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„CUPA ROMÂNIEI4 LA GIMNASTICA

IN ÎNTRECERILE categoriilor „mici66

RETROSPECTIVĂ LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI A DE FOTBAL

NIVELUL CAMPIONATULUI
SE MENȚINE SUB CERINȚE

SE AFIRMA MARILE SPERANȚE cu
au 

din 
în-

Astăzi intră în concurs echipele de maeștri și maestre
CLUJ-NĂPOCA, 17 (prin te

lefon). Sub semnul unui inte
res deosebit, vineri au debutat 
în Sala sporturilor din localita
te întrecerile ultimelor compe
tiții interne de gimnastică ale 
anului, concursul fiind deschis 
de disputele pentru „Cupa 
României" la categoriile a IV-a, 
a IlI-a. a Il-a și I. atit pentru 
fete, cit și pentru băieți.

înainte. însă, de a prezenta 
amănunte legate de desfășura
rea întrecerilor primei zile, sc 
cuvine să subliniem grija deo
sebită a organizatorilor de a 
crea participanților condiții op
time și o ambianță cit mai plă
cută pentru prezentarea exer- 
citiilor. Este de notat în acest 
sens faptul că întrecerile orga
nizate în localitate beneficiază 
întiia oară de tabele de afișaj 
electronice, confecționate de 
gazde. Apoi, se cuvin a fi re
marcate eforturile pentru popu
larizarea întrecerilor, ca si ex
celenta pregătire a sălii în ve
derea concursului.

Ziua inaugurală ne-a adus in 
față schimbul de mîinc al gim
nasticii noastre, schimb care a 
reunit aici, la Cluj-Napoca, 40 
dc băieți și 48 de fete, printre 
care s-au aflat destule nume 
deja cunoscute pe olan intern 
Si chiar internațional. A fost —

spre deosebire de alți ani — o 
paradă de talente veritabile, o 
demonstrație deosebit de valo
roasă a resurselor speranțelor 
gimnasticii noastre.

Pentru a aduce argumente în 
favoarea afirmației făcute, vom 
arăta că. în întrecerea femini
nă. unele execuții au atins un 
nivel deosebit de ridicat, pro
bat — spre exemplu — prin 
includerea în exercițiile de la 
bîrnă a numeroase salturi gru
pate înapoi sau executarea ia 
sărituri a celebrei „Tsukaha- 
ra“, săritură la care, oină nu 
demult, nu se încumetau nici 
cei mai bun.i gimnaști.

La masculin, a ieșit în evi
dență o predilecție explicabilă 
pentru exerciții de mare difi
cultate la inele și — ceea ce 
este deosebit de îmbucurător — 
la cal cu minere.

Dintre numeroasele echipe 
participante la întrecerile cate
goriilor „mici", vom remarca 
Lie. 4 Galați, Lie. de gimnasti
că Gh. Gheorghiu-Dej, CSO 
Baia Mare și SC Bacău la fete, 
Șc. sp. 2 București, Șc. sp. Lu
goj și Șc. sp. Sibiu la băieți.

Iată acum ciștigătorii pe ca
tegorii : FEMININ. Cat. a IV-a: 
Lucica Mereuță (Lie. 4 Galați) 
36,90 ; Cat. a IlI-a: Carmen Tu
dor (Lie. 4 Galați) 35,45 ; Cat.

a Il-a : Gabi Gheorghiu (Lie. 
4 Galați) 37,85 ; Cat. I : Costc- 
la Mureșan (CSO Baia Mare) 
36,35 ; MASCULIN, Cat. a IV-a: 
Mircea Petre (Șc. sp. 2 Bucu
rești) 53,25 ; Cat. a IlI-a : Ni
colae Zăgan (Șc. sp. 2 Bucu
rești) 51,50 : Cat. a Il-a: Au
rel Ghergu (Șc. sp. Lugoj) 52,50; 
Cat. I: Aurelian Georgescu (Lie. 
1 București) 53,25.

Sîmbătă întrecerile vor con
tinua cu desemnarea campioa
nelor pe echipe la masculin și 
feminin (maeștri), urmînd ca 
duminică să se dispute — în 
cursul dimineții — finalele pe 
aparate din cadrul „Cupei 
României".

Constantin MACOVEI

Ca de obicei, această pe
rioadă a vacanței de iar
nă dintre turul și returul 
campionatului Diviziei A 

ne oferă răgazul necesar pen
tru o amplă retrospectivă asu
pra desfășurării primei jumă
tăți a celei mai populare com
petiții din țara noastră. Inau- 
gurînd astăzi această suită de 
analize și comentarii pe mar
ginea sezonului recent încheiat, 
vom începe prin a efectua o 
privire de ansamblu asupra în
trecerii divizionarelor noastre 
A, scoțînd succint, în evidență 
principalele ei aspecte pozitive 
și negative.

Mai întîi, comparîndu-1 
alte ediții precedente, care 
stîrnit multe nemulțumiri 
cauza deselor șl prelungilor
treruperi impuse — nu întot
deauna întemeiat — de pregăti
rile în comun ale lotului re
prezentativ, este de menționat 
că actualul campionat a avut 
o mai bună continuitate. Debu- 
tînd cu oarecare întîrziere (la 
22 august), prima parte a 
competiției a respectat progra
mul stabilit inițial, în general 
cu etape săptămînale, echipele 
beneficiind astfel de posibilita
tea de a-și planifica și desfă
șura în condiții normale ciclu
rile de pregătire (cu excepția, 
totuși, a celor care au dat mai 
mulți jucători loturilor repre
zentative în anumite perioade 
cînd acestea au avut acțiuni). 
Acest avantaj — care altădată 
constituia un deziderat — nu a 
dus, insă, la consecințele aștep
tate, in privința îmbunătățirii 
calitative a pregătirii, nici

chiar în cazul acelor echipe 
care n-au avut jucători selec
ționați în loturi.

Așa se face că nivelul cam
pionatului a continuat — și în 
această nouă ediție — să lase 
de dorit. Cu puține excepții 
(între care amintim partidele 
Dinamo — Steaua. Sportul stu
dențesc — ‘ 
tea Craiova — 
fruntările dintre 
A s-au situat la 
livă modestă, o 
din ele fiind chiar 
sau foarte slabă factură 
că și spectaculară. -Mai 
nant, parcă, decît în alte 
zoane, a ieșit în evidență 
aproape toate echipele — LIP
SA UNEI PREGĂTIRI FIZICE 
CORESPUNZĂTOARE, care s-a 
manifestat in această toamnă 
— inclusiv la nivelul formați
ilor reprezentative — ca una 
din principalele carențe ale 
fotbalului nostru, determinată 
de insuficienta pregătire făcută 
la acest important capitol atit 
inaintea începerii campionatu
lui, cit și pe parcursul lui. Nu 
mai puțin precară s-a dovedit 
și pregătirea tehnică a unej bu
ne părți dintre componenții di
vizionarelor' A, semnificativă în 
acest sens fiind abundența gre
șelilor individuale de tot felul, 
inccpind de la simplul control 
al balonului și pînă la exaspe
rantele ratări din fața porții 
adverse, ratări care au fost 
scump plătite de echipele res-

Dinamo, Universita- 
Steaua), con- 

divizionarele 
o cotă 

bună 
de

calita- 
parte 
slabă 

tehni- 
preg- 

se- 
• Ia

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. 4—5)

Astă seară, în sala Dinamo

u .
■

B.C. GALAȚI - B. C. BRĂILA
/
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Aseară, in C. C. E. la handbal masculin FORMAȚIILE PROBABILE

STEAUA-H.B. DUDELANGE 3217
(<iin|)io<ina României s-a calificai in sferturile de finală

Deși siguri de calificarea fa
voritei lor în sferturile de fi
nală ale Cupei campionilor eu
ropeni la 
3 000 ’ 
tuși, 
rilor 
mări 
Dudelange 
n-au avut ce 
meci frumos, 
goluri, cu faze de atac dinamice 
și goiluri de o rară frumusețe. 
Așa cum era de așteptat, Steaua 
a ciștigat detașat și această par
tidă retur (contînd pentru opti
mile C.C.E.) : 32—17 (16—8).

Primii care au înscris au fost 
Birtalan și Gales. La 1—1 ra
tează Drăgăniță, apoi Birtalan 
o aruncare de la 7 m. în con
tinuare asistăm, însă, la „o cursă 
contnacronometru" a campionilor 
noștri care, prin golurile rea
lizate de Kicsid, Roșu, Kicsîd, 
Birtalan, Drăgăniță, Dan Petru 
și Neagu, își înscriu superiori
tatea netă și pe tabela de mar
caj : 8—1. Jocul se mai echili
brează, handbaliștii

handbal masculin, 
de spectatori au venit, to- 
aseară la Palatul sportu- 
și culturii pentru a ur- 
partida B.Steaua — H.

(Luxemburg). Și 
regreta. A fost 
cu aproape 50

un 
de

Steaua mizînd mai mult pe 
spectacol, ceea ce satisface — 
desigur — publicul. In repriza 
a doua, ei ne oferă chiar sur
priza unui „carusel al ratărilor", 
Gațu, Drăgăniță, Stockl, Tudo- 
sie, Gațu și Neagu ratind con
secutiv (cînd scorul era 20—11) 
...Finalul partidei găsește echi
pa lui Cristian Gațu în ava
lanșă și scorul ia proporții.

Au înscris : Birtalan 9, Stockl 
5, Drăgăniță 4. Dan Petru 4. 
Kicsid 4, Roșu 2. Neagu 2 și 
Cheli 2 — pentru Steaua Zei- 
metz 4, Gales 3, Bomb 2, 
Bouscket 2, Leiner 2, Grimier 
2, Goergen 2 — pentru H. B. 
Dudelange.

Au arbitrat : Spas Spasov și 
Veselin Terz,jinski (Bulgaria).

Cu scorul general de 60—28 
(la Dudelange au ciștigat tot 
handbaliștii noștri, cu 28—11), 
Steaua s-a calificat in sferturile 
de finală ale Cupei campionilor 
europeni. Tragerea la sorți are 
loc astăzi, la Basel.

B. C. GALAȚI : P. Ganea, M. Ionel, Șt. Duminică, 
N. Buteseacă, O. Amăzăroaie, A. Guțu, D. Bute, I. 
Tîrilă, S. Tirîlă, C. Chiracu, P. Lchăduș (rezerve : V. 
Moldoveanu, M. Tone, G. Axentc).

B. C. BRAlLA : N. Schiopu, N. Robu, Gh. Marinei, 
Gh. Roșea, Gh. Ionel, E. Stoica, T. David, C. Ciochi
nă, I. Răducu, M. Turcu, C. Dafinoiu (rezerve : I. 
Guță, N. Nichitov).
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Așadar, astă seară, dc la ora 
în sala Dinamo 
o finală inedită
„bătrînă" de 6

R. Box. Pentru 
vor afla față în 
final, formațiile

din Capita- 
în competi- 
ani : Cupa 
prima oară 
față, la ac- 
celor două 

dc pe

18,
lă,
ția
F.
se
tul
cluburi de specialitate
Dunăre : B. C. Galați și B. C. 
Brăila. In ultimii doi ani. am
bele au fost învinse în finală 
de același adversar : Farul

PALMARESUL 
CUPEI F.R. BOX

z- •.

1971
1972
1973
1974
1975

Metalul + Rapid Buc. 
Constructorul Galați 
Farul 
Farul
Farul

Constanța 
Constanța 
Constanța

Hristache NAUM Constanța (ciștigător în 1974 
împotriva lui B. C. Brăila cu 
24—20 și în 1975 împotriva lui 
B. C. Galați cu 22—21). De 
astă dată, în semifinale, obți- 
nînd doar 4 victorii (din 11 po
sibile) și apărîndu-și șansa cu 
destulă lipsă de convingere, 
Farul Constanța a cedat locul 
său în finală formației gălă- 
țene. Dincolo de faptul că Iu- 
seim Memet nu s-a prezentat 
la înălțimea titlului său de 
proaspăt campion național, de

faptul că George 
Agapșa putea ob
ține decizia 
i-a fost 
cu 2—3) 
ciul cu 
Bute, dincolo 
acestea ni se pare 
că formația constănțeană plă
tește tribut unei componențe 
împietrite de ani de zile (in 
care doar Tudor Titj a repre
zentat o noutate).

Astă seară, o veche și fru
moasă rivalitate sportivă pugi- 
listică va cunoaște un nou dez- 
nodămînt. în porturile dunăre
ne boxul se cultivă de multă 
vreme și palmaresul național e 
plin de nume provenite de pe 
aceste meleaguri. Iată de ce 
este de așteptat o atractivă 
confruntare.

Box — Club Galați păstrea
ză, cum se spune, „șansa hir- 
tiei". Formația sa pare mai 
omogenă și mai rodată în grele 
„bătălii". Victoria de joi seară 
asupra echipei din Constanța a 
dat o primă mostră a capaci
tății de luptă a gălățenilor (da
că nu cumva eforturile depuse 
cu acest prilej le-au redus for
țele !). Oricum, atu-urile echi
pei care are din nou în colț pe 
antrenorul emerit Petre Mihai 
sînt boxeri consacrați : Petre 
Ganea, Ștefan Duminică (în 
bună formă și dornic să arate

(ce 
refuzată 
în me- 
Dumitru 

de

Brăileanul Niță Robu (in dreapta) atacă 
hotărit, în cursul semifinalei, pe Sinan Io- 
nus din Mangalia. Foto : Ion MIHAlCĂ

— după victoria asupra cam
pionului — că este unul din 
cei mai buni „cocoși"), Nicolae 
Buteseacă, Sandu Tirîlă și Cos
tică Chiracu. (Păcat că, prin 
lipsa de atenție a antrenorilor
— care l-au lăsat „victima" u- 
nui k.o. — nu figurează alături 
de aceștia și Dumitru Micu). în 
tabăra lui Box 
a cărei 
deloc 
Robu 
loan 
noiu.

Club Brăila, 
formație nu trebuie 

subapreciată, se disting : 
Niță, David Tănase, 

Răducu și Costică Dafi-

Bin (uiiriiiMiI ziarului:

@ Etica sportivă re
fuză concesiile ! (pag 3)

® Programul de iar
nă al divizionarelor A 
de fotbal. (pag. 4—5)

Crislian Gațu iși tentează spectaculos adversarii și-i oferă lui
Stockl un pas de... gol Foto : Dragoș NEAGU

BOXERI DIN 14 TARI LA „CENTURA DE AUR"!
® Preliminariile C.M. 

de fotbal și subiectele 
lor- (pag. 4—5)

Tradiționalul turneu interna
țional de box „Centura de aur" 
se dovedește și în ediția 1977 
a fi una dintre 
te competiții 
lume. Pentru 
se vor disputa, 
între 17 și 24 aprilie, și-au a-

cele mai căuta- 
pugilistice din 

întrecerile care 
la București,

nunțat de pe acum participa
rea boxeri din Cuba, U.R.S.S., 
R. D. Germană, R. P. D. Core
eană, Ungaria, Polonia, Bulga
ria, Mongolia, Cehoslovacia, 
Pakistan, R. F. Germania, Da
nemarca, Tunisia, Irlanda.

® întinerirea echipe
lor, o problemă de ac
tualitate la Rapid Bucu- 
re?,L (pag. 6)
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motocicliste ale anului

CITE VA CONCLUZII

CE ESTE PEDAGOGIA
EDUCAȚIEI FIZICE
Șl SPORTULUI ?

PASIUNI
DE DUPĂ-AMIAZĂ,

CRITERII DE SELECȚIE 
ÎN AVIAȚIA SPORTIVĂ

V

LA ARAD...
Cornel Teriteanu este sportiv aero- 

modelist și lucrează ca tehnician la 
cooperativa Precizia dii-n Arad. Mun
cește cu spor, cu pasiune, dimineața 
la cooperativă. duoa-amiaza în ate
lierul propriu. Aici, proiectează și 
construiește felurite aparate de zbu
rat pentru viitoarele concursuri aero. 
Da>r, la întreceri — a văzut bine 
acest lucru — numărul tinerilor 
este pe cît ar trebuii de mare, 
atunci glnduri'le fac cale întoarsă 
tre unitatea de producție. Da,

nu 
Și 

că-
____  _ _ .. . .. .. ___ va 

vorbi cu tov. Ștefan Szilagy, președin
tele cooperativei — om cu inițiativa 
— și îi va propune realizarea unui 
aenomodel de tio ICAR. Modelul a 
fost aprobat, el va fi introdus în fa
bricație, iar în curînd pionierii îl 
vor găsi în comerț. La fel și moto 
planorul de performanța F I... Ma
cheta viitorului aeromodel este iar 
lăsată din mîin>i. Va concura, firește 
și el, Teriteanu, dar la întreceri nu
mărul tinerilor... Așadar, va vorbi în- 
tîi pentru rachete, apoi pentru un 
YR 100 în trusa, pe urma pentru o 
mini nava cu motor, pentru...

★
Adalbert Muneran _______

Centrul de modelism al A.S. Ra- 
pid^ din Arad. Atelierul nu pare 
încăpător, si asta din cauza nu
mărului mare de navomodele 
care se construiesc aici. Deci, pa
siunea de după-amiază a tineri
lor modeliști din acest oraș de 
cîmpie s-ar putea numi „chema
rea mării**. Dragostea pentru a 
construi în. miniatură tot ceea ce 
străbate mările și oceanele, nu 
știm cine a adus-o. Poate Mune
ran, „șeful lor de echipajpoate 
un alt tînăr, cert este că anul a- 
cesta . echipa Rapid din Arad a 
cucerit titlul de campioană re
publicană la categoria nave pro
pulsate. Firește, la respectivul 
concurs au fost mulți „luni de 
mare** din Constanța, Galați, 
Giurgiu. Dar, Munerân șl ai lui 
au învins... Au învins pentru că 
pasiunea de după-amiază le-a 
fost mai mare, pentru că... luind 
un motor de mașină de spălat 
și-au făcut fierăstrău circular, 
pentru că s-au autoutilat și cu 

” ' mașină
că...

conduce

Perfecționarea tehnicii in ae
ronautica sportivă și sporirea 
dificultății probelor în competi
țiile de zbor cu motor (îndeo
sebi acrobația aeriană), plano
rism și parașutism (cu dificila 
probă de stil — executarea 
unor figuri acrobatice pe timpul 
căderii libere prin văzduh), im
pun. cum e și firesc, sporirea 
exigentelor în selecționarea ti
nerilor pentru aceste sporturi, 
ca și perfecționarea metodelor 
de pregătire pentru înaltele 
performante. Iată de ce ni se 
par nu numai binevenite, ci 
deosebit de necesare criteriile 
de selecție elaborate în acest 
sens de către federația de spe
cialitate. Dincolo de limitele de 
vîrstă (17—21 ani pentru ad
miterea la zborul cu motor, 
15—19 ani la planorism și 16—19 
ani la parașutism), un accent 
deosebit se pune pe pregătirea 
fizică generală. De altfel, marile 
succese în aviația sportivă au 
fost realizate de piloti care a- 
veau o excelentă pregătire 
sportivă.

Iată de ce în noile criterii a 
fost introdus un examen al 
pregătirii fizice generale : aler
gare pe 100 m (14” băieți și 16” 
fete), sărituri în înălțime si lun
gime. alergări de rezistență

de a avea 
temeinică 

în curs de 
zbor cu

o pre- 
: stu- 
scola- 

motor.

(1 000 m băieți și 800 m fete, 
în 3:45 și respectiv 4 minute), 
sărituri,de pe loc cu întoarceri, 
ridicări în brațe la bară fixă, 
flotări. înot și alte probe me
nite să testeze pregătirea fizică 
a candidaților. La acestea se a- 
daugă cerința 
gătire școlară 
dii medii sau 
rizare, pentru
planorism și parașutism. Veri
ficarea cunoștințelor se va fa
ce prin susținerea unui exa
men — pînă la începerea cursu
rilor de pregătire teoretică — 
la geografie și mecanică. La 
toate acestea se va adăuga o 
testare psihotehnică, menită să 
confirme că tînărul aspirant la 
brevetul de pilot sau parasutist 
este perfect sănătos.

Criteriile de mai sus privesc 
selecția pentru cursurile de pre
gătire teoretică, după care ur
mează examenul pentru obți
nerea deciziei „apt pentru zbor". 
Norme asemănătoare 
gur, mult mai 
fost fixate și 
antrenamentiști 
mantă. Ele își 
ducă la o îmbunătățire a cali
tății pregătirii în general și la 
îmbunătățirea performantelor, 
în special.

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

Ultimele două etape ale Cam- f; 
pionatului municipiului Bucu- g 
rești pentru cursele de regu- J; 
laritate și rezistență, Ia motoci- 
clism (București — Oltenița și 
Oltenița — Giurgiu — Bucu
rești) s-au desfășurat în condi
ții vitrege (ploaie torențială, vînt, 
șosea alunecoasă). în această 
situație și ținînd seama de lipsa 
de experiență a marii majori
tăți a concurenților, faptul că 
peste 90% dintre ei au trecut cu 
bine linia de sosire a ultimei 
etape reprezintă o performanță 
pentru care tinerii motocicliști 
merită felicitări. Mulți au dove
dit. talent și dîrzenie, demon- 

conducere 
ca speranțe 
de perfor- 
la Tr. Mi- 
tehnlc), N.

strînd calități de 
care-i recomandă 
ale motociclismului 
manță. Ne referim 
hăilescu (desenator ____ _
Marin (16 ani, elev), P. Vasiles- 
cu (șofer),

Tudor
Iovscea

G. Pavel (mecanic), 
(elev mecanic-auto), 
(asistent laborator), 
(șofer), C. Tudor 

T. Salaban (inginer)

LA CASA ȘTIINȚEI Șl

„SEMNALUL" A

desi- 
exigente — au 

pentru sportivii 
și de perfor- 
propun să con-

TEHNICII DIN BRAȘOV

FOST AUZIT I

Lucrarea conf. universitar 
Nicolae N. Ceaușescu, cu
noscut și apreciat cercetător 
în pedagogie, apărută recent 
în Editura Sport-turism. răs
punde convingător acestei în
trebări. Există indubitabil un 
asemenea domeniu alcătuit 
din elemente structurale ale 
unei ramuri noi a sistemului

un strung acționat de o 
de găurit electrică, pentru

★
Arpad Kiss, tot din Arad, 

planonist pînă la o vîrstă. T- _
cheamă că era un pilot bun dacă 
în vitrina cu trofee are și Insigna C 
de argint. O vreme a fost și para- 
șutist. Dimînbața este tehnician elec
tronist, iar după-amiaza tot zbură
tor. Intr-un fel anume, însă I...

Fostul sportiv aviator și-a construit 
o _ aripă „Delta", un gen de zmeu 
uriaș sub care se ancorează și după 
ce își ia avînt de pe unul din dea
lurile din jurul Aradului, plutește ca 
o pasăre. Recordul personal ? 40 de 
mețri înălțime I De fapt, recordul 
țării, acest fel de a zbura fiind uni
cat. Arpad Kiss nutrește, insă, spe
ranța că într-un viitor nu prea înde
părtat aripa „Delta" să înalțe mulți 
tineri în văzduh.

Pentru că a zbura cu această arîpă 
nu este deloc greu, pentru că ase
menea aparate se pot confecționa și 
în atelierele modeliștilor, pentru că 
multe secții de aeromodelism vor în
ființa centre de inițiere „Delta". In 
sfîrșit. pentru că a zbura în acest 
fel înseamnă mișcare, noțiuni do teh
nică in arta pilotajului, cunoștințe de 
aerodinamică, înseamnă curaj... ti
nerețe 1

o fost 
$i se

Vasile TOFAN

Scriam, cu un an în urmă, 
la această rubrică — articolul 
„Dai un ban... dar nu face" — 
cum că la Brașov, la Casa ști
inței și tehnicii, sălile cercului 
de modelism, spațioase și bine 
iluminate, stau mai mult goale, 
pentru că atelierul nu era în
zestrat cu sculele și materiale
le necesare și, pe deasupra, 
pentru că tinerii care ar fi do
rit să practice modelismul aco
lo trebuiau să plătească o destul 
de mare — pentru ei — taxă 
lunară. în urma sugestiei noas
tre situația a fost analizată de 
către conducerea acestei institu
ții, cu sprijinul organelor loca
le U.T.C. și s-a ajuns la con
cluzia că trebuie create toate 
condițiile pentru o largă ac
cesibilitate a tineretului brașo
vean la acest sport tehnlco-a- 
plicativ, cu vechi tradiții în 
orașul de sub Tîmpa. Și conclu
ziile n-au rămas doar pe hîrtie.

„Ne face plăcere să putem 
spune — mărturisea, de curînd, 
directorul, prof. Alexandru Popa 
— că cercul de modelism se 
numără printre secțiile cu cea 
mai frumoasă activitate și cu 
cele mai bune rezultate. Am în
zestrat atelierele cu toate cele 
trebuincioase, avem un inimos 
instructor, astfel că ți-e mai

mare dragul să-i vezi pe tineri 
la lucru".

Intr-adevăr, cercul de mode- 
lism îți oferă, de la prima ve
dere, imaginea unui... miniar
senal, în care se fac de toate : 
modele de avioane, machete de 
nave celebre, minirachete... Pes
te 60 de tineri, elevi, studenți, 
muncitori de profesii diferite, 
se întîlnesc aici și construiesc 
aparate tot mai complicate, sub 
conducerea prof. Bucur Buta, 
maestru al sportului și a aju
toarelor sale, Dumitru Ivancea 
și Constantin Apăvăloaie și ei 
maeștri ai sportului.

Cit despre bilanțul acestui an 
de activitate, notăm că mode- 
liștii de la Casa științei și teh
nicii din Brașov au cucerit 7 
titluri de campioni naționali, au 
stabilit 6 recorduri republicane, 
iar 2 dintre constructori, Con
stantin Apăvăloaie și Henric 
Greger au fost desemnați de fe
derația de specialitate ca cei 
mai buni sportivi ai anului la 
aeromodelism și, respectiv, la 
navomodelism. Cercul respectiv 
a fost nominalizat, zilele trecu
te, ca centru republican de a- 
ercmodele.

Viorel TONCEANU

T. 
C. 
Gh. Puran 
(lăcătuș), 
și alții.

îmbucurător este și faptul că 
în rîndurile motocicliștilor au 
apărut și fete. Dintre acestea, 
merită evidențiată în mod deo
sebit Liliana Bănică (studentă- 
construcții) care s-a clasat, în 
final, pe un merituos loc 6 (din 
14 sportivi). Pe parcursul eta
pelor a avut și ea, ca mulți 
alții, defecțiuni tehnice, dar a 
făcut singură remedierile de ri
goare și și-a continua! cursa, 
dînd dovadă de multă voință.

Pentru că am amintit de de
fecțiuni mecanice, trebuie spus 
că marea lor majoritate au 
fost generate de slaba izolație 
la instalația electrică. Puțini 
sportivi au știut să-și pregă
tească, din acest punct de ve
dere, mașinile. Ar fi de dorit 
ca, acum, în perioada de iarnă, 
în cadrul secțiilor de motoci- 
clism, pe lingă care activează 
tinerii sportivi, să se organizeze 
cursuri de inițiere în tainele di
feritelor genuri de concursuri 
moto_ și totodată mecanici cu 
înaltă calificare sau chiar moto- 
cicliști mai vîrstnici să dezvă
luie tinerilor modul cum tre
buie pregătite motocicletele 
pentru diversele împrejurări, pe 
care le oferă concursurile moto.

Gheorghe ȘTEFĂNESCU

WGOLAE N. CFAUȘCSCU

EDUCAȚIEI FIZICE 
SISF0RTUUH

științelor pedagogice ; un do
meniu investigat cu stăruință 
de biologi, psihologi. peda
gogi, medici etc. și ooncre- 
tizat prin studii si cercetări 
de o reală valoare practică.

Adresată nu numai profeso
rilor șl antrenorilor, cl, în e- 
gală măsură. părinților si 
educatorilor, în general celor 
ce se ocupă de instruirea și 
perfecționarea tineretului an
gajat în activitatea sportivă 
lucrarea „Pedagogia educației 
fizice șl sportului" reține in
teresul prin complexitatea el. 
prin maniera cursivă cu care 
noțiuni teoretice de bază sînt 
susținute de un bogat bagaj 
explicativ în care este încor
porată experiența școlii și a 
familiei, adică acei factori cu 
responsabilități directe în edu
carea tinerei generații. (t.st.)

ALTE APARIȚII
• O. Snak, Economia 

ganizarea turismului, 446 pag. 
29 lei ;
• V. Berbece, C. Marinoiu, 

A. Matei, Gh. Mămularu, Vîl- 
cea (ghid turistic), 196 pag, 
fotografii + hartă, 7,50 lei ;

• Viniciu Gafița, Țara de 
Sus, 110 pag. fotografii 8,25 
lei ;

• • • »

șl or-

Zîmbete la umbră, 
culegere de epigrame îngrijită 
de G. Navarra, M. Trifu, G 
Zarafu, 102 pag, 5 lei.
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SĂRBĂTORIREA SEMICENTENARULUI
PRIMEI PROMOȚII A I. E. F. S

se-

Prima promoție a I.E.F.S. își 
va sărbători 50 de ani de la ab
solvire. Momentul va avea loc 
miercuri 22 decembrie (orele 
10) și va fi marcat printr-o 
festivitate organizată la 
diul Institutului.

Cu acest prilej vor lua cu- 
vîntul rectorul I.E.F.S., prof, 
univ. Ion Șiclovan precum și 
unul din foștii profesori ai pri
mei promoții de absolvenți, 
acad. Octav Onicescu. Va fi 
prezentat, de asemenea, un bi
lanț al activității desfășurate de

absolvenți la catedre sau în 
cadrul altor instituții. în cadrul 
festivității vor lua cuvîntul, 
vocînd diferite momente de 
activitate, actuali profesori ai 
I.E.F.S., precum și reprezen
tanți ai unor promoții mai ti
nere care " “ ‘ -
țămîntul «v- uyvvuunuuiu, oau 
în diferite sectoare ale mișcării 
sportive.

în finalul festivității vor fi 
prezentate scurte filme didac
tice realizate de absolvenții in
stitutului.

e-

activează în învă- 
de specialitate, sau

își intră 
lor legitime I

LA MUNTE!
Covorul alb de zăpadă 

acoperit munții I Pirtiile de 
i săniuțe au fost pregătite I Sporturile 

de iarnă 
in drepturile

MAN OLE GRECU, GIURGIU. 
Max Schmelling a fost un greu... 
ușor. El n-a avut niciodată mai

POIANA BRAȘOV 
vă așteaptă !

Stațiune climaterică permanentă, situată la o 
altitudine de 1030 metri, la poalele muntelui 

Postăvarul — Poiana Brașov - 
atrage irezistibil prin poziția 

și frumusețile naturale din jurul 
său, prin originalitatea confortului 
din vile, cabane și hoteluri, prin 

amenajările sale pentru practicarea 
sporturilor.

Complexul „Teleferic" din Poiana Brașov 
vă oferă un sejur incintător și momente c 

agrement la barul său. 
întreprinderea de Turism, Hoteluri ți Restaurante 

București, prin filialele sale din Bd. Republicii nr. 
ți 68 ți Bd. N. Bălcescu nr. 35, vă pune la dispo

ziție locuri la'Poiana Brașov pină la 23 decembrie 
Plecări zilnice.

mult de 90 de kilograme. Mai pu
țin, da.

ION FLOREA, MOLDOVA VE
CHE. In cupele europene la fot
bal, golurile înscrise în deplasa
re nu se dublează automat. Adu
nările și scăderile urmează calea 
normală și numai atunci cînd 
cele două echipe se află la ega
litate de puncte și de golaveraj, 
intră în acțiune, în vederea de
partajării, prevederea privind du
blarea golurilor marcate în de
plasare. Deci, dacă echipa noas
tră ar fi învins formația Bulga
riei cu 3—1 sau cu 4—2, adică la 
două puncte diferență, fa|ă de 
un punct cu cît pierdusem la So
fia, am fi cîștigat Cupa balcani
că. La 3—3 însă — cît a fost sco
rul general — s-a dublat golul 
înscris în deplasare de fotbaliștii 
bulgari. Este clar ?

AURELIAN STROE, BUCU
REȘTI. Loviturile de la punctul 
de 11 metri care se execută pen
tru departajarea unor echipe nu 
trebuie confundate cu loviturile 
de la 11 metri (penalty-urile) din 
timpul jocului. în primul caz, 
mingea respinsă de portar nu

mai poate fi reluată în nici o 
condiție. In cel de-al doilea caz, 
mingea respinsă de portar poate 
fi reluată atît de jucătorul care 
a executat lovitura, cît și de ori
care alt jucător.

MARCEL OLIMPIU BIR AU, 
COMUNA SAMOVA. Petrolul a 
cîștigat de 4 ori campionatul ță
rii la fotbal. Prima oară, în 1930, 
cînd... strămoșul petrolului de azi 
activa în București, sub numele 
de Juventus.

NELU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 
catren, inspirat de performanțele 
din această toamnă ale jucători
lor echipei Petrolul:

Părea de necrezut,
Dar azi, vedem, prin ei, 
Petrolul renăscut
Din propriul... țiței.
MARCEL HRETCU, FOCȘANI. 

Arbitrul N. Raab, fost jucător la 
Rapid București — cred că l-ați 
văzut jucînd — este unul dintre

cei mai tineri „cavaleri ai fluie
rului". Are 39 de ani.

ALEXANDRU D. MAZILU, CO
MUNA ȘUTEȘTI. Din informațiile 
pe care le am, Universitatea Cra
iova, ca si alte echipe de fotbal 
din Divizia A, rezolvă favorabil 
cererile de insigne și de fotogra
fii venite din partea iubitorilor 
fotbalului, a suporterilor echipe
lor respective. Bineînțeles, însă, 
că solicitanții trebuie să achite 
contravaloarea acestor adevărate 
trofee pentru un suporter. Adre- 
sîndu-vă unei echipe, anexați în 
primul rînd mărci pentru răs
puns.

NICOLAE POPESCU, PENSIO
NAR, COMUNA BALCEȘTI. Pro
puneți alcătuirea a două echipe 
naționale de fotbal, pentru a se 
întrece una cu alta și a se putea 
vedea care este mai bună. Este 
greu de alcătuit o singură echipă 
națională, dar-mi-te două! în ca
drul pregătirilor pot fi formate 
două echipe, a „probabililor" și 
„posibililor", dar în final, desigur, 
tot la o selecție trebuie să se a- 
jungă, alegîndu-se cei mai buni 
jucători din loturile respective, 
pentru ca echipa națională — una 
singură! — să aibă o valoare cît 
mai ridicată. Apreciem, totuși, 
faptul că, la anii dv. pasiunea 
pentru fotbal se menține intactă, 
ca în tinerețe!

Ilustrații : N. CLAUDIU



TOATĂ ATENȚIA GIMNASTICII 
LA LOCUL DE MUNCĂ!

COM ESTE GOSPODĂRITĂ 
BAZA MATEB1ALĂ?

3 Raidul nostru în județul Sălaj

Un mijloc important și eficient 
de întărire a sănătății oameni
lor muncii, de sporire a capa
cității de efort îl constituie și 

practicarea gimnasticii la locul de 
muncă. In acest sens, organelor cu 
atribuții în mișcarea sportivă, con
ducerilor unităților economice le re
vin sarcini importante, reieșite, de 
altfel, și din dezbaterile prilejuite de 
recenta ședință a Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. pe a cărei 
agendă de lucru au figurat și pro
blemele sportului de masă și de per
formanță. Desigur, am avut prilejul 
să consemnăm deseori rezultatele 
bune obținute în acest domeniu, cum, 
de asemenea, am întîlnit și multe 
situații necorespunzătoare, care se 
cer de urgență eliminate.

In numărul de azi, ne oprim asu
pra unor aspecte întilnite în cîteva 
județe.

La Întreprinderea „Libertatea" din Sibiu, gimnastica la locul 
de muncă este practic'ată zilnic de aproape 500 de angajați.

Foto : V. CIRDEI — Sibiu

DESTINDERE, CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE EFORT,
REZULTATE MAI BUNE IN PRODUCȚIE
Din experiența

Tn ultimii doi ani, în mod 
deosebit, generalizarea practică
rii gimnasticii la locul de mun
că în unitățile economice din 
județul Bihor a constituit o 
preocupare permanentă a orga
nizațiilor sindicale. învățînd din 
experiența bună a cîtorva între
prinderi care, în această privin
ță, au făcut muncă de pionierat 
(întreprinderile de confecții din 
Oradea și Marghita, întreprinde
rea de blănuri „1 Mai“ din O- 
radea și altele), consiliul jude-

Dr. Gheorghe Bonyhai — medic 
Io poiicliimca sportivă din Ora
dea : „Urmărind influența gim
nasticii la locul de muncă timp 
de șase luni, la un eșantion da 
zece muncitoare am puîut stabili 
cu precizie că s-a produs o corec
tare a poziției corpului, a cres
cut capacitatea funcțională a or
ganismului, s-a produs o stabili
zare a tensiunii arteriale. Vom 
continua cercetările pentru a 
pune toate datele utile la dispo
ziția organelor care se ocupă de 
introducerea gimnasticii".

Prof. Vasile Laza : „Mă preo
cupă de vreo 14 ani efectele 
practicării gimnasticii la locul de 
muncă asupra creșterii randamen
tului in producție și îmbunătățirii 
sănătății celor ce-o practică. Re- 
ferindu-mă la muncitoarele de la 
unitatea de confecții din Orașul 
Dr. Petru Groza se constată la 
zece persoane luate in studiu o 
creștere cu 7 procente a produc
tivității. In același timp a scăzut 
tendința spre obezitate, 5 per
soane din zece revenind, după un 
an de practicare a gimnasticii, 
combinată cu alte forme de exer
ciții fizice, la greutatea ideală".

Andrei Meer — psiholog la în
treprinderea de tricotaje „Mio
rița" din Oradea : „Nive
lul și momentul instală
rii oboselii diferă în funcție de 
natura activității, de natura 
solicitărilor psiho-fiziologice și 
musculare. De aceea, printre o- 
biectivele pe care le urmărim, 
este și ora cea mai potrivită pen
tru efectuarea reprizei de gim
nastică".

țean al sindicatelor a grăbit, 
am putea spune — dar nu îna
inte de a crea toate condițiile 
necesare — extinderea gimnas
ticii prin organizarea mai mul
tor schimburi de experiență, li
nul dintre acestea a avut loc, cu 
puțin timp în urmă, la unitatea 
de confecții din orașul Dr. Pe
tru Groza (anexă a întreprin
derii similare din Oradea). Di
rectorul unității. Riffold Miklos, 
ne spunea : „Conducînd o unita
te economică, noi trebuie să a- 
vem în vedere — cu atît mai 
mult cu cît cele mai multe 
muncitoare sini foarte tinere și.

î N S E M N Ă RI...
• Popas la „Tex

tila” Slatina. Unita
te în care ponderea 
o au femeile. Gim
nastica la locul de 
muncă a fost intro
dusă în 3 secții — 
repansat, năvădit și 
CTC. Participă : an
gajatele din schim
burile I și II. In
structoarele breve
tate de C.J.E.F.S. 
Olt au fost selecțio
nate dintre foste 
sportive (Ileana Du
mitru, Ioana Tricu- 
lescu, Grigorița Ra
dulescu ș.a.). Progra
mele de exerciții, 
stabilite cu con
cursul comitetului 
sindical, se schim
bă lunar. în totul, o 
activitate continuă, 
care își demonstrea

ză eficiența ; sonda
jele atestă un spor 
al producției, para
lel cu o mai bună 
stare a sănătății an
gajatelor.

• Tot in Slatina, 
întreprinderea „Ol
tul". Lucru într-un 
singur schimb. Acti
vitate febrilă, dar 
poziție incomodă a 
muncitoarelor la 
scaunele „războaie
lor” de țesut covoa
re. în aceste condi
ții. gimnastica apa
re și mai mult ca o 
necesitate stringen
tă. Din păcate, ne- 
existînd spațiu în a- 
telier, exercițiile 
trebuie făcute afară, 
în aer liber. Și cînd 
vremea nu îngădu
ie...

unor întreprinderi din
deci Ia începutul meseriei — 
ca angajatele să-și poată înde
plini în cele mai bune condiții 
sarcinile de plan, dar să aibă și 
o bună stare de sănătate. Fi
rește, la aceasta contribuie mai 
mulți factori, iar printre aceș
tia și gimnastica Ia locul de 
muncă". Intr-adevăr, lucrurile 
așa stau. Cele 3—4 minute de 
gimnastică, cu exerciții alese 
datorită colaborării dintre pro
fesorii de educație fizică din 
oraș, cadrele didactice de la 
Secția de educație fizică a In
stitutului pedagogic din Oradea 
și medici au dus, într-un in
terval de un an, la îmbunătă
țirea vizibilă a sănătății practi
cantelor, la creșterea randamen
tului în muncă, la scăderea con
siderabilă a numărului de zile

PREA MULTĂ „TEORIE",
PREA PUJINE ACȚIUNI PRACTICE

Județul. Timiș. Inițiative în 
domeniul impulsionării gimnasti
cii la locul de muncă au existat 
de mai mulți ani. Modalități pro
pagandistice? Ședințe de comuni
cări, simpozioane, mese rotunde, 
afișe. Partlcipanți, factorii cu res
ponsabilități și atribuții directe. 
Rezultatul? In cîteva unități de 
producție, interes, bună organiza
re. La Fabrica de încălțăminte 
din Jimbolia (1 500), la Fabrica 
de ciorapi din Sînnicolaul Mare, 
la Fabrica de mătase din Lugoj. 
In municipiul Timișoara la In
dustria linii (secțiile de repansat 
și croitorie), la întreprinderea de 
aparate electrice și mașini, la Fa
brica de memorii (care deserveș
te producția de calculatoare elec
tronice), intr-o serie de ateliere- 
școală: Liceul nr. 1, Liceul de 
informatică, Liceul ,,Lenau“, Gru
pul școlar Electromotor, Liceul 
U.M.T. In rest? Acțiuni sporadi
ce, stadiu de „bune intenții", în 
cazul cel mai avansat.

Foarte puțin pentru un județ 
cu un însemnat număr de între
prinderi în care gimnastica la 
locul de muncă s-ar putea orga
niza în excelente condiții, cu o 
largă participare a angajațllor.

Care să fie cauzele? Prof. Adri
an Damșa, secretar al C.J.E.F.S. 
Timiș ține să le precizeze: „Mal 
înlii, o insuficientă înțelegere a 
utilității acestei activități pentru 
sănătate și pentru sporirea capa
cității de muncă. După aceea, o 
muncă superficială desfășurată 
de unii reprezentanți ai factorilor 
cu atribuții".

Evident, lipsă de înțelegere a 
utilității acestei activități atîta 
timp cît mai există directori de 
întreprinderi care în loc să gă
sească soluții pentru a o materia
liza se lamentează afirmind că 
se pierde un timp prețios din 
producție. De ce să nu fa

• Fabrica de tri
cotaje Textila din 
Caracal. Acțiunea 
se bucură de o oa
recare tradiție crea
tă prin intermediul 
unor cadre didactice 
de specialitate, Ga
briela Vancu, Viori
ca Gherman și Ma
ria Telescu.

Participă, în to
talitate, muncitoa
rele secțiilor de fi
latură I și II. In
teres major față de 
exerciții, atmosferă 
animată, instructoa
re temeinic pregă
tite. Din cînd în 
cînd profesoarele 
sus amintite stabi
lesc, prin sondaje, 
eficiența acestei ac
tivități.

județul Bihor
de concedii medicale. Muncitoa
rele Maria Ghergheli, Viorica 
Corod, Ana Jurcău — cu care 
am discutat — ne-au declarat 
că se simt mult mai bine, mai 
puțin obosite, după repriza zil
nică de gimnastică. Mai mult, 
căpătînd obișnuință, ele practi
că și acasă, seara, înainte de 
cuiloare, cîte 5 minute de gim
nastică alături de ceilalți mem
bri ai familiei.

După cum ne spunea Vasile 
Derșidan, șeful comisiei sport 
și turism la Consiliul județean 
Bihor al sindicatelor, acum se 
are în vedere extinderea gim
nasticii și la alte unități, decît 
cele ale industriei ușoare.

Ion GAVRILESCU

cem în așa fel ca să nu se 
piardă acest timp ? ! ? Nu este mai 
puțin adevăTat, însă, că nici pre
ședinții comitetelor sindicale (cu 
sarcini concrete!), nici cei ai aso
ciațiilor sportive și, din păcate, 
nici medicii nu pledează suficient 
de convingător pentru crearea 
unui curent de opinie în sprijinul 
reușitei acestei activități sportive.

Așadar, județul Timiș se pre
zintă serios descoperit la acest 
capitol. Se impune, de aceea, o 
trecere mal rapidă la acțiune, de 
la teoretizări la munca practică. 
Fiindcă, în fond, aici se află che
ia problemei (t. st.)

ETICA SPORTIVĂ REFUZĂ CONCESIILE!
• Clubul Olimpia București și 

secția sa de judo au procedat, 
spre finele campionatului, la o 
împrospătare masivă a lotului 
de Divizia A, îndepărtînd ele
mentele indisciplinate. Măsura 
a fost luată într-un moment 
critic pentru echipa Olimpia, 
care era amenințată cu retro
gradarea. Dar, departe de a se 
slăbi, în acest fel, potențialul 
echipei, măsura a avut ca efect 
salvarea de la retrogradare. Și 
încă unul, mai important : im
punerea respectului pentru 
muncă, pentru regulile de com
portare în teren și afara sa.

• Proferînd injurii la adresa 
arbitrilor, cu prilejul campio
natelor naționale, canotorii Pa
vel Zagoni și Andrei Kapornayi 
de la clubul Steaua au fost sus
pendați din competițiile inter
naționale ale sezonului urmă
tor... O măsură și mai severă 
a fost luată împotriva dinamo- 
vistului Ilie Oanță, fost cam
pion european și vicecampion 
mondial, maestru emerit al 
sportului (!), care a primit 
suspendare pe doi ani, ca ur
mare a numeroaselor încălcări

FĂRĂ COMENTARII
Cele două dialoguri de mai jos le-am purtat la Mizil, pe ace

eași temă : participarea elevilor din două unități de învățămînt 
— situate una alături de cealaltă — la trecerea normelor com
plexului „Sport și sănătate".

• Ne aflăm în sediul Șco
lii generale nr. 1, unde stăm 
de vorbă cu profesorul de e- 
ducție fizică Victor Gîdiuță :

— Cîți elevi au trecut nor
mele Complexului ?

— Vreo 250. Le-am dat și di
plome,

— Atunci ce este cu teancul 
acela de diplome ?

— Ne-au trimis prea multe.

____________ ________ I 

nu trimis niciodată 
pentru această ac-

^A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\W

„Împreună cu ceilalți factori 
cu atribuții in domeniul activi
tății sportive, ne preocupă foar
te serios problemele privind a- 
menajarea, întreținerea si folo
sirea intensă si eficientă a tu
turor bazelor sportive de pe cu
prinsul județului nostru, pen
tru a îndeplini in cit mai bune 
condiții sarcinile ce ne revin" — 
ne spunea Nicolae Negrea, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Sălaj, afirmație care a consti
tuit, de fapt, punctul de 
plecare intr-un recent raid- 
anchetă în această zonă a țării.

Trebuie precizat, de la înce
put, că în județul Sălaj există 
aproape 300 de terenuri de fot
bal, volei, handbal, baschet, te
nis de cîmp, porticuri de gim
nastică ș.a., că la Zalău se află 
în plină construcție o modernă 
sală cu 1 000 de locuri, că pre
ocupări constante pentru reali
zarea unei baze materiale co
respunzătoare am întîlnit la 
multe asociații sportive, ceea ce 
creează premisele necesare unei 
bune activități.

în ce stadiu se află terenu
rile de sport ? La această în
trebare am găsit un răspuns 
satisfăcător la Somes, Odorhei, 
Liceul Jibou, Liceul Zalău, Li
ceul real-umanist Șimleul Sil
vaniei, Liceul Cehu Silvaniei, 
Școlile generale din Nusfalău, 
Valcău, Cehu Silvaniei, Româ- 
nași, Cizer — unde bazele spor
tive sînt bine întreținute și a- 
menajate corespunzător. Dar, 
oare peste toț situația se pre
zintă în bune condițiuni ? Din 
păcate, nu. în multe localități 
terenurile nu sînt întreținute, 
instalațiile sînt deteriorate, fapt 
ce scoate în evidență lipsa de 
preocupare în această direcție 
a asociațiilor respective, cele 
din Crasna, Letca, Mirșid, con
stituind doar trei exemple.

în strînsă legătură cu intere
sul manifestat pentru întreține
rea bazelor existente se află și 
grija pentru amenajarea tinor 
noi spații destinate activității 
sportive de masă și de perfor
manță. Numai în această peri
oadă au fost realizate la Valcău, 
Cizer, Jibou (la asociația Ra
pid), la Cehu Silvaniei noi te
renuri de handbal, volei, fotbal, 
tenis de cîmp etc. Acestora li 
se mai pot adăuga și cele, din 
alte localități, cum ar fi Bocșa, 
Sărmășag, Chiejd, Buciumi, 
Greaca, Sînnicolaul Almașului, 
Românași, Cuzăplac, Rus unde 
s-au făcut terenuri de handbal 
și volei. Dar, și în această di
recție se mai manifestă încă 
unele neajunsuri. Un exemplu 
îl constituie satele Hurez, Su
san, Valea Banului • unde nu e- 

ale normelor disciplinare și de 
conduită. în acest timp, Oanță 
(și nu numai el) își va da sea
ma cu siguranță că titlurile nu 
pot fi folosite drept pavază 
pentru actele de indisciplină...

• Jucătoarea de volei Maria 
Enache (Farul), componentă a 
lot’d'ti național a adresat... în

juraturi arbitrului principal, 
fapt pentru care a fost elimi
nată de pe teren la meciul 
Penicilina Iași — Farul. De a- 
semenea, echipa oaspete a re
fuzat să se prezinte la salutul 
final. Comisia de educație și 
disciplină a F.R.V. a propus 
sancționarea Măriei Enache și 
avertizarea secției constânțene 
pentru slabă muncă educativă. 
Un gest nesportiv a comis e- 
chipa masculină de volei Re-

• Un alt dialog, cu profeso
rul de educație fizică Florin 
Ivan, la Liceul agro-indus- 
trial :

— Cîți elevi de la dumnea
voastră și-au trecut normele 1

— Aproximativ 300.
— Le-ați dat diplomele 1
_ Nu, fiindcă n-avem ! Nouă 

nu ni s-au trimis 1 
diplome i 
țiume. 

xistă nici măcar un minim de ba
ze sportive, strict necesar desfă
șurării unei activități normale 
Ar trebui ca aici, organele lo
cale și organizațiile de tineret 
să demonstreze mai multă ini
țiativă, pentru ca și în aceste 
locuri sportul să se bucure de 
atenția cuvenită. Adăugăm, de 
asemenea, că în Cehu Silvaniei 
lucrările la noua bază sportivă 
ce se realizează în locul celei 
dezafectate trenează, întîrziin- 
du-se darea ei în folosință și 
că, exceptînd asociațiile Rapid 
Jibou și Minerul Sărmășag, ce
lelalte asociații din întreprin
deri și instituții nu s-au pre
ocupat îndeajuns de amenaja
rea unor baze sportive, deși 
posibilități există în fiecare u- 
nitate.

De asemenea, o problemă 
destul neglijată în acest an a 
fost și aceea privind procu
rarea de materiale și echipa
ment sportiv, fapt constatat 
mai ales cu ocazia desfășurării 
diferitelor concursuri de masă 
și a campionatului județean de 
fotbal, unde participanțij s-au 
prezentat în ținută necorespun
zătoare. Excepții, echipele de 
fotbal juniori din Sărmășag, 
Hida și Victoria Zalău.

„Așa cum s-a putut vedea — 
ne-a spus loan Domuța, secre
tar al C.J.E.F.S. — avem, in 
ceea ce privește baza materială 
a sportului, multe realizări no
tabile, aceasta și ca urmare a 
sprijinului primit din partea or
ganelor locale de partid și de 
stat, a unei din ce in ce mai 
bune colaborări dintre toți fac
torii. Dar, in unele locuri mai 
persistă și neajunsuri, care, fi
rește, influențează buna desfă
șurare a activității generale. 
Pentru aceasta am luat o serie 
de măsuri care, o dată aplica
te, vor face ca munca noastră 
să capete un evident spor de 
calitate". într-adevăr, din am
plul plan de măsuri am reținut: 
realizarea în 1977 în toate lo
calitățile rurale a unui minitn 
de baze sportive ; extinderea 
concursului „Cea mai bună bază 
sportivă"; stabilirea în școlii a 
ramurilor de sport practicate și, 
în funcție de specialitatea pro
fesorilor, și de tradiție, amena
jarea terenurilor ; procurarea 
de echipament și materiale 
sportive etc.

Firește, întreaga activitate 
sportivă în județul Sălaj ur
mează o linie ascendentă, dar 
ea se cere ceva mai mult spri
jinită, astfel ca munca pasiona
lilor oameni de aici să dea 
roade cît mai bogate.

Emanuel FANTÂNEANU

Ionul Săvinești din Divizia B, 
care — după cum relatează ar
bitrul întîlnirii Medicina Timi
șoara — Relonul — a părăsit 
terenul de joc înainte de sfîrși- 
tul meciului, în mod ostentativ, 
îndemnată fiind de antrenorul 
său... La salutul final, echipa 
din Săvinești a fost reprezen
tată de un... jucător de rezervă!

• La'finala campionatului de 
concurs complet, călărie, care 
a avut loc la Rădăuți, unul din 
caii echipei Steaua s-a acciden
tat grav, viața sa fiind în pe
ricol. A urmat o noapte albă 
nu numai pentru medici, dar 
și pentru antrenori și sportivi 
care au preferat să dea asis
tența necesară decît să se ducă 
la hotel. Și osteneala lor nu a 
fost în zadar...

• Voleibalistul Marius Tri- 
tean de la divizionara B Silva- 
nia S. Silvaniei a fost suspen
dat de către conducerea asocia
ției pe cinci etape pentru aba
teri de la etica muncii...

• Pentru lipsuri în organiza
rea jocurilor pe teren propriu 
și în educarea spectatorilor sec
ția de handbal Mureșul Tg. 
Mureș a fost sancționată de două 
ori în primul tur al campiona
tului feminin al Diviziei A cu 
avertisment, dar sancțiunile nu 
au avut un efect pozitiv, situa
ția repetîndu-se. Ca urmare, co
misia de disciplină a ridicat e- 
chlpei Mureșul dreptul de or
ganizare pe trei etape, iar pe 
jucătoarea Magda Pereș a sus
pendat-o patru etape pentru 
indisciplină. Comportarea ei 
este cu atît mai regretabilă cu 
cît este o jucătoare tînără, 
componentă a lotului național 
de tineret.
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RETROSPECTIVĂ LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZCI A

(Urmare din pag. 1)

pective, inclusiv de cele repre
zentative. Pregătirea tactică 
ne-a apărut și ca — în general 
— ca deficitară, puține fiind 
echipele la care s-au distins — 
cu claritate — idei precise și 
specifice de joc, în funcție de 
adversarul întîlnit, dc condițiile 
disputării partidelor.

Sub aspect disciplinar, prima 
parte a campionatului ne-a o- 
ferit, de asemenea, numeroase 
motive de nemulțumire și chiar 
de îngrijorare. Este suficient, 
credem, să menționăm numărul 
mare (248) de avertismente 
(cartonașe galbene) date jucă
torilor și să-1 comparăm cu cel 
din turul campionatului trecut 
(219) pentru a ne da seama că 
abaterile de pe terenurile de 
fotbal — consecință a unei in
suficiente munci educative duse 
în cluburi — sînt în creștere, 
după cum o dovedesc și cele 
nouă eliminări de 
pe teren dictate 
Tristul record al 
galbene (25) și cel al cartona
șelor roșii (3) îl deține chiar ul
tima etapă a turului, disputată 
duminica trecută, cînd atît pe 
terenurile de joc, cit și în tri
bune, s-a manifestat o nervo
zitate excesivă. De altfel, refe- 
rindu-ne la atmosfera din tri
bune, trebuie să recunoaștem 
•Să — din păcate — și ea a su
ferit degradări în ultima vre
me, prin reacțiile total nespor
tive ale unor spectatori față de 
echipele oaspe 
chiar pe unele stadioane unde 
pînă nu 
bucura de frumoase 
cum ar fi la Timișoara, Pitești, 
Craiova și (surprinzător) Bucu
rești. Tonul acestor manifestări 
pătimașe, străine spiritului dc 
sportivitate, îl dau de obicei 
tocmai acele nuclee ale supor
terilor care par cei mai atașați 
de echipele lor, cei mai înflă
cărați, dar care — atît in in
cinta stadioanelor, cit și, nu de 
puține 
dedau 
numai 
mclor i 
socială.

Din nefericire, uneori pre
textul pentru asemenea atitu
dini 
unei 
nuat 
jele, 
dacă 
materie de arbitraj s-a înre
gistrat în această primă jumă
tate a campionatului un pro
gres sensibil. Pe lingă arbitri

jucători de 
de arbitri, 
cartonașelor

și dc arbitri,

demult publicul se 
aprecieri,

ori, în afara lor — se 
la fapte contrare nu 

bunului simț, ci și nor- 
noastre de conviețuire

deplasate, reprobabile, ale 
părți din public a conti- 
să-1 ofere înseși arbitra- 
Desigur. am fi nedrepți 
nu am recunoaște că în

i 
mai vechi, cu recunoscută com
petență și experiență, cum ar 
fi C. Dinulescu, Fr. Coloși, N. 
Rainea, I. Rus și alții — care 
au obținut și la meciurile con
duse de ei în această toamnă 
calificative foarte bune și bune
— au fost, în mod lăudabil, 
promovați și arbitri mai tineri, 
cu frumoase perspective, din 
rîndurile cărora s-au și impus 
pînă acum N. Raab, I. Igna, V. 
Tătar, Gh. Jucan. Totuși, în 
sezonul recent încheiat n-au 
lipsit nici arbitrajele mai slabe, 
cu greșeli care — uneori — au 
influențat chiar rezultatele.

Urmărind evoluția echipelor 
noastre divizionare A in a- 
ceastă toamnă și privind clasa
mentul la încheierea turului, 
constatăm că destul de puține 
echipe au reușit să iasă, în 
mai mică sau mai mare măsu
ră, din anonimatul general. In 
rîndul acestora se situează și 
liderul actual, Dinamo, care, 
după un prim eșec la Timi
șoara. în etapa de debut, a 
avut o suită de evoluții și re
zultate bune, care au detașat-o 
suficient de autoritar în clasa
ment. Totuși, spre finalul se
zonului s-a observat și la Di
namo un regres, mai ales în 
jocul prestat. Puternic începu
se Sportul studențesc, care s-a 
menținut multe etape neînvin
să, dar apoi a cedat din tere
nul cîștigat, semn — probabil
— al unei oboseli fizice și psi
hice. în schimb, echipa cam
pioană, Steaua, care a avut o 
evoluție sub așteptări, a ma
nifestat spre sfirșitul sezonului 
o spectaculoasă revenire, situ
îndu-se in prezent pe locul se
cund. Cu o formație mult înti
nerită, Universitatea Craiova 
joacă un rol remarcabil în a- 
cest campionat, menținîndu-se 
în plutonul fruntaș și candidînd 
cu șanse la 
tr-una din
Frumoase și surprinzătoare as
censiuni au
U.T.A., aceasta din urmă pre
matur condamnată la retrogra
dare după rezultatele din pri
mele trei etape. In rest, cele
lalte competitoare ale Diviziei 
A au marcat fie stagnare, fie 
chiar regrese in 
lor generală și în rezultate. De 
altfel, cu cele cîteva excepții 
ale formațiilor din grupul frun
taș (și ele cam inegale) cam
pionatul primei divizii prezintă
— ca o caracteristică principa
lă, evidentă și în ediția trecută
— o nivelare spre mediocritate. 
Așa se explică. în fapt, dife
rențele foarte mici de puncte

participarea în- 
cupele europene.

realizat Jiul și

comportarea

»
separă echipele în clasa-care 

ment, acestea ureînd sau cobo- 
rînd la fiecare etapă, un loc 
sau chiar mai multe, in funcție 
de locul unde joacă : acasă ori 
în deplasare. Cu alte cuvinte, 
avantajul terenului propriu a 
continuat să fie determinant în 
campionatul nostru, echipele 
gazdă forțînd de regulă victoria 
prin orice mijloace. Semnifica
tiv în această privință este 
faptul că, din cele 153 de me
ciuri disputate în 
15 s-au soldat cu 
echipelor oaspe !

Nivelul general 
făcător al campionatului a avut 
drept consecință și insuficienta 
competitivitate a echipelor 
noastre pe plan internațional. 
După cum se știe, patru din 
cele cinci formații 
de club participante 
europene n-au reușit 
de primul tur, deși 
Steaua și Dinamo ar 
face chiar dacă adversarele lor 
s-au numit F. C. Bruges și, 
respectiv. A. C. Milan. La rin- 
dul ei, Politehnica Timișoara a 
suferit un sever eșec la debu
tul în noua ediție a „Cupei 
Balcanice" intercluburi. Nici 
echipa reprezentativă — lipsi
tă, ce-i drept, de unii dintre 
titularii ei — n-a izbutit să 
salveze aparențele, ratînd — 
mai ales prin slaba evoluție 
din prima repriză — cîștigarea 
Campionatului balcanic, in ciu
da victoriei obținute la Bucu
rești asupra selecționatei Bul
gariei.

Iată, așadar, succint, princi
palele aspecte — pozitive și 
negative — puse în evidență 
de desfășurarea primei jumă
tăți a campionatului.

Dar asupra lor vom mai avea 
prilejul să revenim pe larg, în 
perioada vacanței competițio- 
nale.

AL DIVIZIONARELOR A
PROGRAMUL DE IARNĂ

A «

tur, numai 
victorii ale

încă nesatis-

românești 
la cupele 
să treacă 
mai ales 
f; putut-o

• Situația medicala a loturilor dc Jucători Proiecte
La cîteva zile după încheierea primei părți a campionatului, 

am solicitat conducerilor celor 18 divizionare A să ne informeze 
asupra proiectelor de program ale cluburilor respective pînă Ia 
reluarea întrecerii, asupra situației medicale a loturilor (acciden
tări, tratamente etc.), precum și in privința unor proiecte de 
promovări de noi jucători pentru „stagiunea" 1977.

Iată, pe scurt, răspunsurile primite.

DINAMO BUCUREȘTI. în
dată după meciul de la Reșița, 
14 jucători (printre care Dudu 
Georgescu, Dinu, Sătmăreanu 
II, A. Moldovan, G. Sandu, 
Ștefan) au plecat la Băile Fe
lix pentru tratament. Dudu 
Georgescu și Dobrău, acciden
tați în ultima parte a turului, 
vor fi recuperați. Antrenorii 
Ion si Lică Nunweiller au a- 
nunțat 
pentru ziua de 7 ianuarie. După 
cîteva zile petrecute la Bucu
rești, pregătirea va continua la 
Sinaia pînă la 31 ianuarie.

STEAUA. lordănescu, Du
mitru. Troi, Zamfir, Stoica, Mo- 
raru, Florea, Vigu și Răducanu 
fac tratamente la Băile Felix. 
Iordaehe se află, în același 
scop, Ia Sîngeorz Băi, iar Sameș 
la Ocna Sibiului. FI. Marin se 
va reface pînă la reluarea pre
gătirilor. Prin repetatele acte de 
indisciplină comise, Năstase s-a 
autoeliminat din lot, el nefiind 
utilizat în ultimele partide, așa 
cum se știe. Reunirea întregului 
efectiv este prevăzută pentru 7 
ianuarie.

UNIVERSITATEA CRAIOVA. 
Oblemenco, Marcu, Bălăci, Bel- 
deanu, Negriiă, Ștefănescu și 
Tilihoi vor pleca la tratament 
la Herculane, iar Geolgău la o- 
dihnă, Ia Sinaia. Constantines- 
cu, Irimescu și Țarălungă sînt 
indisponibili pentru o perioadă 
mai lungă de timp. Intre 10 ia
nuarie și 10 februarie, pregăti
re centralizată la Brașov,

reluarea pregătirilor

CLASAMENTE

LOTO
NUMERELE EXTRASE

CIȘTI-
care :

FOND GENERAL
GURI : 829.084 lei
100.917 lei REPORT.
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MAI PRODUCE Șl LIVREAZĂ

călcat lenje-

tăiat hîrtie uzată

abraziv pen-

Frecvența maximă a curselor 
Motor electric
Masă netă
Gabarit (h X L X 1)

disc i 
metale

Instalații spălat autobuze 
Prese pentru călcat lenjerie 
Compresor pentru hidrolor 
Mașini universale de tîmplă- 
rie cu 8, 9 și io operațiuni 
Mașini de debitat și îndrep
tat oțel beton
Utilaje industriale spălătorii 
de capacitate redusă pentru 
grădinițe, creșe, cămine, aso
ciații de locatari
Parcometru (destinat pentru 
taxarea la parcare a autove
hiculelor) .

Utilaje industriale Dentru spă
lătorii
Calandru pentru 
rie 0 350 
Mașină de 
în fîșii
Mașină cu 
tru debitat
Instalații spălat-uscat autotu
risme
Aparat pentru fabricat sifon 
Aparat desen tip Fix și ISIS 
Menghină orientabllă
Pistol pentru spălat autotu
risme

București, sector 8, str. Teodosie Rudcanu nr. 12—14 
Telefon : Plan 18.31.15 — Desfacere 17.59.30

OFERĂ SPRE VÎNZARE

duble 50 curse minut
3 KW 220 W/380 V
1 675 kg
1 190 X 1 620 X 1 060 mm

inclu-

ACASĂ DEPLASARE
1. Dinamo 10 8 1 1 32-10 17 1. Univ. Craiova 9 3 2 4 15-13 8
2. Steaua 11 8 1 2 26-12 17 2. Dinamo 7 2 3 2 6- 7 7
3. Polit. Timiș. 9 8 1 0 19- 7 17 3. Progresul 6 2 2 2 8-10 6
4. F.C. Argeș 9 7 2 0 18- 7 16 4. Sportul stud. 7 2 1 4 4- 7 5
5. U.T.A. 9 7 2 0 17- 8 16 5. Jiul 8 2 1 5 7-16 5
7. Jiul 9 7 1 1 17- 4 15 6. Polit. iași 9 1 2 6 7-13 4

F.C.M. Reșița 8 7 1 0 19- 6 15 7. F.C. Bihor 9 0 4 5 13-19 4
8. A.S.A. 8 7 1 0 14- 2 15 8. Steaua 6 1 1 4 6- 9 3
9. Rapid 11 6 3 2 21-12 15 9. A.S.A. 9 1 1 7 3-13 3

10. F.C. C.-ta 9 6 2 1 18- 6 14 10. Corvinul 8 0 3 5 3-17 3
11. Sportul stud. 10 5 4 1 15- 5 14 11. U.T.A. 8 0 3 5 6-24 3
12. S.C. Bacău 8 5 2 1 15- 5 12 12. Polit. Timiș. 8 1 0 7 3-12 2
13. Univ. Craiova 8 5 2 1 14- 6 12 13. F.C.M. Reșița 9 0 2 7 5-19 2
14. Corvin ui 9 5 2 2 13- 6 12 14. F.C. Argeș 8 0 2 6 7-23 2
15. F.C. Bihor 8 5 2 1 11- 5 12 15. S.C. Bacău 9 0 1 8 5-18 1
16. Progresul 11 4 3 4 17-22 11 16. Rapid 6 0 0 6 1-13 0
17. Polit. Iași 8 4 2 2 14- 4 10 17. F.C. Constanța 8 0 0 8 2-18 0
18. F.C.M. Galați 8 2 4 2 10-11 8 18. F.C.M. Galați 9 0 0 9 4-26 0

SUSPENDAREA UNOR JUCĂTORI
Comisia de disciplină a intrat 

și ea în vacanță joi seara, nu 
înainte însă de a lua în discu
ție cîteva dintre abaterile să- 
vîrșite de unii jucători în ulti
mele meciuri ale sezonului. în
delung a fost analizat cazul lui 
Radu II (F.C. Argeș), eliminat 
din joc în meciul F.C. Argeș 
— Sportul studențesc. Acesta a 
apărut, pentru a treia oară în- 
tr-un an, în fața Comisiei de 
disciplină. Ținînd seama însă și 
de punctul de vedere al obser
vatorului federal, în opoziție — 
de data aceasta — cu cel al 
arbitrului, Comisia nu l-a sus
pendat pe Radu II decît pe o 
etapă, iar jucătorul piteștean 
s-a angajat să aibă pe viitor o 
atitudine sportivă, valorificîn- 
du-și astfel mai bine realele

calități cu
Alți doi 

A, Gătej 
Rontea (Rapid), eliminați de pe 
teren în meciul de duminica 
trecută, au fost suspendați pe 
1 și, respectiv, 3 etape.

Patru etape suspendare a 
primit Minculescu (Victoria Că- 
ian) pentru insulte aduse arbi
trului de linie, Comisia de dis
ciplină ținînd totodată să atra
gă atenția celor de la Victoria 
Călan că Minculescu este al 
patrulea jucător al acestei echi
pe sancționat în acest sezon.

Acumulînd cîte trei cartona
șe galbene, Șoșu și Cărpuci 
(S.C. Bacău), precum și Ma- 
teescu (F.C. Constanța) nu vor 
juca în primul meci oficial din 
primăvară.

care este înzestrat, 
jucători din Divizia 
(F.C. Constanța) și

siv primele jocuri de verificare 
cu eciiipe din acest județ.

JIUC. Tratamente la Băile 
Felix ale unor jucători (Molțes- 
cu, Dumitrache. Bădin, Augus
tin, Stoica etc). Se intenționea
ză aducerea a doi tineri sub 20 
de ani din eșaloanele inferioa
re ; între 7 și 10 ianuarie, vizi
ta medicală ; 10—16 : prima eta
pă de reacomodare la efort (la 
Petroșani); 16—25 pregătire cen
tralizată, probabil la Herculane; 
de la 25 ianuarie încep meciu
rile de omogenizare-verificare.

SPORTUL STUDENȚESC. O 
mare parte dintre jucători efec
tuează tratamente în stațiunea 
Felix. Răducanu, Cazan și Gri- 
gore au de susținut, în această 
perioadă, examene și vor ră- 
mîne in București. Se contează 
pe refacerea jucătorilor de mai 
multă sau mai puțină vreme 
indisponibili (M. Sandu, Vlad, 
Grosu, Chilia ia). între proiectele 
de promovare este acela al ata
cantului Mihai Marian. La 7 ia
nuarie este prevăzută reunirea 
întregului efectiv la București, 
după care se va pleca la Izvo
rul Mureșului, pentru pregătire.

POLITEHNICA TIMIȘOARA. 
Petrescu. Păltinișan, Dembrov- 
schi, Roșea, Lața, Cotec. Mehe- 
dințu și Anghel vor urma tra
tamente la Băile Felix. Anghel 
continuă să fie indisponibil 
pentru o perioadă de mai lungă 
durată. Promovări în lot : Tor- 
noreanu, Iancu și Rupp, toți de 
la juniori. Programul echipei 
pentru perioada pregătitoare de 
iarnă cuprinde : 7—20 ianuarie, 
antrenamente la Timișoara ; 20 
ianuarie — 3 februarie, pregăti
re centralizată la Păltiniș.

U.T.A. Șase componenți ai lo
tului (Nedelcu II, Bitea, Bro- 
șovschi, Leac, Cura, Iorgulescu) 
au plecat la Băile Felix pentru 
tratamente. Ologeanu. grav ac
cidentat, nu este încă refăcut 
și probabil nu va reintra la re
luarea campionatului. Se proiec
tează promovarea juniorilor Le- 
șeanu și Hirmier. începerea 
pregătirilor, la 7 ianuarie.

A.S.A. Tg. MUREȘ. Trata
mente individuale, în funcție de 
traumatismele fiecăruia dintre 
jucători. Nu există indisponibi
lități de lungă durată. Vor fi 
promovați în lot Gal, Ogrean 
și Ruja. Tradiționala pregătire 
fizică generală în stațiunea So- 
vata.

F.C. ARGEȘ. Jucătorii piteș- 
tenj se află pentru tratamente în 
stațiunile Felix și Eforie. Sin
gura indisponibilitate. Mustățea, 
se va rezolva în perioada 
întrerupere, 
proiectează 
vescu (F.C. 
care există 
băimărean. Adunarea lotului, la 
7 ianuarie. Pregătirea centrali
zată se va efectua la Herculane 
pînă la sfirșitul lunii.

F.C.M. REȘIȚA. Jucătorii 
au suferit traumatisme în 
ma parte a campionatului 
află în diferite stațiuni balnea
re. Nu există indisponibilități 
în lot. Antrenorul Ion Reinhardt 
a decis ca, după întîlnirea în-

de 
Pentru retur se 

utilizarea lui Chi- 
Baia Mare), pentru 

acordul clubului

care 
pri

se

dc promoi
tregului lot, 
efectuarea t 
medical, »rc 
șoare, penta 
rina, în im 
unde există 
fectuăril unc 
tense.

PROGRES l 
funcție de tr 
11 jucători vi 
la Felix, Hei 
Au fost căzu 
tăți — Giron, 
de lungă dur; 
se preconizez 
lot. La 7 ian 
pregătirile.

F.C. BIIIOI 
la doi pâsși di 
rii orădeni v 
oadă de timi 
tratamentele 
fost indispon 
mai îndelungi 
declara antre: 
nu vor fi ef 
în lotul celor 
ceea ce prive 
pregăti», duj 
urma 8 zile di 
Oradea, apoi < 
pregătiri la S

RAPID. Are 
tori la tratame 
Dumitru la F 
Singeorz-Băi). 
dentat în final 
reface pînă la 
gătirilor. Se ii 
movarea a ini 
juniori din „pr 
atacanții Iordai 
dașul central 
cașul Caragea 
rea, de la 7 
București, intri 
pregătirea la 
sfirșitul lunii ii

F.C. CORVIN 
Vlad, Tonca, Șl 
mu, Georgescu 
fectua tratamer 
lix. Doi jucător 
bili pe o perioi 
de timp : Jur ci 
Vor face parte 
echipe și junior 
și debutat în E

NOT/
Asupra notelo 

cătorilor de fott 
voluției intr-un 
xista — desigt 
unii lăsîndu-se 
presionați de fell 
câtor a rezolvat 
mită, alții puni 
preț pe constant 
lungul partidei, 
în mod deosebit 
fazele care au d 
sau, dimpotrivă, 
ori mai puțin sp 
transpunerea în 
lor tactice de joc

Redactorii noșt 
iese — in scurtul 
re-1 au la dispozi 
Iul meciului și 
sau scrierea cron 
mănuncheze toate 
mai sus (plus, ad 
tarea disciplinară) 
incit, nota pe care 
fie cit mai aprot 
tate.

în legătură cu 
date la meciul Ste

PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Vă prezentam principalele aspecte 

— de ordin statistic — desprinse din 
desfășurarea primei părți a campio
natului Diviziei A.

TRAGEREA LOTO DIN 17 DECEMBRIE

Extragerea I :
40 58 34 86 

Extragerea a
90 22 87 60 51 48

1 46 10 64

ll-a : 13 76

71

44

AZI. ULTIMA ZI PENTRU 
PROCURAREA BILETELOR

din str. Doamnei

Jucînd mai multe bilete 
vă măriți șansele de cîștig
Tragerea are loc mîine la 

București în sala Clubului Fi
na nțe-Bănci
nr. 2 cu începere de la ora 
17,45. In continuare va fi ofe
rit spectacolul formației de mu
zică ușoară „Liric” a Clubului 
Finanțe-Bănci.

415 GOLURI MARCATE
In cele 17 etape ale ediției a 

59-a s-au marcat 415 goluri (410 în 
turul trecut). Media golurilor pe 
etapa este de 24,41, iar cea pe 
partida de 2,71. Cele mai multe go
luri sau înscris în etapa a 3-a : 
33, la polul opus situîndu-se prima 
etapa și cea de a 14-a, cînd s-au 
înregistrat doar cîte 19 goluri. Din 
nou gazdele au avut o mare con
tribuție, mărci nd 73% din totalul 
goluri l-or : 308, în timp ce oaspeții
au punctat de 107 ori. Cea mai 
mare diferență între golurile înscrise 
de gazde și de oaspeți am consem
nat-o în etapa a 3-a : 32—1, iar 
cea mai mică în prima rundă : 
10—9.

GOLURILE CU NUMERE-JALON
lată jucătorii care au reușit să 

înscrie golurile cu numere de jalon 
ale actualei ediții : Ion Ion (nr, 1), 
T. Zamfir (nr. 50), D. Georgescu 
(nr 100), Radu II (nr. 150), Marcu 
(nr. 200), Mulțescu (nr, 250), Eco-

nomu (nr. 300), Qymi 
Șutru (nr. 400).

7 AUTOGOL

In turul actualei ediți 
nat înscrierea a 7 aut 
in campionatul trecut) 
pentru F.C. Argeș (et< 
Kukla pentru F.C. Cons 
a 3-a), Gătej pentru 
(etapa a 4-a), Boloni i 
vinul (etapa a 6-a), B 
Univ. Craiova (etapa a 
pentru F.C. Constanța (e 
și Morohai pentru A.SA 
(etapa a 17-a).

D. GEORGESCU Șl 
CITE 4 GOLURI INTR

lată jucătorii care au 
înscrie mai mult de un 
partidă : D. Georgescu 
și Bălăci — cîte 4 golui 
gescu, lordănescu, Gabel 
și Radu l| — cîte 3, D 
(de 3 ori). Munteanu i 
Buduru (de 2 ori), M. 
lordănescu, Lucescu, Bi 
Sandu, O. Ion eseu, Coti 
Lața, Oblemenco, Marc



Marginalii la Divizia națională de juniori

F. C CONSTANȚA, UN LIDER AL EFICACITĂȚII

iă și Petcu. Pînă la 15 ianuarie, 
ol pregătirea se va efectua în lo- 
ă- -4 calitate. După aceea lotul se va 
i- ’ deplasa, pentru două săptămîni, 
îi, la Prislop, la 50 km de Hune- 
e- doara.
n- POLITEHNICA IAȘI. Majori

tatea jucătorilor vor efectua 
în tratamente balneare în condiții
te, foarte bune, la Băile Nicolina.
ni, Nu există indisponibilități de
ra. lungă durată. Doi juniori, Cer
ii- nescu și Florean, vor fi promo-
nu vați în lotul de seniori, care va
nu mai fi completat și cu Simio-
în nov. revenit după satisfacerea

:pe stagiului militar. Prima etapă
a pregătirilor se va desfășura la 

it... Iași, după care echipa se va
to- fdeplasa la Piatra Neamț.
;ri- F.C. CONSTANȚA. O mare 
itru parte dintre jucători vor pleca 
au la tratamente la Băile Felix și 

imp Herculane, în funcție de speci- 
1 ne ficul traumatismelor. Nu există
aoc, indisponibilități, de lungă dura-
cări tă. Vor fi promovați în lot 
. In Tararache și Ignat. Pregătirile 

de vor fi efectuate numai la Con- 
vor -«tanța.

e la S.C. BACĂU. O parte din ju- 
i de cători vor efectua, pînă la 7

ianuarie, tratamente medicale 
ucă- la Eforie. Este vorba de Zamfir,
Ad. Pruteanu. Pană, Catargiu, Bo

ia tez, Constanținescu și Muntea-
icci- nu. Echipa nu, are indisponibili-
î va tăți de lungă durată. Pentru vi-
pre- itorul sezon vor fi promovați
pro- în lotul primei echipe jucăto-

> de rii Mîndrilă, Solomon, Agachi,
)ca“: Antohi și Timofi. Programul e-
fun- chipei, începînd de la 7 ianua-
lijlo- rie, este următorul : pînă în
mea- 15 ianuarie la Bacău ; 15—31 ia-

la nuarie, instruire centralizată la
face Slănic Moldova.

ă la F.C.M. GALAȚI. Mai mulți 
jucători vor face tratamente la 

lescu, Eforie, Herculane și Călimă-
cono- nești, în funcție de recomandă-
or e- rile medicului. Se contează pe 
: Fe- reintrarea lui Burcea, Oană și 
;poni- Ene și pe promovarea juniori- 
lungă lor G. Popescu și Moțoc de la 
ighin. C.S.U. Galați. Prima parte a
irimei perioadei de pregătire se va
are a efectua Ia Gîrboavele, lîngă Ga- 
Albu lăți.

Duminica trecută s-a înche
iat și turul primei ediții a Di
viziei naționale de juniori, 
competiție care și-a propus ca 
principal scop, aducerea în 
prim-plan a celor mai buni ju
cători tineri și pregătirea lor 
la un nivel corespunzător pen
tru a putea fi promovați cu 
succes în eșaloanele superioare 
ale fotbalului nostru, inclusiv 
Divizia A. Realizînd un rezultat

divizie. Iată încă o dovadă 
concludentă a bunelor rezul
tate obținute de centrul de copii 
și juniori craiovean, una din
tre cele mai productive pepi
niere ale fotbalului nostru. 
Alte patru echipe, A.S.A. Tg. 
Mureș (A. Erdok), Politehnica 
Iași (K. Gross), Rapid (B. Ma
rian) și F. C. Argeș (L. Ia- 
novschi) au avut comportări 
oscilatorii. La A.S.A. s-a re-

Ignat șt Ciric — doi dintre cei mai buni jucători ai liderului, 
F. C. Constanța.

1. F.C. C.-ța 17 11 3 3 39-17 25
2. S.C. Bacău 17 10 3 4 33-10 23
3. Univ. Craiova 17 10 3 4 29-14 23
4. F.C Corvinul 17 8 6 3 32-21 22
5. „Poli" Timiș. 17 9 4 4 21-15 22
6. Steaua 17 8 4 5 25-19 20
7. Dinamo 17 8 4 5 18-13 20
8. A.S.A. Tg. M. 17 8 3 6 24-19 19
9. Polit. Iași 17 8 3 6 28-28 19

10. Rapid 17 6 7 4 20-21 19
11. F.C. Argeș 17 6 6 5 23-21 18
12. U.T. Arad 17 6 3 8 21-20 15
13. F.C. Bihor 17 6 3 8 23-25 15
14. F.C.M. Reșița 17 4 5 8 11-19 13
15. Progresul 17 4 4 9 14-24 12
16. F C.M. Galați 17 4 4 9 8-21 12
17. Sportul stud. 17 2 4 11 18-33 8
18. Jiul 17 0 1 16 7-54 1

care fac parte F.C.M. Reșița

■SPRE... NOTE
e ju- de duminica trecută, care au 
na e- creat unele discuții, am socotit 
ot e- interesant să ne comparăm pă- 
iscuții, rerea cronicarului nostru cu 
t im- aceea a observatorului federal
m ju- care — conform unei cerințe

anu- a F.R.F. — acordă note în 
mult foaia sa de observație asupra 

â de-a jocului, pentru uzul intern al 
reciind forului de specialitate.
iția la Reproducem mai jos notele 
uitatul date de ziarul nostru în nu-

(une- mărul de luni 13 decembrie,
s) 4a— si — în paranteză — notele 

acordate de observatorul fede
ral al meciului respectiv : 

Iordache 8 (9) ; Moraru 7 (8); 
Anghelini 7(8) ; Zahiu 8 (8) ; 
Sameș 8 (8) ; Vigu 8 (7) ; Du
mitru 7 (7) ; Stoica 6 (7) ; Ior- 
dănescu 8 (7) ; Aelenei 8 (7) ; 
Răducanu 8 (7) ; Zamfir 6 (6).

După cum se vede. în cazul 
a patru jucători (Zahiu, Sameș, 
Dumitru, Zamfir) notele sînt 
identice, în timp ce la restul 
jucătorilor diferențele sînt de 
un punct, în plus sau în mi
nus. situație care arată o apre
ciere foarte apropiată.

i idei- 
tc.
strădu- 
pe ca- 
e fina- 
miterea 
să în- 

tele de 
:ompor- 
așa fel 
ordă să 
s reali- 

s acor- 
- U.T.A

de egalitate la București în 
compania lui Rapid, F. C. 
Constanța (antrenor : Iosif
Biikosy) a reușit să-și men
țină poziția de lider.

Echipa constănțeană s-a re
marcat de la începutul campio
natului printr-un joc axat pe 
atac, fiind singura dintre cele 
18 formații care a reușit să 
înscrie mai mult de două go
luri de meci. Ignat, Suru, Ta
rarache și chiar fundașul Cîrîc 
fiind cei mai eficace jucători 
ai echipei. Cealaltă candidată 
la locul 1 a fost S. C. Bacău 
(antrenor : C. Anghelache), for
mația cu cel mai bun golaveraj, 
cu cea mai puternică apărare. 
Nu întîmplător un fundaș — 
Agachi — a primit... botezul 
primei divizii, făcîndu-se re
marcat la debut, nu întîmplă
tor alți doi juniori băcăuani 
— portarul Mîndrilă și mijlo
cașul cu sarcini defensive, So
lomon — sînt titulari ai re
prezentativei noastre de ju
niori. Printre fruntașele între
cerii s-au aflat și Corvinul Hu
nedoara (antrenor : D. Pă- 
trașcu) și Dinamo București 
(antrenor : Gh. Timar). Prima 
echipă se poate lăuda și cu o 
spectaculoasă lansare în pri
mul eșalon al fotbalului nos
tru — atacantul Nicșa. La rîn- 
dul lor, juniorii dinamoviști au 
coindus mult timp plutonul 
celor 18 echipe (etapele 4—9), 
dar înfringerea înregistrată, pe 
teren propriu și în ultimul mi
nut, în fața băcăuanilor i-a des
cumpănit și au pierdut apoi 
contactul cu pretendentele la pri
mul loc. Universitatea Craiova 
(C. Oțet), „Poli" Timișoara (T. 
Itineanțu) și Steaua (V. Za- 
voda) au avut evoluții identice. 
După ce au ratat startul, fie
care înregistrînd cite o severă 
înfrîngere pe teren propriu, 
treptat, ele și-au revenit, ob- 
ținînd apoi victorie după vic
torie. Remarcabilă evoluția e- 
chipei craiovene care, multe 
etape la rînd, a jucat fără 3—4 
dintre cei mai buni juniori ai 
săi (Irimescu, Ciobanu, Geol- 
gău), reținuți pentru echipa de 
seniori și promovați în prima

marcat jucătorul Ogrean, la 
Politehnica Iași — Florean și 
Cernescu, la Rapid — Cristian 
Iordache, la F. C. Argeș — 
Ancuța și Voiculcț, jucători 
care, pregătiți cu mare aten
ție, pot aspira, nu peste mult 
timp, la promovarea cu suc
ces în Divizia A.

Rezultate necorespuazătoare 
— dacă ținem cont de faptul 
că sînt reprezentantele unor 
centre de juniori puternice și 
care au dat mulți jucători de 
valoare fotbalului nostru în 
anii trecuți — au obținut, în 
această primă parte a campio
natului U.T.A. (Al. Dan) și 
F. C. Bihor (Al. Muta). în 
sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
grupul „corigentelor" la prima... 
sesiune de examene a Diviziei 
naționale de juniori, grup din

(G. Vida), Progresul București 
(E. Iordache), F.C.M. Galați 
(M. Greabu), Sportul studen
țesc (M. Rădulescu) și Jiul (A. 
Coșereanu). Surprinde plasarea 
Progresului în acest grup, e- 
chipă mereu fruntașă în edi
țiile trecute ale campionatului 
de juniori. E greu de crezut 
că a... secat o pepinieră ca a- 
ceea care a dat un Dudu 
Georgescu sau Beldeanu, în 
care activează doi dintre cei 
mai pricepuți tehnicieni ai e- 
șalonului copii-juniori : loan 
Kluge și Nicolae Gorgorin. Și 
nu surprinde de loc faptul că 
Jiul n-a obținut în cele 17 
etape decît un rezultat de ega
litate (!?). Pentru că în Valea 
Jiului nu s-a acordat atenția 
cuvenită creșterii și promovă
rii juniorilor.

După această scurtă trecere 
în revistă a echipelor partici
pante la prima ediție a cam
pionatului diviziei naționale de 
juniori, să revenim la subiec
tul cu care am început aceste 
rînduri — liderul de toamnă, 
F. C. Constanța. Un învingă
tor merituos prin strădaniile 
unui antrenor inimos (Biikosy) 
și ale unor jucători cu fru
moase perspective : Pîrvan, 
Vulpe, Cîrîc. Vasilescu, Borali, 
Bratu, Zamfir, Tararache, Po- 
lifron, Purcărea, Ignat, Suru, 
Pacea, Marinof, Pățan.

L. DUMITRESCU

■ BALONULUI ROTURID
Preliminariile C. M. și subiectele lor

(nr.^350)

n consem- 
luri (14 

ZaIupea 
a 2-a) 

ța (eta pa 
Z. Argeș 
tru Cor- 
i pentru 
a), Tonca 
>a a 12-a)

Mureș

JALACI, 
JN MECI

reușit sâ 
gol într-o 

de 2 ori) 
, D. Geor- 

Ghergheli 
Georgescu 

le 2 ori), 
i Râducanu, 
■Ioni, M. 
c, Roșea, 
L Botez,

Duel aerian între portarul timișorean Bathori și înaintașul băcăuan 
Botez, cîștigat de cel dinții, care va înlătura pericolul golului. (Fază 
din meciul S.C. Bacău — Politehnica Timișoara, disputat in ultima 
etapă a turului) Foto : E. BATRÎNU — Bacău
Gabel, Bora, Ghergheli, Fîorescu, 
Antonescu, Mârculescu, Radu II, Du- 
mitnache, Dânilâ, D, lonescu, Șutru,

Broșovschl, Nedeleu II, Morohai, 
Vochin, Țevi, lorgulescu, Tonca, Gh. 
Georgescu — cite 2.

BRANDAO SE
Pauză, pînă la 26 martie 1977, 

în bogatul și agitatul program 
al preliminariilor C.M. din zo
na europeană. „Uvertura" nou
lui sezon e demnă de acest 
rol : Belgia — Olanda, la Bru
xelles, joc care înseamnă totul 
pentru echipa olandeză, aflată 
în „pierdere de viteză" după 
„egalul" făcut, acasă, în fața 
selecționatei Irlandei de Nord. 
Pînă atunci — timp de mai 
bine de trei luni — e timp 
pentru comentarii, pentru sta
tistici, pentru anticipări, dar și 
pentru unele măsuri cu totul 
speciale cum e chiar acțiunea 
federației olandeze de a orga
niza o reunire a lotului în tim
pul iernii, fapt fără precedent 
pentru forul de specialitate din 
Amsterdam.

Extrem de precaută se arată 
și Confederația de sporturi a 
Braziliei. Încă la începutul a- 
cestei săptămîni, ea a dat for
mă definitivă lotului de 40 de 
jucători, reținuți pentru preli
minariile C.M., deși pînă la 
primul meci, cu Columbia, în 
deplasare, mai sînt mai bine 
de două luni. Oficialii brazi
lieni doresc însă să evite orice 
surpriză neplăcută, gîndindu- 
se probabil la trecutele eșecuri 
ale unora dintre marile favori
te ale zonei sudamericane (U- 
ruguay, Argentina) suferite în 
preliminarii în fața unora din
tre concurentele considerate 
victime sigure. Așa trebuie să 
înțelegem graba brazilienilor, 
amplitudinea programului de 
pregătire a lotului, circumspec
ția selecționerului Brandao. Lo
tul său e o împletire de gene
rații, de la Rivelino, Carlos Al
berto, Leao pînă la Beto (ma
rea revelație a turneului olim
pic), Givalnido sau Amarai. 
Meciul-test cu echipa Uniunii 
Sovietice — care a prezentat 
un „11” complet nou, fără nici 
unul dintre componenții lotului 
A sau de tineret, lăsînd însă 
o excelentă impresie pe Maro
cana — pare că l-a alarmat 
destul de mult pe Brandao și 
a grăbit punerea în aplicare a 
planului de pregătire.

GRĂBEȘTE...
Nici selecționerul argentinian 

Menotti n-a primit asigurări 
asupra solidității jocului for
mației sale după întîlnirea cu 
tinerii fotbaliști sovietici. „E- 
galul“ (0—0) de pe stadionul 
River Plata, „teatrul" finalei 
1978, și mai cu seamă jocul e- 
chipei Argentinei au deziluzio
nat. Menotti încearcă noi for
mule, dar se pare că grupul 
de fotbaliști aflați în campio
nat e insuficient valoric și că 
hotărîrea de anulare a aprobă
rii transferărilor peste hotare 
a venit prea tîrziu. Dar antre
norul argentinian are mai mult 
timp la dispoziție, echipa lui 
fiind calificată direct, cum se 
știe. Alții, precum Brandao de 
pildă, trebuie însă să se gră
bească...

REZULTATELE ETAPEI A 13-a 
A CAMPIONATULUI 

REPUBLICAN DE JUNIORI
SERIA I: Rulmentul Bîrlad — 

Liceul de fotbal Bacău 1—1, Cea
hlăul P. Neamț — Șc. sp. Tecuci 
2—2, Liceul nr. 2 Iași — Unirea 
Focșani 2—1, Viitorul Vaslui — 
Politehnica lași 1—1, S.C. Bacău
— C.S. Botoșani 1—0, C.F.R. Paș
cani — C.S.M. Suceava 2—2, Li
ceul „A.I. Cuza“ Focșani — Șc. 
sp. Gh. Gheorghiu-Dej 5—3; SE
RIA A II-A: C.S.U. Galați — Ce
luloza călărași 5—2, Steaua — 
Șc. sp. Călărași 2—0, F.C. Con
stanța — Rapid București 3—2, 
F.C Brăila — F.C.M. Galați 2—1; 
SERIA A III-A: Flacăra Moreni
— T.M. București 1—1, Chimia 
Găești — Progresul București 
2—2. Gloria Buzău — F.C.M. Giur
giu 2—1, Ș.N. Oltenița — Petro
lul Ploiești 1—4, Șc. sp. Alexan
dria — poiana Cîmpina 1—2; SE
RIA A IV-A: C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin — Sc. sp. Curtea de Ar
geș 5—1, Chimia Rm. Vîlcea — 
Electrouatere Craiova 3—0, Pan
durii Tg. Jiu — știința Petroșani 
2—4. Șc. sp. Craiova — Minerul 
Lupeni 2—0, Liceul nr. 1 Caracal
— Minerul Motru 2—7, Dinamo 
Slatina — Universitatea Craiova
1— 0. F.C. Ar«eq — șc. sp. Drăgă- 
șani 5—1; SERIA A V-A: Șc. sp. 
Jimbolia — U.T.A. 0—3, U.M. Ti
mișoara — Liceul nr. 4 Timișoara
2— 2, Gloria Arad — Șc. sp. Lu
goj 4—2, F.C.M. Reșița — Viito
rul Timișoara 0—1, Dierna Orșo
va — șc. sp. Caransebeș 1—3, 
Strungul Arad — ,,Poli“ Timișoa
ra 2—2; SERIA A VI-A: Industria 
sîrmei C. Turzii — ,.U“ Cluj-Na
poca 3—1, Minerul Cavnic — Șc. 
sp. Victoria Cărei 2—0, Șc. sp. 
Oradea — F.C. Baia Mare 0—3, 
Sticla Turda — F.C. Bihor 2—3, 
C.F.R Cluj-Napoca — C.I.L. Si- 
ghet 3—0, Armătura Zalău — 
Olimpia S. Mare 0—2. Șc. sp. Ba
ia Mare — Gloria Bistrița 4—1; 
SERIA A VII-A: șc. sp. Mediaș
— Metalul Sighișoara 4—2, Liceul 
nr. 2 Deva — Metalul Aiud 1—2, 
Șc. sp. șoimii Sibiu — Gaz me
tan Mediaș 3—3, Șc. sp. Sibiu — 
C.F.R. Simeria 4—0; SERIA A 
Vili-A: Tractorul Brașov — A.S.A. 
Tg. Mureș 1—1, Șc. sp. Toplița — 
Șc. sp. Gheorghienl 1—0, Șc. sp. 
Tg. Mureș — Steagul roșu Bra
șov 3—1, Nitramonla Făgăraș — 
Șc. sp. Odorhei 2—0, Șc. sp. 
Miercurea Ciuc — șc. sp. Brașo- 
via 1—1, Șc. sp. Cristur — Chi
mica Tîrnăveni 2—2.

DE PRETUTINDENI
REPREZENTATIVA Poloniei va 

avea un program foarte bogat în 
anul 1977. In afară de meciurile 
din preliminariile C.M., selecțio
nata Poloniei va susține nume
roase partide amicale, printre 
care amintim pe cele cu echipele 
României, U.R.S.S., R.D. Germa
ne sl Ungariei. Ea va Întreprin
de șl un turneu în Argentina. In 
total, echipa poloniei va susține 
în anul viitor 13 partide.

AU FOST DECERNATE tradiți
onalele premii pe care ziarul 
„Sportivnaia Moskva" le acordă 
la sfîrșltul fiecărui sezon fotba
listic din U.R.S.S. iată cîteva din
tre ele: premiul pentru cel mai 
bun joc al sezonului a fost atri
buit echipei Aripile Sovietelor din 
Kuibîșev, pentru meciul susținut 
cu Dinamo Kiev; trofeul fair-play 
a fost acordat formației Cerno- 
morcț Odesa; premiul pentru e- 
chipa care a progresat cel mai 
mult a revenit echipei Torpedo 
Moscova. Atacantul Markin (Ze
nit Leningrad) a primit premiul 
pentru cel mai eficace jucător, 
iar Astapolski (T.S.K.A. Moscova) 
a fost desemnat cel mal bun 
portar al sezonului.

DOI JUCĂTORI cunoscuți din 
campionatul vest-german sînt in
disponibili: Ovcrath (F.C. Koln). 
supus unei operații de menise, și 
Beckenbauer bolnav de gripă.

Corespondentă din Italia

DUPĂ AGITATUL MECI CATANZARO-TORINO
Ultinia etapă a adus destule 

subiecte de discuție ; și nu 
numai subiecte, ci și sancțiuni, 
suspendări de terenuri și ju
cători. Partida dintre Catanza
ro și Torino, constituie princi
pala chestiune la ordinea zilei. 
A fost un meci plin de durități, 
de dueluri între jucători, între 
jucători și arbitri, între arbitri 
și spectatori. Era așteptat, de 
aceea, cu interes modul cum 
judecătorul unic Barbe va 
sancționa cazul. Acesta a dat 
un verdict foarte sever : trei 
etape suspendare pentru sta
dionul din Catanzaro, ceea ce 
înseamnă că formația locală 
nu va mai juca acolo pînă în 
martie. Aflînd hotărîrea foru
lui oficial, președintele clubului 
Catanzaro, Nicola Ceravolo, 
și-a prezentat demisia din ca
litatea de consilier al ligii. In
tre timp, clubul sancționat a 
făcut apel la comisia superioa
ră a Federației de specialitate.

Dar, pînă la vreo nouă hotă- 
rîre, partidele Catanzaro — 
Foggia (9 ianuarie). Catanzaro 
— Milan (30 ianuarie și Catan
zaro — Inter (20 februarie) se 
vor disputa pe terenuri neutre.

S-au declanșat și unele con
flicte interne, cum e acela de 
la A. C. Milan ; acolo a inter
venit o dispută între jucători 
și președintele Duina, care nu 
se știe cum se va solda. Și la 
Sampdoria sînt frămîntări. In- 
ternazionale anunță că va re
nunța la Anastasi, venit în a- 
cest sezon de la Juventus. An- 
tognoni are și el discuții cu 
conducerea Florentinei. Cum 
se vede, nu sînt zile prea se
nine pentru echipele din prima 
divizie, unde se înregistrează și 
două suspendări, tot în urma 
partidei de la Catanzaro : Spe- 
rotto (Catanzaro) și Mozzini 
(Torino).

CESARE TRENTINI
Bologna, 17 decembrie



ÎNTINERIREA ECHIPELOR,

O PROBLEMA DE ACTUALITATE
în dorința de a vedea cum 

sînt traduse în fapt ultimele 
hotărîri referitoare la desfășu
rarea activității sportive de per
formanță, am vizitat zilele tre
cute clubul Rapid București.

Interlocutor ne-a fost pre
ședintele clubului, prof. Florin 
Ștefănescu.

— Ce noutăți ne puteți oferi, 
tovarășe președinte, in legătură 
cu activitatea secțiilor rapi- 
diste ?

rire a secțiilor noastre 
zintă școlile sportive, 
cial Șc. sp. 2 București, de la 
care preluăm elemente de per
spectivă pe baza dublei legiti
mări. în fine — dar nu în ul
timul rînd ! — s-a procedat la 
o reevaluare a posibilităților 
juniorilor din pepiniera noastră, 
pe de o parte renunțîndu-se la 
cei care nu marcaseră un pro
gres, iar pe de alta promovînd 
la seniori tinerii cei mai talen- 
tați.

o reprc- 
în spe-

voie, ca de altfel întreaga miș
care sportivă românească, de 
elemente serioase, sîrguincioase, 
disciplinate, dispuse să arunce 
în luptă întregul lor potențial 
pentru apărarea

— Noutăți în 
tructiv ?

culorilor

procesul

tării.

ins-

ÎN NUriAI
ȘAPTE
ANI

LA CENTRUL ȘCOLAR DE BASCHET!

— Cred că primul și cel mai 
important aspect este ideca

— Această puternică ofensivă 
a tineretului presupune si o re-

W\\\\\\\\\\\\\\^ A\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\N
® Anul viitor — clubul va avea echipe divizionare cu cea 
mai scăzută medie de vîrstă ! © Din 6000 de elevi tes
tați, 400 au devenit... rapidiști întărirea disciplinei 
un aspect mereu în atenție ® Preocupare pentru opti

mizarea procesului instructiv

noastră ca, începînd din anul 
1977, Rapid să aibă echipe di
vizionare cu cea 
medie de vîrstă.

mai scăzută

considerare a primelor garni
turi...

— în această 
multe de spus, 
clubul nostru s-a împămîntenit 
obiceiul așa-ziselor „momente 
metodice", în care se urmărește 
tocmai îmbunătățirea si opti
mizarea procesului de instruire 
prin permanenta creștere pro
fesională a antrenorilor. Fie
care tehnician rapidist desfă
șoară, de-a lungul 
an, și o muncă de 
științifică, colaborînd 
proape cu Cabinetul 
și cu cel medical. Sperăm 
toate aceste preocupări să 
ducă o cît mai puternică afir
mare, pe plan intern și inter
național a sportivilor feroviari.

direcție 
mai ales

ar fi 
că în

întregului 
cercetare 

îndea- 
metodic 

ca 
a-

Venind la Școala generală nr. 
69 din Capitală, în anul inau
gurării acesteia (1969), profeso
rul Gheorghe Lăzărescu a a- 
dus întreaga sa pricepere și pa
siune pentru jocul de baschet, 
calități demonstrate încă de pe 
vremea cînd era antrenor al 
divizionarei A Voința București. 
La Voința, pe lîngă o serie de 
performanțe bune (printre alte
le, clasarea pe locul 3 în cam
pionatul național), prof. Lăză
rescu a promovat în prima for
mație și le-a pregătit pe 
Gabriela Vartepniuc-Ciocan, 
Anca Demetrescu și Constanța 
Pitrop, devenite apoi interna
ționale. Dar să revenim la 
Școala generală nr. 69 și să fa
cem un succint bilanț al roa
delor muncii celui dintîi pro
fesor de educație fizică al șco
lii : adaptarea sălii de festi
vități pentru a putea găzdui 
antrenamente și jocuri de bas
chet, transformarea unui hol în 
sală de baby-baschet ; instrui
rea unui lot de jucătoare care,

— Ideea ni se 
utilă și, mai ales,

pare foarte 
actuală.

inițiativa— într-adevăr, 
noastră este actuală, ea avînd 
ca punct de plecare indicațiile 
ca rîndurile sportivilor de per
formanță să fie împrospătate 
cu elemente noî. tinere, de per
spectivă.

— De unde veți lua aceste 
elemente noi ?

— S-a și procedat la această 
reconsiderare, chiar dacă, în 
unele cazuri, promovarea ma
sivă a tineretului în rîndul e- 
chipelor noastre reprezentative 
ne-a adus, pentru moment, o 
scădere a rezultatelor. Sîntem, 
însă, siguri că, treptat-treptat, 
acumularea experienței își va 
spune cuvîntul, iar fidelii sus
ținători ai Rapidului vor avea 
din nou motive de satisfacție ; 
și, poate, „idoli" noi...

YACHTINGUL NOSTRU NAVIGHEAZĂ
CU PINZELE... LASATE!

— în această toamnă, toți 
antrenorii din clubul nostru au 
participat la o amplă campa
nie de selecție, testînd peste 
6000 de elevi bucureșteni, din 
școlile sectoarelor VII și VIII. 
Acțiunea s-a soldat cu înscrie
rea în secțiile clubului a peste 
400 de tineri. Numărul mic de 
selecționați, în comparație cu 
numărul testaților, indică — 
credem noi o exigență deose
bită. O a doua sursă de întine-

— Lista sportivilor la care 
s-a renunțat e lungă ?

de lungă și încă 
închisă ! Vreau să 
însă, că pe lîngă 
care s-a renunțat

— Destul 
nu a fost... 
subliniez, 
sportivii la 
sau se va renunța pe conside
rentul vîrstei si al randamentu
lui, lista va cuprinde și spor
tivi care au avut dese abateri 
de la disciplină, care nu s-au 
încadrat în programul de pre
gătire și care se complac în... 
anonimat. Clubul Rapid are ne-

SINT NECESARE EEORTURI INTENSE
PENTRU CREȘTEREA VALORII

TINERILOR RUTIERI
La încheierea sezonului ju

niorilor să analizăm succint e- 
vbluția lor (la campionatele na
ționale ale rutierilor), încercînd 
să desprindem cîteva concluzii 
generalizatoare. Ne îndreptăm 
atenția îndeosebi asupra junio
rilor, fiindcă în generația care 
vine se află — teoretic — 
șansa sportului nostru cu peda
le de a-și depăși condiția me
diocră de astăzi.

Așadar, juniorii. Numărul lor 
— în jur de 60 la fiecare cate
gorie — este încă departe de 
necesitățile performanței în ceea 
ce privește realizarea unei so
lide baze de masă. Laitmoti
vul, pe jumătate real, lipsa de 
materiale, constituie o cauză ce 
nu poate fi încă ignorată. Să 
socotim, deci, în general, satis
făcătoare activitatea de asigu
rare a schimbului de ștafetă pe 
care o desfășoară o serie de 
antrenori, cum sînt Sima Zo- 
sim și Constantin Ciocan (Plo
iești). Martie Ștefănescu (Bra
șov), Ion Stoica, Constantin Ba
ciu (București), Ion Ardeleanu 
(Constanța), Vasile Chiș (Cluj- 
Napoca),Dan Budișteanu (Bucu
rești), Mihail Simion (Brăila) 
ș.a. Să nu uităm, însă, că aces
tor tehnicieni, unii dintre ei ab
solvenți ai I.E.F.S., alții cu o 
îndelungata activitate în creș
terea juniorilor, avem datoria 
să le solicităm o substanțială 
îmbunătățire a procesului in- 
structiv-educativ pentru asigu
rarea ridicării nivelului calita
tiv al juniorilor.

Dezideratul afirmat are la 
bază rezultatele din probele de 
contratimp — individual și e- 
chipe. Mediile orare înregistra
te la juniori mari sînt mult 
prea modeste pentru a se con
ta, în viitorul apropiat, pe un 
sprijin esențial din partea noii 
generații în acțiunea de revi- 
talizare a ciclismului românesc. 
Luate prin comparație cu cele

Sportul

ale seniorilor, și ele sub cota 
valorică internațională, mediile 
realizate de juniori — rutieri 
care peste un an-doi trebuie să 
intre în focul disputelor senio
rilor — nu lasă nici o speran
ță. La această oră, juniorii mari 
trebuiau să realizeze, la echi
pe, medii orare în jur de 44 km 
(față de 41 km cît au obținut), 
pentru ca în anii următori — 
trecînd de la 60 km, cît mă
soară proba la juniori, la 100 
km, distanță clasică pentru se
niori — păstrînd ritmul, să-și 
asigure posibilitatea ca după 
un sezon sau două să ajungă 
la medii orare de 47 km sau 
chiar mai bune.

Iată de ce socotim că aten
ția antrenorilor care se ocupă 
de juniori trebuie să se îndrep
te asupra calității muncii, ele
ment determinant în creșterea 
și afirmarea valorii noilor ge
nerații. Unii dintre ei trebuie 
să înceapă chiar de la selecțio
narea — sau reselecționarea — 
rutierilor pentru activitatea de 
performanță, acțiune în care au 
obligația să ceară sprijinul Cen
trului de medicină sportivă și 
al Centrului de documentare și 
cercetare științifică. O simplă 
privire asupra plutonului junio
rilor îți spune că „ochiul antre
norului" n-a fost suficient de 
exigent cînd i-a ales pe unii 
dintre candidații la performanțe 
în ciclism. Și în condițiile în 
care materialul de concurs este 
deosebit de prețios (la propriu 
și la figurat), astfel de greșeli 
devin inadmisibile.

în procesul instructiv-educa- 
tiv sînt, de asemenea, nece
sare îmbunătățiri substanțiale. 
Ele privesc, în primul rînd, 
mărirea volumului pregătirii, 
creșterea ponderii pregătirii fi
zice multilaterale și specifice, 
precum și diversificarea mij
loacelor. Pentru îndeplinirea a- 
cestor deziderate este, însă, ne
voie ca antrenorii să cerceteze 
mai mult, să citească, să se 
instruiască ei înșiși.

Hristache NAUM

în urmă 
F.R.C.Y. a 
de analiză 
obținute de sportivii români la 
ediția din acest an a Campio
natelor balcanice de yachting. 
După ce, în ultimii patru ani, 
reprezentanții țării noastre rea
lizaseră performanțe bune, cu
cerind mai multe titluri de 
campioni _ la clasa „Optimist", 
de această dată nici un sportiv 
român nu a urcat pe podiumul 
de premiere !

Astfel, într-un moment în 
care se aștepta viguroasa sa a- 
firmare pe plan internațional, 
cu atât mai mult cu cît este 
o disciplină din programul o- 
limpic, yachtingul nostru a 
marcat un regres evident, fapt 
ce a determinat o analiză exi
gentă a cauzelor care au ge
nerat insuccesele.

Dintre numeroasele explicații 
pe care le-a oferit raportul 
prezentat de președintele Co
misiei centrale de yachting, 
Gheorghe Constantin, conclu
dentă ni s-a părut a fi cea 
referitoare la volumul scăzut 
de pregătire pe apă. Era prac
tic imposibil ca, avind mai pu
țin de 100 de ore de rulaj, 
sportivii români să poată e- 
mite pretenții Ia podiumul de 
premiere. Parcă pentru a anula 
această explicație, am auzit 
însă o alta, chipurile parado
xală, cum că — pe plan in
tern — sportivi fără o pregă
tire prea 
cantitativ) 
campioni, 
care s-au 
După părerea noastră, parado
xul se explică foarte simplu, 
prin lipsa de valoare a majo
rității concurenților, inclusiv a 
campionilor care, din cît se 
vede, eșuează atunci cînd întîl- 
nesc adversari cu o pregătire 
mai serioasă.

Nu vom încerca să căutăm 
„principalul vinovat" de situa
ția existentă, din simplul mo
tiv că lipsa aparține tuturor ce
lor care activează in yachtingul 
nostru, pornind de la sportivi 
și pînă Ia conducerea Comisiei 
centrale. Sportivii sînt comozi, 
nu respectă programul de pre
gătire, antrenorii se complac in 
această atmosferă, iar Comisia 
este, după cum spunea, textual, 
vicepreședintele federației, „o 
comisie... fantomă" ! Federația 
de specialitate s-a arătat și ea 
prea indulgentă față de at
mosfera instalată în yachting, 
„o atmosferă de agrement, căl
duță, netulburată de nercaliza- 
rea obiectivelor propuse” — 
cum aprecia antrenorul Gheor
ghe Ispas, de la C.N.U. în ul
timul an, mai ales, caracterul 
de agrement al acestui sport, 
a primat, determinînd palide 
preocupări, ca să nu spunem 
inexistente pentru acumularea 
bagajului tehnic și fizic nece
sar abordării cu șanse a între
cerilor balcanice. Prioritare au 
fost interesele de club și cele 
personale, problemele atît de 
spinoase ale lotului reprezenta
tiv fiind lăsate la periferia 
preocupărilor, discutate doar 
din cînd în cînd, pe... malul la
cului și nu într-un cadru or
ganizat. Calendarul compe- 
tițional intern s-a redus la 
Campionatele republicane (des-

cu cîtva timp, la 
avut loc o ședință 
a rezultatelor slabe

grozavă (calitativ și 
reușesc să devină 
întrecînd adversari 
antrenat mai mult !

fășurate în condiții discuta
bile) și la cîteva concursuri 
modeste ca valoare și ca nu
măr de participanți, în timp ce 
calendarul internațional a exis
tat doar prin două-trei întîlniri 
inter-cluburi, la care s-au a- 
dăugat Campionatele balcanice.

Nu mai amintim alte fapte 
și situații care ar veni să com
pleteze acest tablou șocant. E- 
sențial ni se pare — așa cum 
s-a subliniat în ședința de ana
liză — ca toate neajunsurile să 
fie grabnic înlăturate, iar acti
vitatea să reintre pe făgașul a- 
nilor trecuți, cînd succesele 
tînărului Horia Ispas promiteau 
yachtingului românesc o 
moașă perspectivă. ~ 
naviga, însă, din nou 
mul cel bun, trebuie 
zele... să 'fie ridicate ! 
ca veliștii noștri să-și 
eforturile și să-și 
munca, trebuie ca baza mate
rială să fie îmbunătățită. An
trenorul Matei Carapancea sub
linia 
slabe 
prin lipsa de catarge și vele, 
ci și 
munca insuficientă”, arătînd a- 
poi că „din punct de vedere 
tehnic există resurse și posibi
lități certe de afirmare pe plan 
internațional, dacă se va trece 
imediat la o pregătire metodică, 
științifică, fără menajamente".

fru-
Pentru a 

pe dru- 
ca pîn- 
Trebuie 
unească 

înzecească

în ședință că „rezultatele 
nu trebuie justificate doar

sau mai ales — prin

Hori a ALEXANDRESCU

pornind de la minibaschet (bi
neînțeles în 1969, an în care 
au și cucerit locul I la cat. 
8—10 ani a Festivalului națio
nal de minibaschet) au ajuns 
(sub culorile C.S. Olimpia) să 
se claseze pe locul 3 în Divi
zia A (1975) ; ridicarea valo
rică a unor jucătoare pînă la 
un nivel care a permis selec
ționarea lor în reprezentativa 
de senioare (Alexandrina To- 
mescu, Ana Iatan, Florentina 
Căprița, Alexandrina Bîră și 
Camelia Tănăsescu).

„Secretele" acestor realizări? 
Ni le-a destăinuit însuși auto
rul lor : „M-am străduit — și 
uneori am reușit — să aplic 
concepția modernă asupra pre
gătirii în jocul de baschet, ba
zată pe muncă multă, migăloa
să, conștiinciozitate și discipli
nă ; am primit un ajutor con
cret și permanent din partea 
conducerii 
lui școlar 
clubului 
tronează 
noastre".

Dar dacă izbînzile 
acum sînt lăudabile, 
tivele reflectă profunzimea ac
tivității în domeniul baschetu
lui de performanță la Școala 
generală nr. 69. Mai precis, este 
vorba de faptul că Ia școala 
respectivă a fost înființat Cen
trul școlar de baschet feminin 
(primul din țară), la realizarea 
căruia Comitetul P.C.R. al Sec
torului 4, Ministerul educației 
și învățămîntului și C.N.E.F.S. 
(prin Biroul F.R. Baschet) au 
dat un important sprijin moral 
și material. Ce înseamnă orga
nizarea Centrului șoolar de 
baschet ne-a explicat prof. 
Lăzărescu : „Condiții materiale 
ajutătoare pentru pregătirea 
școlară și baschetbalistică Ia ni
vel înalt, sală corespunzătoare 
pentru un număr mare de cla
se cu program de baschet 
(9), insumind circa 250 de 
eleve numai din Sectorul 4. rea
lizarea proiectului inițial de 
amenajare a căminului, canti
nei și cabinetului medical, în
cadrarea școlii cu profesori de 
specialitate care au manifestat 
și pină acum aptitudini de an
trenori de performanță în pre
gătirea elementelor tinere, a- 
depți ai concepției moderne a- 
supra antrenamentului. Intr-un 
viitor apropiat, raza de selec
ție va cuprinde elemente de 
cea mai mare perspectivă, ca 
urmare a unei selecții pe plan 
național".

Precizînd că toate acestea nu 
sînt simple deziderate, d ac
țiuni în curs de rezolvare prac
tică, încheiem 
mului Centru 
nin din țara

școlii, inspectoratu- 
al Sectorului 4 și a 
Olimpia 
unele din

care pa- 
echipele

de pînă 
perspec-

urînd succes pri
de baschet femi- 
noastră.

D. STĂNCULESCU

FACEȚI CUNOȘTINȚA
CU MIHAI

Șahul nostru are un cam
pion „in premieră”. Turneul 
final al grupei „A“, desfă
șurat timp de trei săptă- 
mini la Timișoara, s-a în
cheiat cu victoria finalului 
maestru bucureștean MfHAI 
GHINDA.

Puțini au fost aceia care 
ar fi îndrăznit să pronosti
cheze un asemenea rezultat, 
intr-o competiție unde pri
ma șansă aparținea, indiscu
tabil, marelui maestru Flo
rin Gheorghiu și maestrului 
internațional Victor Ciocâl- 
tea, fiecare cu cite 7 titluri 
la activ !

Și totuși, succesul nu re
vine nici unuia din acești 
mari favoriți. Punîndu-și în 
valoare pregătirea teoretică 
deosebită, luptind cu 
ambiție și adoptind o 
că adecvată ritmului 
de lent al turneului, 
Ghindă a reușit să 
primul loc la capătul unui 
finiș de-a dreptul palpitant.

Noul campion, membru al 
Clubului Universitatea Bucu
rești, 
vățat 
parte 
latul 
rești.
a fost eminentul pedagog, 
regretatul maestru Traian 
Ichim. In 1964, la vîrstă de 
15 ani, participă la primul

multă 
tacti- 

destul 
Mihai 
ocupe

are 27 de ani. A în- 
șahul de mic, fă'cind 
din cercul de la Pa- 
pionierilor din Bucu-
Primul său antrenor

GHINDA
său „mare“ turneu : finala 
campionatului de juniori al 
Capitalei, în care ocupă lo
cul 6. Doi ani mai tirziu de
vine campion de juniori al 
României, iar în 1970 se ca
lifică pentru prima dată in 
finala seniorilor, unde ocu
pă locul 3, după Gheorghiu 
și Ciocâltea. In finala din 
1972 s-a clasat al 4-lea, 
pentru ca în acest an să 
ciștige titlul de primul ju
cător al țării. Mihai Ghindă 
este căsătorit cu Eugenia 
Ghindă, de asemenea, șahis- 
tă fruntașă (candidată de 
maestră) și are o fetiță, 
Laura, în vîrstă de un an. 
Pasiuni extra-șahiste: lec
tura și muzica.

Cum spuneam, principala 
forță a noului nostru cam
pion stă în 
teoretică. Un 
al studiului, 
la curent cu 
fiind foarte

pregătirea sa 
mare pasionat 
el este mereu 
toate noutățile, 

,__  ____ greu de sur
prins in deschidere. Ghindă 
va trebui, însă, să se per
fecționeze cu aceeași perse
verență și în celelalte sta
dii ale luptei șahiste, dar — 
mai ales — sd demonstreze 
mai mult curaj, mai multă 
agresivitate, într-un cuvînt, 
mai multă încredere în pro
priile forțe. Care, de altfel, 
nu-i lipsesc.

V. CH.



în cupele

europene

de volei

AU LOC
PARTIDELE

MANȘEI
A DOUA

DIN TURUL I
• La Brașov, Dinamo — Ecza- 
cibasi (f), la Liberec, Dinamo 
— Dukla (m) — în C.C.E. •
La Atena, Rapid — Panathinai- 
kos (f). Ia Odense, Steaua — 
D.H.G. (m) — in Cupa

cupelor

Si în acest sfîrșit de săptă- 
mină voleiul rămîne în actuali
tate, prin prezența echipelor 
noastre în cupele europene, în 
care vor susține partidele re
vanșă din turul întîi.

în Cupa campionilor euro
peni echipele clubului Dinamo 
vor întilni în cadrul întrecerii 
feminine, pe Eczacibasi Istan
bul, iar în cadrul competiției 
masculine, pe Dukla Liberec.

Voleibalistele, antrenate de 
Doina Ivănescu. prin victoria 
realizată în urmă cu o săptă- 
mînă la Istanbul și avînd în 
vedere diferența de valoare, au 
calificarea asigurată în faza ur
mătoare a competiției. Totuși, 
pentru întîlnirea programată 
duminică la ora 11, în Sala 
sporturilor din Brașov, lotul di- 
namovist s-a pregătit cu aten
ție, toate jucătoarele manifes- 
tînd o formă bună. De fapt, 
gîndurile diinamovistelor se în
dreaptă deja spre meciurile cu 
Traktor Schwerin din semifina
le, confruntări care vor pre
zenta un grad sporit de dificul
tate. Partida Dinamo — Ecza
cibasi Istanbul va fi condusă de 
arbitrii G. Kraus (Israel) și Gh. 
Ferariu (România).

Formația masculină a clubu
lui Dinamo a plecat joi spre 
Liberec pentru a susține a doua 
întîlnire cu Dukla. Cu toate că 
au cîștigat cu 3—1 primul meci, 
elevii antrenorului George Ere- 
mia, vor trebui să joace azi, 
în condițiile meciului în depla
sare. mai bine decît au jucat la

SiMBATĂ

i ATLETISM : Sala „23 Au- 
? gust" de la ora 16.30 : ,,Cu- 
Ipa 30 Decembrie" pentru 

juniori I și IU.

BOX : Sala Dinamo, de 
la ora 18 : finala „Cupei 
F. R. Box".

SCRIMA : Sala Floreasca 
n, de la ora 8 : camplona- 

? tul republican de tineret 
5 (echipe) proba de floretă 
J băieți.
J TIR. Poligonul Dinamo, 
? de la ora 9 : campionatul 
■, republican la arme cu 
J comprimat.

aer

DUMINICĂ

i Flacăra 
copiilor.
Floreasca 

oampiona- 
de tineret 
de spadă. 

Dinamo,

ATLETISM. Sala „23 
August", de la ora 9 : 
„Cupa 30 Decembrie" pen
tru juniori I și in.

JUDO. Sala Floreasca. de 
la ora 8 : „Cupa "
roșie" rezervată i

SCRIMA. Sala 
II, de la ora 8 : 
tul republican < 
(echipe), proba

TIR. Poligonul
de la ora 9 : campionatul 
republican la arme cu aer 
comprimat.

CÎȘTIGURI SUPLIMENTARE LA LOZ IN PLIC !

explicația marelui număr 
au apărut în ultimul timp 
țării și, desigur, un motiv

La seriile de Loz in plic ce au fost puse 
recent în vînzare se găsesc cîștiguri supli
mentare oferite din fond special, pe lingă 
cele existente.
Aceasta este și 

de cîștiguri care 
în toate colțurile ,__ __ _____ ____
în plus pentru a participa cu consecvență 
la acest sistem de joc simplu și la îndemîna 
tuturor.

Nu uitați ! Atribuirea de cîștiguri supli
mentare este o invitație de a juca și dv. 
la Loz în plic.

Numai cine joacă poate cîștiga !

Combinație reușită a 
jucătorilor de la Steaua 
in partida tur cu D.H.G. 
Odense, desfășurată du
minică în sala Floreasca.

Foto : Dragoș NEAGU

București pentru a putea de
păși pe actualii deținători ai 
titlului ! Așadar, o confruntare 
dificilă, în urma căreia — spe
răm — ca reprezentanții noș
tri să se numere printre cele 
mai bune opt echipe de club 
din Europa.

In Cupa cupelor vor evolua 
la Atena și la Odense (Dane
marca) celelalte reprezentante 
ale noastre în cupele europene: 
Rapid (feminin) și Steaua 
(masculin). După cum se știe, 
în primele partide de la Bucu
rești voleibaliștii noștri au rea
lizat victorii facile, care nu mai 
lasă nici o îndoială asupra fap
tului că atit Rapid cit și Steaua 
vor fi prezente; în ianuarie, la 
etapa semifinală, cînd vor primi 
replica formațiilor T.S.K.A. So
fia și, respectiv, Plomien Sos- 
nowiec.

Să așteptăm, deci, rezultatele, 
cu încrederea că toate cele pa
tru echipe românești se vor nu
măra printre semifinaliste.

CLASAMENTELE DIVIZIEI B
LA ÎNCHEIEREA TURULUI

MASCULIN
SERIA I

1. Farul 11 ii 0 33:11 22
2. C.S.M. Sv. 11 10 1 32: 6 21
3. Calculatorul 11 6 5 22:20 17
4. Silvania 11 6 5 20:22 17
5. I.E.F.S. 11 5 6 24:20 16
6. Electra Buc. 11 5 6 22:24 16
7. Medicina Tim. 11 5 6 19:24 16
8. Oțel-ul 11 4 7 18:25 15
9. Dinamo Br. 11 4 7 17:23 15

10. SARO Tgv. 11 4 7 20:27 15
11. Relonul 11 3 8 16:27 14
12. I.C.I.M. Bv. 11 3 8 13:27 13

SERIA A n-A
1. „U« Cj.-Napoca 11 10 1 32: 9 21
2. Progresul Buc. ii 8 3 28:12 19
3. C.F.R. Buc. ii 8 3 26:19 19
4. Voința Arad ii 7 4 23:18 18
5. Metalul Hd. ii 6 5 22:20 17
6. Polit. Iași ii 6 5 20:19 17
7. C.S.U. Pitești ii 5 6 21:21 16
8. Forests Arad ii 5 6 20:20 16
9. C.S. Rm. Vîlcea n 4 7 16:24 15

10. Grivița Roșie ii 3 8 15:25 14
11. Steaua r. Zalău ii 3 8 11:27 14
12. I.T.B. ii 1 :LO 12:32 12

FEMININ
SERIA I

1. Chimp ex C-ța 11 11 0 33: 3 22
2. Medicina Buc. 11 9 2 30: 9 20
3. I.T.B. 11 9 2 28:14 20
4. „U“ Cj.-Napoca 11 6 5 23:16 17
5. Olimpia Or. 11 6 5 23:19 17
6. C.P.B. 11 5 6 23:23 16
7. C.S. Zalău 11 5 6 20:23 16
8. Constr. Arad 11 5 6 19:24 16
9. Dacia Pitești 11 4 7 17:25 15

10. Mondiala S-M. 11 4 7 16:25 15
11. Drapelul r. Sb. 11 1 10 7:30 12
12. Electr. Buc. 11 1 10 4:32 12

SERIA A n-A
1. Olimpia Buc. 11 8 3 28:12 19
2. Voința Buc. 11 7 4 26:14 18
3. Corviruul Deva 11 7 4 26:20 18
4. Univ. Buc. 11 7 4 23:22 18
5. Voința Cv. 11 6 5 27:22 17
6. Penicilina II 11 6 5 21:20 17
7. Flacăra r. Buc. 11 6 5 23:23 17
8. C.S.U. Tg. M. 11 5 6 17:25 16
9. Spartac Buc. 11 4 7 21:24 15

10. C.S. Rm. Vîlcea 11 4 7 19:25 15
11. Voința M. Ciuc 11 3 8 17:28 14
12. G.I.G.C.L. Bv. 11 3 8 13:26 14

START ÎN NOUL SFZON 
DE PATINAJ ArtTISriC

Patinatorii artistici au luat star
tul în noul sezon compelițional 
intern. Astăzi ei vor participa la 
disputele din cadrul campionatu
lui orășenesc. Luni și marți vor 
intra în întreceri și patinatorii 
bucureșteni. Concursul lor, cam
pionatul municipal de patinaj ar
tistic. a fost programat în am
bele zile, cu începere de la ora 
14, pe patinoarul artificial „23 
August"

„Ștafeta" disputelor, preluată de 
la gălațeni, va fi predată de că
tre bucureșteni brașovenilor ale 
căror campionate se vor desfă
șura miercuri și joi, la Poiana 
Brașov. Tot în această perioadă 
vor fi organizate întreceri de pa
tinaj artistic — conform regu
lamentului — și în orașele Cluj- 
Napoca, Miercurea Ciuc și Timi
șoara.

Toată această activitate intensă 
are loc în vederea primelor con
cursuri și a campionatelor na
ționale de patinaj artistic, pro
gramate la începutul lunii ianua
rie, pe scena de gheață a pati
noarului artificial din Miercurea 
Ciuc, unde se vor desfășura. în 
zilele de 8—9 ianuarie, Concursul 
republican de patinaj artistic re
zervat copiilor (băieți și fete), iar 
în zilele de 9—10 ianuarie, Cam
pionatul republican de patinaj 
artistic, rezervat juniorilor (bă
ieți și fete).

în Divizia A, la popice feminin

LAROMET Șl VOINJA DIN BUCUREȘTI Șl TG. MUREȘ -
PERFORMERELE SEZONULUI DE TOAMNĂ

în campionatul Diviziei A la 
popice, echipele feminine au 
încheiat prima jumătate a com
petiției disputînd cîte 9 jocuri. 
La bărbați au mai rămas de 
jucat trei partide (două în se
ria Sud, rejucare și una în seria 
Nord, o restanță, toate progra
mate pentru duminică).

In competiția feminină o 
comportare frumoasă au avut 
primele clasate în seria Sud, 
sextetele bucureștene Laromet 
și Voința, care în cele 9 jocuri 
au totalizat cîte 16 p, pierzînd 
fiecare cîte un singur meci 
(Laromet la Voința și Voința 
la Gloria București). Ambele 
formații au jucătoare bine pre
gătite, care în toate etapele de 
campionat, cît și în jocurile in
ternaționale. de altfel, au evo
luat bine. Sportive ca Elena 
Trandafir și junioarele Olimpia 
Dragu, Silvia Raiciu de la La
romet, Elena Goncear și junioa
rele Cornelia Niculae, Elisabeta 
Badea de la Voința s-au impus 
prin marea lor precizie demon
strată de-a lungul turului com
petiției. Antrenorii acestor for

ULTIMELE STARTURI AII ÎNOIĂIORIIOR !

La Ploiești, timp de 4 zile: „Cupa speranțelor" și concursul 
de verificare a sportivilor fruntași

Tradiționala competiție „Cupa 
speranțelor» încheie și în acest 
an sezonul înotătorilor. în piscina 
acoperită din Ploiești, începînd 
de duminică, timp de patru zile, 
peste 300 de tineri sportivi între 
9 și 14 ani reprezentind 24 de clu
buri și asociații din țară (mai 
precis 11 județe și Municipiul 
București) se vor alinia la startul 
unui concurs maraton, care cu
prinde nu mai puțin de 76 de 
probe, repartizate participanților 
pe trei categorii de virstă.

Fiecare probă se va desfășura 
în serii contratimp, iar la sfîrși- 
tui întrecerilor se vor alcătui 
clasamente individuale și pe e- 
chipe, iar formației cu cel mai 
mare punctaj h va fi decernat 
trofeul pus în joc.

în paralel cu întrecerile copi
ilor, F.R. Natație a organizat în 
aceste zile și un concurs de ve
rificare a celor mai buni înotă
tori juniori și seniori din țară. 
Cu alte cuvinte, în aceste 4 zile 
la ploiești va fi reunit tot ce 
are mai bun înotul românesc la

Punct final in activitatea scrimerilor din 1976

CAMPIONATELE DE TINERET (echipe), 
BUCUREȘTI 18-21 DECEMBRIE

Pentru scrimeri. sezonul com- 
petițional intern al anului 1976 
se va încheia odată cu cam
pionatele republicane de tine
ret (echipe). La competiția 
programată în Capitală (18—21 
decembrie), în sala de scrimă 
Floreasca, vor participa for
mații alcătuite din cite trei 
sportivi avînd vîrsta pînă la 19 
ani inclusiv. întrecerea se va 
desfășura sistem turneu. Pot 
fi înscrise echipe reprezentind 
toate secțiile de scrimă. Prin
tre favorite se vor afla for
mațiile Șc. sp. Satu Mare, Șc. 
sp. 1 București și Șc. sp. Ora
dea (floretă fete), C. S. Satu 
Mare, C. S. Baia Mare și 
C. S. Școlar București (floretă 
băieți), Dinamo București, Vic
toria Oarei și Progresul Bucu
rești (sabie), C. S. Școlar și 
Progresul București, C. S. Satu 
Mare (spadă).

Două motive ne determină 
să anticipăm reușita competi
ției aflată Ia a doua ediție.

mații, Petre Trandafir (L) și, 
respectiv, Crista Szdcs (V) 
muncesc, după cum se vede, cu 
bune rezultate.

în seria Nord primele clasa
te au obținut punctaje mai sla
be, numai 12 puncte (Voința 
Tg. Mureș, Voința Cluj-Napoca 
și Voința Craiova). în general, 
această serie este mai echili
brată, formațiile sînt de valori 
apropiate (cinci echipe fiind la 
egalitate de puncte în mijlocul 
clasamentului), iar victoriile în 
deplasare sînt o raritate. Nici 
campioana țării, Voința Tg. Mu
reș, de pildă, n-a reușit decît 
o singură dată să obțină puncte 
în deplasare, la Voința Craiova, 
echipă care, în acest sezon, a 
avut o comportare diametral 
opusă față de campionatul tre
cut cînd se afla printre codașe. 
Acum, Voința Craiova ocupă 
locul 3. la egalitate de puncte 
cu primele două clasate.

Mai slab s-au comportat, în 
seria Sud, în prima jumătate a 
competiției divizionarele nou 
promovate, cum sînt Nicolina 
Iași și Voința Ploiești. In seria

această oră, iar alături de cam
pioni și recordmani îi vom putea 
urmări și pe cei ce vor prelua 
ștafeta în sezoanele următoare.

Va fi desigur interesant de vă- , 
zut în ce măsură pregătirea con
tinuă din lunile de toamnă (peste I 
10 săptămîni), pe baza unui pro- I 
gram bine alcătuit de colegiul ; 
central de antrenori se va ma
terializa în rezultate de bună va
loare și noi recorduri ale țării, 
în unele dintre secțiile fruntașe 
antrenamentele au fost mai in
tense decît în anii precedenți. De 
altfel, participările la o serie de 
concursuri internaționale în luni
le noiembrie și decembrie au 
dezvăluit și forma bună a cîtor- 
va din campionii țării. Fiind 
vorba de ultimul concurs al anu
lui, sportivii noștri fruntași vor 
fi cu siguranță ambiționați să 
încheie sezonul cu rezultate cît 
mai bune, pentru a intra în ve
derile selecționerilor loturilor, ce 
ne vor reprezenta în anul viitor 
la J.B. și campionatele europene. 

Primul : faptul că Întrecerea 
constituie o repetiție pentru 
Diviziile A și B, al căror start 
se va da in prima decadă a 
lunii ianuarie ; cele două di
vizii însemnînd aproape 50 la 
sută scrimeri sub 20 de ani. 
Al doilea motiv : campionatele 
republicane de tineret repre
zintă un important test în ve
derea Campionatelor mondiale 
de scrimă rezervate speranțe
lor. din martie viitor. A te 
afla printre componenții forma
țiilor fruntașe echivalează, in
tr-un fel, cu o primă opțiune 
pentru importanta întrecere a... 
viitorilor titulari olimpici.

Programul definitiv al cam
pionatelor a fost stabilit ast
fel : sîmbătă — floretă băieți ; 
duminică — spadă ; luni — 
sabie ; marți — floretă fete, 
în fiecare zi meciurile vor în
cepe la orele 8 și se vor des
fășura, non-stop, pînă la în
cheierea turneelor, (t. st.).

Nord, ultima clasată este o for
mație cu o mai îndelungată 
experiență în campionat, U.T. 
Arad, care n-a reușit în cele 
nouă jocuri să obțină decît 
două victorii.

Toma RABȘAN

SERIA SUD

lata clasamentele campionatului 
feminin după încheierea turului :

1. Laromet Buc. 9 8 0 1 16 (12538)
2. Voința Buc. 9 8 0 1 16 (9968)
3. Gloria Buc. 9 6 0 3 12 (12155)
4. Rapid Buc. 9 5 0 4 10 (9771)
5. Voința Galați 9 4 0 5 8 (12059)
6. Petrolul Bâicoi 9 4 0 5 8 01991)
7. Cetatea G i'U rg iu 9 4 0 5 8 (9605)
3. Metrom Brașov 9 3 0 6 6 (9482)
9. Voi nța Ploiești 9 2 0 7 4 (11816)

.0. Nicolinai lași 9 1 0 8 2 («064)

SERIA NORD

1. Voința Tg. M. 9 6 0 3 12 (9725)
2. Voința Cj.-N. 9 6 0 3 12 (9704)
3. Voința Craiova 9 6 0 3 12 (9666)
1. Voința Oradea 9 5 0 4 10 (11785)
5. C.S.M. Reșița 9 4 0 5 8 (12279)
5. Textila Tim. 9 4 0 5 8 (12024)
7. Hidromec. Bv. 9 4 0 5 8 (11804)
3. Electro. Tg. M. 9 4 0 5 8 (11671)
9. Voința Tim. 9 4 0 5 8 (9670)

10. U.KA. 9 2 0 7 4 (9420)

(Cifrele între paranteze reprezintă
jmărul popicelor doborîte în meciu-
'e din deplasare).

BASCHETBALÎȘTIl 
ROMÂNI

LA BALCANIADĂ

La Cluj-Napoca începe, miine. 
un turneu internațional 

feminin

Azi pleacă spre Burgas (Bul
garia) echipa reprezentativă 
masculină de baschet a țării 
noastre, care între 19 și 23 de
cembrie va fi prezentă la în
trecerile jocurilor balcanice, la 
care mai participă formațiile 

'Iugoslaviei, Bulgariei și Greciei.
Au făcut deplasarea urmă

torii jucători : Vasile Popa, Dan 
Niculescu, Marian Braboveanu, 
Lucian Ivascencu, Ion Uglai, 
Mihai Caraion, Marius Crăciun, 
Gheorghe Mihuță, Costel Cernat, 
Gheorghe Oczeiak, Dan Chircă 
>i Gheorghe Radu.

Antrenor — Dumitru Evuleț- 
Colibaba.

★
Sala sporturilor din Cluj-Na- 

poca va găzdui, de duminică 
pînă marți, un turneu interna
țional de baschet feminin la 
care au fost invitate reprezen
tativele Ungariei și Olandei, 
alături de cea a țării noastre. 
Turneul constituie un ultim test 
pentru echipa României, care 
între 24 și 26 decembrie va 
participa la Balcaniada de bas
chet de la Pernik (Bulgaria).



SERGHEI PAVLOV SE PRONUNȚA
ANUL

locală Oilers aZilele trecute la Edmonton (Canada), formația
învins o selecționată cehoslovacă cu scorul de 6—4. Iată ultimul 
gol al meciului, in care Platt (Edmonton Oilers) înscrie cu toată 

opoziția portarului cehoslovac Miroslav Turmer.
Telefoto : A.P.-AGERPRES

PE GHEATA ȘI PE ZAP ADA
HOCHEI
• Ieri în cadrul „Cupei ziarului 

Izvestia", la care participă 5 
echipe (selecționatele Cehoslo
vaciei, Finlandei, Suediei, Uni
unii Sovietice, precum și echi
pa „Winnipeg Jets", care re
prezintă Canada) s-au disputat 
două noi întîlniri.

în prima partidă a reuniunii, 
echipele de hochei ale Suediei 
si Canadei au terminat la ega
litate : 4—4 (1—1, 3—1, 0—2). 
Suedezii — care au condus la 
un moment dat cu 4—1 — au 
înscris prin Edberg, Brassar, 
Lundberg și Karlson, pentru ca
nadieni mareînd A. Hedberg (2), 
Labraaten și Green. Rezultatul 
meciului U.R.S.S. — Finlanda 
n-a sosit pînă la închiderea 
ediției.

• Gruparea profesionista de 
hochei „World Hockey Asso
ciation" va organiza, în curînd, 
turneul unei selecționate a 
U.R.S.S., care va evolua în Ca
nada și în S.U.A. Hocheiștii 
sovietici vor evolua în orașele 
New England, Houston, India
napolis, Cincinnatti, San Diego, 
Edmonton, Winnipeg și Quebec.

• La Zurich, în meci retur 
pentru C.C.E., echipa elvețiană 
H.C. Langnau a învins cu 7—4 
(3—1, 1—2, 3—1) echipa olan
deză Trappers Tilburg. învin
gători și în primul meci, ho
cheiștii elvețieni s-au calificat 
pentru turul următor.

• în localitatea cehoslovacă 
Nimburk s-a disputat cel de

al doilea meci amical de hochei 
între selecționatele de tineret 
ale Cehoslovaciei și Uniunii 
Sovietice. Formația țării gazda 
a cîștigat 
(0—0, 0—1, 
hocheiștii 
cu 3—1.

cu scorul de 3—2 
3—1). în primul joc, 
sovietici cîștigaseră

SCHI
• La Cortina d'Ampezzo s-a 

disputat o probă feminină de 
slalom special, in care victoria 
a revenit elvețiencei Lise Ma
rie Morerod. La mai mult de 
o secundă în urma sa (timpul 
pe două manșe) s-au clasat, în 
ordine, Hanni Wenzel (Lichten
stein) și Claudia Giordani (Ita
lia). După acest concurs, cla
samentul în „Cupa Mondială" 
— feminin este următorul : 1. 
Lise Mărie Morerod 70 p, 2. 
Anncmarie Proll-Moser 69 p, 3. 
Hanni Wenzel " 
1. Austria 210 
p, 3. S.U.A. 90

• Vineri îq 
Val Gardena 
probă de coborîre contind pen
tru „Cupa Mondială" la schi. 
Victoria a revenit austriacului 
Franz Klammer cu timpul de 
2:03,83 urmat de Herbert Plank 
(Italia) — 2:04,81 și Eric Ha- 
ker (Norvegia) — 2:05,27. După 
disputarea acestei probe în cla
samentul competiției conduce 
americanul Phil Mahre cu 40 
puncte, urmat de Piero Gros 
(Italia) — 31 puncte si Inge- 
mar Stenmark (Suedia) — 26 
puncte.

51 p; pe echipe:
p, 2. Elveția 111 
P-
stațiunea italiană 
s-a disputat o

PENTRU REVIZUIREA STATUTULUI C. I. 0 POST
27 (Agerpres).MOSCOVA, . _ .

într-un articol apărut în zia
rul „Sovietski Sport", Serghei 
Pavlov, președintele Comitetu
lui pentru cultură fizică și sport 
de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. se pronunță 
pentru revizuirea statutului Co
mitetului Internațional Olimpic. 
Comitetul Internațional Olimpic 
— se scrie în articol — trebuie 
să se transforme, dintr-un sis
tem închis, într-un 
reprezentanților 
sportive naționale, 
rezolve problemele 
ale mișcării olimpice. De ase
menea, a subliniat S. Pavlov, 
este de dorit să se creeze con
dițiile necesare pentru a sta
bili legături mai strînse între

C.I.O., comitetele olimpice na
ționale și organismele interna
ționale, cum este de pildă 
UNESCO.

TRANSMISIE TELEVIMTĂ

A J. 0. 1980

OLIMPIC

organ al 
asociațiilor 
capabil să 

cardinale

NEW YORK, 17. - O dele
gație americană condusă de Bob 
Howard, președintele companiei 
N.B.C., va pleca săptămîna 
itoare la Moscova pentru 
duce tratative cu privire 
transmiterea televizată 
S.U.A. a Jocurilor Olimpice 
vară din anul 1980.

vi- 
a 

la 
în 
de

STODARDiniLE PENTRU VIITOARELE
€. E. DE ATEET1SM

PARIS, 17 (Agerpres). — 
Asociația europeană de atletism 
a dat publicității standardurile 
de participare la viitoarea edi
ție a campionatelor continen
tale pe teren acoperit, progra
mate în zilele de 12 și 13 mar
tie 1977 la San Sebastian (Spa
nia).

ORANTES
L-A ÎNVINS

PE NĂSTASE
La Caesars Palace din Las 

Vegas (Nevada) au început în
trecerile celei de-a doua gru
pe semifinale a competiției in
ternaționale de tenis „Challen
ge Cup“.

Partidele disputate în prima 
zi a turneului s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : Manuel 
Orantes (Spania) — Ilie Năs
tase (România) 
6—4 ; Harold 
— Rod Laver 
6—4.

Astăzi, Ilie 
tîlni pe 
Manuel Orantes 
Rod Laver.

7—5, 3-6,
Solomon (S.U.A.) 
(Australia) 6—3,

Năstase îl va 
Harold Solomon, 

va juca

în- 
iar 
cu

9 9 INDOOR ‘

Ca deobicel, anul imediat 
următor Jocurilor Olimpice 
are un caracter deosebit. Ma
rii campioni, laureații multor 
întreceri, fie își încheie acti
vitatea competițională în pli
nă glorie, fie își îngăduie un 
meritat răgaz, odihnindu-se 
înainte de a relua marșul 
spre locurile de onoare ale 
podiumurilor. Iată momentul 
favorabil pentru tînăra gene
rație de a-și arăta capacita
tea, de a-și depune candida
tura la calitatea de membru 
al loturilor naționale.

Parcă intuind acest moment 
care înlesnește schimbul do 
generații, federațiile Interna
ționale prevăd in calendarele 
lor post-olimpice un maro 
număr de concursuri, printre 
care nu puține rezervate chiar 
juniorilor. Federația interna
țională de atletism (care a 
ajuns la impresionantul total 
de 15-i țări membre) se dis
tinge prin varietatea competi
țiilor și a sistemelor de în
treceri pe care le 
sportivilor. 
Cupa Europei 
naționale și de tentativa unei

propune
Dar dincolo de 

pentru echipe

Iată haremurile fixate de fo
rul european : MASCULIN : 
400 m — 48,2 ; 800 m — 1:50,5 ; 
1 500 m — 3:47,0; 3 000 m — 
8:00,0 ; săritura în înălțime — 
2,16 m : săritura în lungime — 
7,70 m ; săritura cu prăjina — 
5,20 m ; triplusalt — 16,10 m : 
aruncarea greutății — 18,80 m : 
FEMININ : 400 m — 54,8 ; 800 
m — 2:08,0 ; 1 500 m — 4:21,0 ; 
înălțime — 1,82 m ; lungime — 
6,25 m ; greutate — 17 m.

Pentru probele de 60 m plat 
și 60 m garduri nu sînt prevă
zute haremuri, fiecare țară pu
țind participa cu cite trei spor
tivi.

„CUPA LIGII EUROPENE"

LA TENIS DE MASA

CARNET EXTERN
^\\\\\\\\\\\\^^^^

101 KM DE FILM
Aceasta este lungimea 

peliculei filmate în 
timpul neuitatelor zile 
ale Jocurilor Olimpice 
de la Montreal. Com
parativ cu eforturile 
cineaștilor japonezi sau 
vest-germani. la trecu
tele Olimpiade, cele 25 
de aparate de luat ve
deri ale regizorului ca
nadian 
Labreque 
aparatură 
procedee 
de filmare în culori și 
uneori o rapidă compa
rație cu reportajul te
levizat dau o dinamică 
remarcabilă 
care va 
mijlocul

Filmul 
va dura 
ore și se va bucura de 
patronajul 
tracție a 
constituie 
filmate la 
tie a _____
Olimpice de la Atena, 
-ca și cadre de la edi
țiile din Paris. Londra. 
Roma si altele.

RENATE 
MARCHEAZĂ GOLURI !

Schimbare de decor 
în cariera sportivă a 
Renatei stecher. Du
pă aproape zece ani de 
succes pe pista de 
atletism. excelenta
sprinteră din R.D. Ger
mană trece pe terenu
rile de handbal Ea 
ioacă în echipa femi
nină de handbal a uni
versității 
Schiller" 
unde își termină 
tualmente studiile. Pînă 
la sfîrșitul acestui an. 
Renate 
susțină 
nlomă 
deveni . 
educație fizică ... _
drul aceleiași universi
tăți. Echipa studentelor 
din Jena participă la 
campionatul raional.

Jean-Claude 
pot părea o 
modestă. Dar 
ultramoderne

filmului, 
fi prezentat la 
anului 1977. 
Olimpiadei ’76 
aproximativ 2

O.N.U. O a- 
peliculei o 

secvențe 
prima edi- 

Jocurilor

..Friedrich 
din Jena, 

ac-

urmează 
lucrarea de 
după care 
profesoară

" ‘ " în

să-și 
di
va 
de 

ca-

iar golurile marcate de 
fosta atletă au urcat-o 
simțitor în clasament.

JOE LOUIS, 
ANTRENOR

Celebrul pugilist 
rican Joe Louis, 
din marile figuri 
boxului mondial, 
în vîrstă de 62 de ani, 
a anunțat că intențio
nează să devină antre
nor. El se va ocupa de 
pregătirea lui Roy
Williams, un tînăr
boxer de categorie grea 
din Philadelphia, 
a

ame- 
una 
ale 

acum

care
obținut 21 de victo-

sale la aruncarea discu
lui. Faina Melnik (31 
ani), care a fost cam
pioană olimpică la 
Miinchen și deține re
cordul lumii cu rezulta
tul de 70,50 m, a decla
rat că va continua ac
tivitatea competițională 
și speră să-și corecteze 
cu cel puțin un metru 
actualul record.

17 ANI PE DRUM
Globe-trotterul englez 

Walter Stolle (50 ani) 
s-a reîntors la Londra 
după ce a străbătut pă- 
mîntul în lung și

rii din cele 26 de me
ciuri disputate pînă în 
prezent.

SUB 11 SECUNDE ?
Cunoscuta sprinteră 

vest-germană Annegret 
Richter, campioană
olimpică la proba de 
100 m plat, a revenit 
asupra deciziei luate de 
a abandona activitatea 
competițională. în pre
zent, ea se antrenează 
în vederea participării 
la o serie de concursuri 
pe teren acoperit. Pen
tru sezonul viitor, și-a 
propus, ca principal 
obiectiv, corectarea re
cordului mondial în 
proba de 100 m plat, 
care-i aparține cu tim
pul de 11,01. Annegret 
Richter dorește să fie 
prima atletă din lume 
care să parcurgă a- 
ceastă distanță sub 11 
sec cu cronometraj 
electric

CĂSĂTORIE
Recordmana mondială 

la aruncarea discului, 
atleta sovietică Faina 
Melnik s-a căsătorit re
cent la Moscova cu at
letul bulgar Velko Ve- 
lev, campion al țării

lat, din Europa în Ame
rica și din Antarctica 
în Artica, trecînd prin 
150 de țări. în lungul 
său voiaj. început cu 
17 ani în urmă, Stolle 
a folosit doar 6 bici
clete.

PROFESIONIȘTII 
SE --------------DOPEAZĂ

alcampion
Will van Hel- 
abandonat ci- 

după ce prac-

Fostul 
Olandei, 
voirt, a 
clismul, 
ticase acest sport timp 
de o jumătate de an în 
calitate de profesionist 
și participase 
de 6 
ster 
du-și 
voirt _ ... -
nătatea sa are preț mai 
mare decît orice sume 
cîștigate ca sportiv pro
fesionist. „în cursa de 
la Munster, a spus Hel- 
voirt, am constatat că 
90 la sută dintre concu- 
renți se dopează, con
trolul antidoping este o 
simplă formalitate, iar 
managerii sînt în mare 
măsură răspunzători de 
această practică, întru- 
cît ei îi împing pe aler
gători să folosească sti-

la Cursa 
zile de la Miin- 

(R.F.G.). Motivîn- 
hotărîrea, Hel- 

a declarat că să-

mulente interzise pen
tru a cîștiga curse “.

„BOBBY"
Imaginea polițistului 

britanic, cu masiva cască 
protectoare pe cap, legă* 
nîndu-și agale bastonul 
de cauciuc, este binecu
noscută. L-ați văzut, desi
gur, în nenumărate filme 
pe marile șl mic Me ecrane. 
Acest ilustru personaj — 
poreclit ,,Bobby" — este 
și mare amator de fotbal. 
Nu numai ca spectator, 
ci și ca practicant activ 
al sportului cu balonul 
rotund. Rareori se întim- 
plă ca secțiile de poliție 
din Anglia să nu aibă și 
echipa respectivă de fot
bal. lată însă că bilanțul 
meciului dintre polițiștii 
din Trafford și Bolton s-a 
soldat cu două eliminări 
și trei cartonașe galbene, 
pl'us cîteva intervenții al« 
punctului sanitar de la 
stadion. Arbitrul McBrad- 
ley, care a condus aceas
tă întîlnire, a găsit de 
cuviință să adreseze ra
portul său direcției gene 
rale a poliției britanice 
care a răspuns însă 
prompt : „Deoarece me
ciul s-a disputat în afara 
orelor de serviciu, infrac
țiunile menționate nu au 
nici o legătură cu disci
plina în poliție...*.

INTRAREA OPRITĂ !
Antrenorul Timo Ko

netzki, conducătorul teh
nic al echipei campioane 
de fotbal a Elveției, F. C. 
Zurich, a dat dispoziții se
vere ca soției sale să I se 
interzică în mod categoric 
intrarea pe stadion. Mo
tivul : doamna Konetzki a 
leșinat în clipa cînd, Ic 
scorul de 2—2. 
echipei Grashoppers 
înscris golul victorios 
poarta lui F. C. 
cu 3 minute 
ierului final. Bietul antre 
nor n-a știut unde 
lerge mai întîi. 
monesteze elevii 
îngrijească consoarta

La Jtilich (R.F.G.), în întâl
nirea R.F. Germania — U.R.SB., 
contind pentru „Cupa ligii eu
ropene”, sportivii sovietici au 
obținut victoria cu 5—2. S-au 
evidențiat Strokatov, Sarhoian 
și Zoia Rudnova.

In cadrul aceleiași competi
ții, la Amiens, echipa Ceho
slovaciei a învins cu 4—3 for
mația Franței.

în clasamentul „Cupei ligii 
europene", după disputarea a 4 
etape, conduce Ungaria, cu 8 
puncte, urmată de Suedia și 
U.R.S.S. — 6 p, Franța, Ceho
slovacia — 4 p, Iugoslavia, 
R.F. Germania — 2 p și An
glia 0 p.

prime ediții a Cupei Mondiale, 
cea mai însemnată întrecere 
ni se pare acum campionatul 
european de juniori pe 1977, 
care se va disputa la Donețk. 
Cine are curiozitatea să cer
ceteze cîți dintre tinerii foști 
campioni continentali de ju
niori au urcat pe podium și 
la Montreal, va înțelege mai 
bine de ce rezultatele viitoa
relor campionate europene da 
juniori sînt importante șl 
semnificative. La Donețk s-ar 
putea să cunoaștem timpuriu 
pe cîțiva dintre eroii Jocu
rilor Olimpice din 1980 de la 
Moscova.

Și calendarele altor federa
ții internaționale prevăd mul
tiple concursuri dedicate tine
rilor. In acest sens, să men
ționăm că și o propunere ro
mânească este pe cale de re
alizare. Federația noastră de 
box a prezentat și susținut 
la forul internațional A.l.B.A, 
un proiect vizînd organizarea 
primelor campionate mondiale 
de tineret, tocmai ca o eta
pă timpurie de selecție pe 
plan universal a adevăratelor 
valori în boxul amator

După cum bine se știe, 
sportul de performanță nu 
cunoaște perioadă de acalmie; 
el pretinde o neîncetată rege
nerare a forțelor, a valori
lor. Iată de ce este justifi
cată grija și concentrata aten
ție cu care în mai toate ță
rile este privit de pe acum 
programul internațional al a- 
nului post-olimpic 1977.

„DACIA“, LOCUL 3 ÎN RALIUL
INTERNAȚIONAL

A luat sfîrșit tradiționalul naliu 
internațional automobilistic „Iarna 
rusă“ care a măsurat peste 1 000 
km. O frumoasă comportare au 
avut cele 5 echipaje ale Româ
niei : iancovici-Vezeanu, Olariu- 
Nicolau, Olteanu-Scobaî, Szentpali- 
Grigoraș și Szalai-Vință, oare 
concurind pe mașini „Dacia 1300“ 
au reușit să încheie cu succes di-

„IARNA RUSĂ“
ficilui parcurs. Automobiliștii ro
mâni reprezentind fabrica ~ 
cia“ _ Pitești au terminat 
clasamentul general pe locul 
după echipajele ,,Azlk“ și 
Mas". La competiție au mai 
ticipat echipaje reprezentind 
bricile Skoda, Polski Fiat, Wart
burg și altele.

..Da- 
în 

trei, 
„Ij- 
par- 

fa-

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

cînd, 
atacanții 

au 
în 

Zurich 
înaintea fiu

sa o 
sâ-și ad- 
sau să $’

BASCHET « în turneul final al 
Cupei campionilor europeni (mas
culin). echipa Real Madrid a în
vins, la Malines (Belgia), ou 81—72 
(38—32), formația locală Racing.

FOTBAL A în continuarea tur
neului pe care-1 întreprinde în 
Indonezia, selecționata orașului 
Brno a jucat la Djakarta cu re
prezentativa țării-gazdă. Fotbaliș
tii cehoslovaci au " 
cu 2—1 (1—6). a 
meci de tineret : 
Galilor 0—0.

HANDBAL o 
(R.F.G.), în meci 
optimile de finală 
pionilor europeni 
chipa Hapoel Rechovoth (Israel) a 
întrecut surprinzător cu 18—17 
(•5—5), formația VfL Gummers
bach. învingători în primul joc 
cu 25—15 handbaliștii vest-germani 
s-au calificat pentru sferturile de 
finală, a Rezultate înregistrate în 
optimile de finală (meciuri re
tur) ale Cupei cupelor, la mascu
lin : I. A. Moscova — Valour Rey
kjavik 24—15 (11—4) ; Atletico Ma
drid — St. Gallen (Elveția) 21—11 
(11—6) ; U. C. Marsilia — H. C. 
Porto 21—17 (10—6). S^au calificat 
echipele I. A. Moscova, Atletico 
Madrid și U. C. Marsilia, a în

obținut victoria 
La Londra. în 
Anglia — Tara

La Solingen 
retur pentru 

ale Cupei cam- 
(masculin), e-

turneul de la suhl (R.D.G.) selec
ționata masculină a Cehoslovaciei 
a întrecut cu 18—17 (10—9) for
mația U.R.S.S. Alte rezultate : 
Ungaria — R. D. Germană 21—17 
(11—8) ; Polonia — R. 
mană B 28—19 (14—13). 
merit. după 3 etape, 
echipa Ungariei — 6 p, 
de formațiile Poloniei 
Germane — 4 p.

ȘAII A Turneul interzonal fe
minin de la Roosendaal (Olanda) 

lost cîștigat, la egalitate. de 
Elena Ahmîlovskaia și Alia Kus- 
nir, cu cite 9’/2 puncte, din 13 po
sibile Au urmat Lemaciko șl Mije
— 9 p, Veroczi — 8’/2 p, Hardtston
— 7’/2 p. Belaveneț 7 p, Lazarevici 
și Fomina — 6*/2 p, Vreeken — 
5% P. Orton — 5 p etc. Primele 
două clasate se califică la turneul 
candidatelor, iar următoarele două 
vor susține un meci de baraj. « 
Campionatul masculin al U.R.S.S. 
a continuat, la Moscova, cu runda 
a 13-a : Dorfman — Taimanov 
1—0 : Petrosian — Vaganian 0—1 ; 
Grigorian — Zaharov 1—0 : Ba- 
lașov _ Kupreicik 1—0 ; sveșnl- 
kov — Polugaevschi ‘/2—V;. în 
clasament conduce Iuri Balașov. 
cu S’/2 puncte, urmat de Karpov
— 7’7'2 P (1). Dorfman și Petro
sian — 7’/2 p.

D. Ger- 
In clasa- 
eonduce 
urmată 

și R. D.
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