Smîslov remiză ; Tai — 
Guiko remiză ; Balașov — Talma- 
nov remiză.

de clubul sportiv „Ruda Hvez- 
da”. Un frumos succes a obți
nut înotătoarea româncă Car
men Bunaciu, care a cîștigat 
proba de 100 m spate 
de 1:07,3. Pe locurile 
s-au clasat Cramp 
1:08,5 și Mironova 
1:10,0. Proba masculină 
m liber a revenit lui 
(U.R.S.S.) cu 1:53,2, iar 
minină de 200 m mixt 
cîștigată de Walsh (S.U.A.) în 
2:26,5.

cu timpul 
următoare 

(S.U.A.) 
(U.R.S.S.) 

de 200 
Krilov 

cea fe- 
a fost

„TURNEULUI CAMPIONILOR"

ACTUALITATEA ÎN BOB
• Lotul de bob al tării se 

află, in prezent, la Predeal, 
unde își continuă pregătirile în 
vederea marilor confruntări din 
1977. Pe o terasă a „dealului" 
Cioplea, sportivii și-au amena
jat o pîrtie miniaturală, 
țață, pe care exersează 
rile. Din lot fac parte : 
naitescu. M. Secui, V 
D. Pascu, N. Stavarache — pi- 
loți, Gh. Lixandru, C. Ionescu, 
I. Streață. M. Nicolau. S. Mi
trofan. V. Munteanu. C. Iancu, 
P. Neagu și Gh. Ioniță — frî- 
nari. Boberii sînt antrenați de 
I. Panturu și D. Focșencanu.

lor timpi superiori colegilor 
lor de pregătire.

Bunea — M. Nicolau) s-a cla
sat pe locul 7.

înghe- 
startu- 
D. Pa- 
Bunea,

• La ora actuală, stadiul de 
pregătire al boberilor este pro
mițător. O parte dintre sportivi 
au efectuat coborîri de antre
nament pe pîrtii artificiale un
de au obținut rezultate bune. 
Așa. de pildă. 
M. Stavarache.
Pascu. Gh. Lixandru și C. Io- 
nescu au fost oaspeții pîrtiei 
artificiale de la Oberhoff, con
comitent cu boberi din Elveția 
și R.F.G. Sportivii români au 
obținut la majoritatea coborîri-

D. Panaitescu, 
M Secui. D.

• Alți patru sportivi români 
au urmat cursurile 'școlii de 
piloți de bob de la Innsbruck, 
organizată de F.I.B.T. La a- 
ceastă acțiune, o primă satis
facție am avut-o prin aceea că 
printre „profesorii" numiți de 
Federația Internațională. pen
tru instruirea elevilor s-a aflat 
și antrenorul de bob 
noastre I. Panțuru 
profesori au fost 
piloți Delle’Karth 
și Pitka — R.F.G.). 
pat 54 de tineri 
(Austria. Anglia, Belgia. Elve
ția. Franța, R.F.G., Italia, Sue
dia, Spania. S.U.A.. România). 
La încheierea cursurilor, orga
nizatorii au pus la dispoziția 
„absolvenților" 
din localitate, 
fășurării unui 
cerile tinerilor 
patru manșe. I 
fost echipajul 
— P. Neagu. 
mătoare s-au 
din R.F.G.. Italia. Spania etc. 
Al doilea echipaj român (V.

o Timp de o săptămînă a 
avut loc la Predeal cursul de 
reciclare pentru antrenorii de 
bob. biatlon și schi. Lecțiile au 
fost audiate de 110 cursanți.

NEW YORK, 10 (Agerpres). — 
în prima semifinală a compe
tiției internaționale de tenis 
„Turneul campionilor", care are 
loc la Houston (Texas), jucă
torul polonez Wojtek Fibak l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 5—7, 3—6, 
8—6 pe argentineanul Guillermo 
Vilas. Meciul a durat aproape 
4 ore.

Wojtek Fibak va juca du
minică în finala competiției, 
urmînd să-l întilnească pe în
vingătorul meciului dintre Ha
rold Solomon (S.U.A.) și Ma
nuel Orantes (Spania).

al țării 
(ceilalți doi 

cunoscuții 
— Austria 
Au partici- 

din 11 țări

pîrtia de bob 
în vederea des- 
concurs. între- 

• boberi au avut 
Primul clasat a 
român C. Iancu 
Pe locurile ur- 
clasat echipaje

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET « In turneu! final al 

C.C.E. (masculin), la Madrid : 
Ț.S.K.A. Moscova — Real Madrid 
111—92 (52—42).

HANDBAL
meci i 
echipa 
22—12 
Viena, 
mâtor

HOCHEI « I 
întîlniri Polonia 
oaspeții au cîștigat 
a In campionatul 
primul loc se afla 
42 p, urmata de 
35 p și Sparta Prag-a 
etapa a 23-a Dukla Jihlava a învins 
cu 3—2 oe Skoda 
Praga a terminat 
Kosice • 5—5.

PATINAJ a La 
Sies Uilkema a <

în 
(feminin), 
învins cu 
Landhaus 

calificîndu-se pentru turul ur- 
(în primul joc : 19—20).

La Gdansk, in doua 
R. D. Germana, 
cu 8—4 și 8—6. 
Cehoslovaciei 
Dukla Jihlava 
Sonp Kladno

30 p.

_ La Bratislava, 
retur pentru C.C.E.

locală Start a
(9—4) pe Admira

500 m, în 39,54. urmat de coechipie
rul său Jos Vaientijn — 39,77 șl 
canadianul Boucher — 40,34. In
cursa feminină, victoria a revenit 
olandezei Pijlmann — 43,77, secun
dată de Sylvia Burka (Canada) — 
44,17. La multiatlon masculin, 
s-o clasat Sies Uilkema, cu 
p. * in campionatele de 
artistic ale Angliei, titlurile 
cucerite de Robin Cousins 
rena Richardson.

primul 
160,415 
patinaj 

au fost 
șl Ka-

pe

In

Morga- 
7—6. 

Janet New- 
- Durr 6—3. 
: — Kloss

Plsen 
egal

iar Sparta 
cu V.S.Z

olandezul 
proba de

TENIS a La Melbourne : 
ret Court — Kerry Melville 
6—2 ; Betty Stove — 
ber-y 6—2, 6—1 ; Barker — 
4—6, 6—3 ; Fromholtz
6—4, 3—6, 8—6. In proba de dublu 
(sferturi de finala) : Kloss, Boshoff 
— Ruzicl, Louie 6—1. 6—1 ; Reid. 
Stevens — Durr. Holladay 6—4.
6—3. a Finala la Buenos Aires : 
Pecci — Molina 6—2, 6—2.

ÎMPOTRIVA 
DISCRIMINĂRII

O știre recentă, transmisă 
de agențiile străine de presă, 
arată că doi veliști sud-afri- 
cani, care doreau să participe 
la campionatele mondiale de 
yachting rezervate clasei 505 — 
?• care urmau să se dispute 
in marea Maquarie — nu au 
primit viza de intrare in Aus
tralia. Măsura este justificată 
ca un protest împotriva politi
cii de apartheid practicată asi-

CHENAR EXTERN
WWWWWWWWWWWWWWWWWWwWWWWX 

duu in Republica Sud-Afri- 
cană.

în acest fel se pune în a- 
plicare, concomitent, recenta 
rezoluție adoptată de Aduna
rea generală a O.N.U. în
dreptată împotriva discrimină
rii în sport.

Se știe că forumul mondial 
al statelor nu ia pentru pri
ma oară atitudine împotriva 
politicii rasiste aplicate la 
viața sportivă. Ultima rezolu
ție de acest fel — bazată pe 
principiul nediscriminării și 
adoptată fără nici un vot con
tra — cere tuturor statelor 
membre ale O.N.U. să rea
mintească instituțiilor spor
tive naționale că au datoria 
să nu întrețină nici un fel de 
relații sportive cu Republica 
Sud-Africană. Sînt cunoscute 
tentativele organizațiilor spor
tive rasiste din această țară 
de a obține „compasiunea" 
altor organizații naționale, de 
a apela la cooperare în nu
mele unei „sportivități pure". 
Am aflat cu tristețe de soarta 
unor valoroși sportivi sud-afri- 
cani obligați să emigreze pen
tru a nu suporta izolarea la 
care sînt supuși din pricina 
politicii discriminatorii practi
cată la ei acasă. Sportul sud- 
african este exclus de la 
Jocurile Olimpice și nu mai 
face parte din majoritatea fe
derațiilor sportive Internatio
nale.

Hotărîrea națiunilor lumii, 
statuată în ultima rezoluție a 
Adunării generale a O.N.U., 
arată limpede că marea fa
milie a sportivilor de pe glob 
nu acceptă discriminarea ra
sială, respinge politica de a- 
partheid ca pe un corp străin 
iimanității sănătoase. Rezolu
ția invită organizațiile sportive 
naționale să refuze orice for
mă de cooperare sau sprijinire 
pînă cînd nu vor fi acceptate 
și în Africa de Sud idealurile 
olimpice privitoare la egali
tate si nediscriminare.
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