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„CUPA DE TOAMNĂ 
INAUGUREAZĂ NOUL 
SEZON DE HANDBAL
Duminică debutează noul se

zon competițional intern de 
handbal. Prima dintre cele trei 
competiții republicane rezerva
te echipelor de seniori este tra
diționala „Cupă de toamnă".

Ca și în ediția precedentă a 
întrecerii, divizionarele A au 
fost împărțite în cite două se
rii, după criteriul geografic. Ia
tă componența seriilor: MAS
CULIN, Seria I: C.S.M. Bor- 
zești, Steaua, Relonul Săvinești, 
Știința Bacău, Dinamo Bucu
rești ; Seria a II-a : Dinamo 
Brașov, Gloria Arad, Poli. Ti
mișoara, „U“ Cluj-Napoca, II.C. 
Minaur Baia Mare; FEMININ, 
Seria I: I.E.F.S., Confecția, Ra
pid, „U“ București, Hidrotehni
ca Constanța; Seria a II-a: ,.U“ 
Cluj-Napoca. Constructorul Ti
mișoara, Mureșul Tg. Mureș, 
Progresul București, „U“ Timi
șoara.

înainte de a prezenta pro
gramul etapei inaugurale, ni se 
parc oportun să expunem cîte
va idei legate de desfășurarea 
acestei competiții, de felul in 
care trebuie privită ca. Ab
sența echipierilor chemați la 
loturile reprezentative dă posi
bilitatea antrenorilor să credi
teze tînăra generație, să acor
de mai multă atenție rezervelor. 
După părerea noastră, federația 
de specialitate a pus la dispo
ziția echipelor divizionare a- 
ceastă întrecere nu numai 
pentru a le asigura o continu
itate compelițională, ci și — 
sau mai ales — pentru a le 
oferi prilejul omogenizării în 
noi formule, al rodării elemen
telor de perspectivă. Ca în 
orice competiție cu caracter re
publican. este normal ca fie
care antrenor să-și dorească 
pentru formația sa o poziție 
cit mai bună în ierarhia fina
lă, dar sperăm că nu se va 
mai întîmpla, ca în alți ani, 
ca o serie de echipe să ur
mărească în această competiție 
DE PREGĂTIRE, doar REZUL
TATUL.

Iată acum programul primei 
etape a „Cupei de toamnă" : 
C.S.M. Borzești — Știința Ba
cău, Steaua — Relonul Săvi
nești, Dinamo Brașov — „U“ 
Cluj-Napoca. Gloria Arad — 
Poli. Timișoara la masculin; 
I.E.F.S. — „U“ București, Con
fecția — Rapid, „U“ Cluj-Na
poca — Progresul și Construc
torul Timișoara — Mureșul Tg. 
Mureș la feminin.

U încheierea întrecerilor oficiale la ciclism-seniori

DINAMO, CAMPIOANĂ 
SI LA CONTRATIMP PE ECHIPE
o

Sezonul ciclist oficial al se
niorilor s-a încheiat ieri — 
cînd a fost programată ultima 
finală de campionat național, 
100 km contratimp pe echipe 
— pe o căldură caniculară, de 
miez de vară, vrînd parcă și 
ea să sublinieze faptul că se 
pune prea repede punct final 
întrecerilor pe șosea, că va
canța va fi mult prea mare și 
va diminua cîștigurile (de ca
litate) ale acestui sezon.

Pe autostrada București-Pi- 
tești, într-o organizare irepro
șabilă — datorată în principal 
serviciului de circulație al 
I.M.J. Ilfov — 6 formații de 
club (din București, Ploiești, 
Tg. Mureș și Plopeni) au în
cercat să acopere distanța de 
100 km intr-un timp care să 
reflecte valoarea colectivă a 
secțiilor. întrecerea a fost do
minată net și — firesc — cîș- 
tigată de echipa clubului Di
namo (antrenor Nicolae Voi- 
cu), formație care s-a impus 
prin omogenitate, dozare ju
dicioasă a efortului și ritm a- 
lert. Cu fiecare secvență de

25 km (competiția s-a disputat 
pe tronsonul kilometric 15—40, 
de două ori dus întors), cvar
tetul Vasile Teodor, Mircea 
Itomașcanu, Marin Valentin, 
Traian Sîrbu a cîștigat mate
matic cel puțin cite un minut 
față de adversarele sale, reu
șind în final un timp care i-a 
pus pe mulți specialiști pe 
gînduri : 2 h. 12:12. Cu această 
performanță echipa României 
ar fi cîștigat detașat Campio
natul Balcanic și ar fi obținut 
locul II la campionatul mon
dial recent desfășurat în Ve
nezuela 1 Avem, deci, alergă
tori de valoare, dar le-a lipsit 
tehnicienilor care s-au ocupat 
de pregătirea Iotului priceperea 
de a-i pune în formă la tim
pul necesar și, poate, și iscu
sința de a-i alege pe cei mai 
apți...

O surpriză de proporții, plă
cută, desigur, ne-a oferit „4“-ul 
Olimpiei (antrenori Marin Ni- 
culescu și Vasile Selcjan), nu

Hristache NAUM

(Continuare în pag a 6-a)

ECHIPA DE GIMNASTICĂ A ROMÂNIEI 
VA EVOLUA iN MEXIC Șl VENEZUELA

Echipa feminină de gimnasti
că a României pleacă azi în 
Mexic și Venezuela unde va lua 
parte la unele concursuri pînă 
la 24 septembrie a.c.

Vor face deplasarea următoa
rele gimnaste: Nadia Comăneci, 
Marilena Neacșu, Cristina Itu, 
Gabi Gheorghiu, Emilia Eberle, 
Ofelia losub și Marilena Vlă- 
dărău. Gimnasta Teodora Un- 
gureanu nu face parte din e- 
chipă fiind indisponibilă în 
urma îmbolnăvirii.

Echipa României este însoțită 
de președinta F. R. Gimnastică., 
Elena Poparad, și soții Marta 
și Bela Karoly, antrenori.

Sportivele noastre urmează să

sosească în această după amia
ză la Ciudad de Mexico, pînă 
la 20 septembrie fiind progra
mate 4 concursuri în diferite 
orașe.

In ziua de 21 septembrie se 
va pleca în Venezuela și se va 
concura la Caracas.

In prima zi a Jocurilor Dalcanicc de atletism

ALINA GHEORGHIU-6,63 m LA LUNGIME!
Pe stadionul „19 mai“ din 

Ankara au început vineri după- 
amiază întrecerile celei de-a 
36-a ediții a Jocurilor Balca
nice de atletism. în prima reu
niune a concursului, atletele 
românce au cîștigat două din 
cele patru probe disputate. La 
săritura în lungime Alina

Gheorghiu a terminat învingă
toare cu un rezultat excelent, 
6,63 m, a doua performanță a 
sa din acest sezon, unul din 
cele mai bune rezultate mon
diale ale anului. Pe locul doi 
s-a clasat o altă sportivă ro
mâncă, Doina Anton, cu un 
rezultat, de asemenea foarte 
bun : 6,59 m (cea mai bună 
performanță a sa în 1977).

La primul concurs interna
țional după o îndelungată ab
sență. Mariana Suman s-a im
pus în proba de 800 m. cîști- 
gînd cu timpul de 2:01,60. Ea 
a fost urmată de o altă repre
zentantă a României, Fița Lo
vin, 2:02,70. De notat că am
bele alergătoare românce au 
reușit să o întreacă pe Petrova 
(Bulgaria), marea revelație a 
anului, clasată acum a treia in 
2:03,48 1

Alte rezultate : Feminin : 
disc : Maria Vergova (B) 67,78 
m, 2. Argentina Menis 62.44 m. 
3. Svetlana Boikova (B) 62.28 
m : 100 m : Ivanka Velkova
(B) 11,54 : Masculin : 190 m : 
Petrov (B) 10.19, 2. Zaric (Iu
goslavia) 10,32. 3. Papagcor-
popoidos (Grecia) 10.38 : 800 m : 
Savici (I) 1:49.23. 2. Gheorghe
Ghinu 1:49.30: 10 000 m: Kuz-
manovici (I) 29:20.31 : 400 mg : 
Parris (G) 50.79 ; înălțime : Pa-
tronis (G) 2,12 m.

Noul an sportiv școlar sub semnul unor mari rfispundcrf

ȘCOALA ÎN SPRIJINUL SPOITULUI 
SPORTUL ÎN SPRIJINUL ȘCOLII!

Convorbire cu tov. Corneliu BÂJENARU. directorul Direcției științe 
sociale, activități educative șl sportive din M. E.l.

— Peste cîteva zile va în
cepe noul an de învățămint, 
1977—1978, eveniment aștep
tat cu deosebit interes de 
întregul nostru tineret. V-am 
ruga, tovarășe director, să 
ne spuneți care sînt obiecti
vele și ce măsuri s-au luat 
în vederea desfășurării la 
nivelul exigentelor actuale a 
anului sportiv școlar, finind 
seama de sarcinile reieșite și 
din Programul dezvoltării 
mișcării sportive și, ca ur
mare, a Regulamentului 
competiției sportive naționa
le „Daciada", aprobate de 
Comitetul Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.

— Așa cum se precizează în 
documentele de partid, in in
dicațiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul gene
ral al partidului, președintele 
țării, avem datoria să creștem 
un tineret multilateral dezvol
tat, profesional, fizic și inte
lectual. în acest context, edu
cația fizică și sportul reprezin
tă necesități obiective pentru 
tineretul studios. Prin simpli
ficare, m-aș referi Ia trei mo
tive : 1. este vorba de tineri 
în creștere ; 2. pregătirea pen
tru muncă și viață cere și o 
bună pregătire fizică, în stare 
să-i formeze pe viitorii mun
citori și specialiști in vederea 
eforturilor susținute cerute de 
activitatea în producție, și 3. 
activitatea profesională a ele
vului și studentului este, în 
principal, sedentară. De aici, 
și importanța care se acordă 
educației fizice și sportului în 
învățămîntul de toate gradele.

— Se mai vorbește in în
vățământ de supraîncărcarea 
cu... 7

— Mult mai puțin, dar mal 
sînt, pe ici-colo, conduceri ale 
unor școli sau licee, ca și alte ca
dre didactice, care consideră că 
tinerii sînt supraîncărcat! din 
cauza... educației fizice și spor
tului. E o concepție învechită, 
pe care o combatem energic 
și continuăm să contăm pe spri
jinul ziarului „Sportul"...

Răspunzînd în continuare la 
întrebare, vreau să arăt că în 
vederea noului an sportiv șco
lar s-a depus o bogată muncă 
de pregătire. Aparatul inspec
toratelor școlare care răspunde

și de activitatea de educație fi
zică și sport și, prin el, cate
drele de educație fizică, ca
drele didactice au fost instru
ite în legătură cu modul de or
ganizare a acestei activități, cu 
linia metodică.

— Ce vor face preșcolarii?
— S-au luat în continuare 

măsuri de înzestrare a grădi
nițelor cu material sportiv a- 
decvat, iar 1 000 de educatoare 
au fost instruite în ce privește 
modalitatea de acționare pen
tru extinderea practicării ex- 
ercițiilor fizice de către copiii 
mici. Se va avea în vedere în
vățarea înotului, patinajului, 
gimnasticii, săniușului și schiu
lui — unde sînt condiții. Din 
ultimul trimestru al anului de 
învățămint precedent s-a tre
cut la efectuarea unei ore zil
nice de jocuri dinamice, cu 
precădere în aer liber. Rezul
tatele sînt foarte bune.

— Vă rugăm să vă referiți 
acum la invătămintul liceal 
și superior...

— S-au elaborat noile pro
grame pentru educația fizică, 
precum și pentru gimnastica 
zilnică din școli și din inter
nate. Pentru învățămîntul su
perior sînt gata programele- 
cadru pe discipline sportive. în 
vederea orientării conținutului 
acestora în raport cu actualele 
cerințe ale dezvoltării educa
ției fizice și sportului, crește
rii eficienței lecțiilor de edu
cație fizică în călirea tinere
tului, răspindirii practicării 
sportului.

în invățămintul superior se 
vor preda în continuare cele 
2 ore de educație fizică cu 
frecvență obligatorie, cu pre
ocuparea din partea catedrelor 
ca în aceste ore să crească 
simțitor nivelul de pregătire fi
zică a studenților, deprinderea 
lor cu exercițiul fizic, înzes
trarea lor cu priceperea și cu
noștințele necesare practicării 
ramurii sportive pentru care 
optează.

Experiența ultimilor ani ne-a 
demonstrat că acceptarea pre
zenței facultative la lecțiile de 
educație fizică a studentelor

Mircea COSTEA

(Continuare în pag 4—5)

Etapa a 5-a a Diviziei A la fotbal

UN DERBY (Ia Pitești) ȘI PATRU „TESTE" 
PENTRU CUPELE EUROPENE
Etapa a 5-a, împărțită în 

două etape „mici", programate 
azi și mîine, are cîteva sem
nificații paralele. Prima din
tre ele, am spune „specifică", 
se naște din împrejurarea care 
pune față în față, la Pitești, 
echipele clasate pe primele do
uă locuri (F. C. Argeș și C.S. 
Tîrgoviște), cu același număr 
de puncte. Iată, așadar, că eta
pa iși are un „derby" al ei, 
Cea de-a doua, de conjunctură, 
ar consta în examenul de ca
pacitate pe care il susțin re
prezentantele noastre (Dinamo. 
Universitatea Craiova, Steaua și 
A.S.A. Tg. Mureș) în cupele 
europene, la puține zile înain
tea startului lor în întrecerile 
continentale. O a treia sem
nificație derivă din preceden
ta, căci in randamentul de an
samblu al formațiilor amintite 
va trebui să deslușim și con
tribuția individuală a echipie
rilor primei reprezentative, a- 
cum. într-o porțiune a sezo
nului. cind „adunarea" trico
lorilor trebuie să sune dintr-un 
moment în altul.

In fine, etapa va avea și 
semnificația ei de rutină : po
sibila dârimare a ierarhiei cla
samentului, cu schimbări de po
ziții in zona mediană, cu posi-

bilele evadări din coada pluto
nului, mai ales că S.C. Bacău 
șl F.C. Bihor (locurile 17 și 18) 
joacă pe gazonul de acasă.

Cu alte cuvinte, etapa a 5-a 
poate depăși condiția unei e- 
tape banale. Căci peste focul 
la care clocotește întrecerea 
internă, se vor adăuga noi am
biții. în principal, aceea de a 
se demonstra că am depășit 
statutul de figuranți în Cu
pele europene.

CLASAMENTUL
1. F.C. ARGEȘ 4 2 2 0 10- 7 6
2. C.S. Tîrgoviște 4 3 0 1 5— 3 6

3-4. Steaua 4 2 1 1 9— 4 5
A.S.A. Tg. Mureș 4 2 1 1 10- 5 5

5. F.C. Olimpia 4 2 1 1 5- 3 5
6. Politehnica Tim. 4 2 1 1 7- 6 5
7. F.C. Constanța 4 2 0 2 7- 3 4
8. Univ. Craiova 4 1 2 1 4— 3 4
9. Politehnica lași 4 1 2 1 4— 4 4

10. Jiul 4 2 0 2 5— 6 4
11. F.C. Petrolul 4 1 2 1 3— 4 4
12. Sportul stud. 4 2 0 2 3— 5 4
13. Dinamo 4 1 1 2 3— 3 3
14. F.C Corvinul 4 1 1 2 4— 5 3
15. U.T.A. 4 1 1 2 3- 4 3
16. F.C.M Reșița 4 1 1 2 4— 8 3
17. S.C. Bacâu 4 0 2 2 2- 8 2
13. F.C. Bihor 4 1 0 3 4-11 2
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Astăzi 
Arad : 
Bacău : 
Hunedoara :

Mîine
Timișoara : 
Constanța :

Pitești : 
Tg Mureș : 
București :

Oradaa :

Din

U.T.A. - UNIV. CRAIOVA
SPORT CLUB - STEAUA
F. C. CORVINUL - DINAMO
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- F. C. OLIMPIA SATU MARE
- JIUL

meci televizat)
- C.S TÎRGOVIȘTE
- F C M. REȘIȚA

POLITEHNICA 
FOTBAL CLUB

(oro 14 -
F.C ARGEȘ
A.S.A
SPORTUL STUD. - POLITEHNICA IAȘI

(Stadionul Reoublicii)
- F. C. PETROLUL PLOIEȘTIF. C. BIHOR

Cu excepția meciului de 
ora 15,30, și a partidei de 
sînt programate la ora 16.

lala Hunedoara, care începe 
la Constanța, celelalte întîlniri

cuprinsul » A.S.A. TG. MUREȘ SE PREGĂTEȘTE ASIDUU PENTRU 
CUPA U.E.F.A. © O PAGINĂ DE MAGAZIN © FINALELE 
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Nina tassian despre „lăcașul sănătății" de Ia Mangalia

„DE 30 DE ORI, DUCURIA
FERTIL..."UNUI TIMP

O

PE JOS, PE DRUMURI DE ISTORIE
în acest an, în care întreaga țară a sărbătorit Centenarul 

Independenței, nu puține au fost manifestările sportive 
dedicate acestui important eveniment. Din bogata agendă 
a acestor acțiuni am reținut și fapta oțelarului hunedorean 
Marin Ciocan de la oțelăria electrică a Combinatului side
rurgic, care a străbătut pe jos distanța dintre orașele Hu
nedoara și Plevna (Bulgaria), trecînd prin 26 de localități 
de la noi și din țara vecină, orașe cu nume de rezonanță 
istorică, purtînd încă amintirea faptelor de neuitat de acum 
o sută de ani. întors în mijlocul colegilor de muncă, oțe- 
larul M. Ciocan a povestit despre oamenii pe care i-a cu
noscut, despre noii săi prieteni. în paginile albumului său, 
multe fotografii stau mărturie unor emoționante momente. 
(I. VLAD — coresp.).

Noutăți tehnico-științifice
„Frumos implantat intr-un 

cadru natural generos, înnobi
lat de evocatoarea vecinătate a 
zidurilor străvechiului Callatis, 
dotat cu cele mai complexe și 
moderne instalații, Sanatoriul 
balnear din Mangalia este una 
din cele mai elocvente înfăptu
iri ale zilelor noastre...". Aceste 
cuvinte, aflate în cartea de o- 
noare și aparținînd cunoscute
lor oameni de artă Ligia și 
Pompiliu Macovei, pot fi în
tregite cu aprecieri asemănă
toare ale unor vizitatori — be
neficiari, în același timp, ai 
condițiilor de aici — de pe toa
te meridianele, din Polonia, E- 
gipt, Franța, Brazilia, Bulgaria, 
Camerun, Insulele Antile, R. F. 
Germania, Italia și, firește, de 
la noi din țară. Doctorul Octa
vian Stănescu, directorul sana
toriului, cîndva medic al lotului 
național de ciclism, ne vorbește 
cu pasiune despre cei care in
tră pe poarta sanatoriului să 
se vindece și, ceea ce este deo
sebit de important, pleacă eu 
obișnuința de a practica și mai 
departe exercițiul fizic. Ne vor
bește despre metodele de tra
tament aplicate, despre influ
ența factorilor naturali, despre 
Întreaga ambianță menită să 
creeze un cadru în care pacien
tul să se simtă „ca acasă". Nu-i 
de mirare că personalul sana
toriului primește și citește cu
vintele de mulțumire de pe 
ilustrate cu insolite peisaje, din 
scrisori cu ștampile vestind o- 
rașe și țări aflate departe, cu
vinte care mărturisesc cel mai 
adesea că „grație echipei de 
medici, ambianței, sînt îndepli
nite toate condițiile ca șederea 
la Mangalia să devină o cură 
de sănătate, să înveți cc în
seamnă mișcarea. Am renăs
cut !“ — așa cum scrie Berthe 
Beb a Don din Camerun.

De condițiile excelente ale 
sanatoriului beneficiază deseori 
sportivii, veniți aici pentru re
facere și recuperare. Acesta 
este un capitol asupra căruia 
dr. Octavian Stănescu insistă 
cu precădere, demonstrîndu-ne 
cu date științifice, rod al unor 
ani buni de cercetări, impor
tanta sa în drumul spre marea 
performanță. De aceasta și-au 
dat seama și membrii lotului 
național de rubgy, și handba- 
liștii de la Universitatea Iași, și 
voleibaliștii de la Delta Tulcea, 
și rugbyștii de la Farul Con
stanța, ca să numim doar pe 
cîțiva dintre sportivii care au 
beneficiat de rezultatele, cerce
tărilor întreprinse de colectivul 
de aici. Dealtfel, fosta cam
pioană olimpică și recordmană 
mondială Viorica Viscopoleanu 
nota, referindu-se la perioada 
petrecută la Mangalia : „Ca să 
ajungi pe culmile măiestriei îți 
trebuie o repetare pînă la re
flex. Dăruirea nu ajunge

DURMA, BRAILA. 
mi se pare că am 

televiziune, că Dobrin,

MANOLE 
„Am citit, 
auzit și Ia

DtFO1BAL

al echipei 
cei de-al 17-lea

o va
in Di- 
degaja.

Bună 
Blond

ORIZONTAL : 1
gazonul proaspăt, 
tribunele cochete, 
mește neobosițli susți
nători. — Cuvîntul ma
gie Analizator, rostit 
din zeci de mii de 
piepturi. 2. Exponentă 
a Banatului cu 
loroasă echipă 
vizia „A" 3. A 
— Apărat. 1. 
pentru joc. — 
mijlocaș al Craiovei. 5. 
Moș încurcat I — Lun
tre mică. 6. Umăr la 
umăr (sing.). — Sameș 
la cap I 7 Zero la u- 
nu I — La minge 1 — 
Obținut din etan. 8. 
Cupa ! — A contraria, 
ba 9. Disciplină — șir. 
balist nelipsit de_ lingă Bran I — 

compo- 
studen-

Imbătrînit. 11. Talentat 
nent al echipei Sportul 
țese

VERTICAL : 1 Echipă ________
fruntașă a fotbalului nostru. — 
Loc în teren. 2. ti doresc frumos 
atit jucătorii cit șl spectatorii. —

militară,

!W

competiție, omul 
să fie lăsat de 
trebuie să facă 

mișcare, altfel va

talentul, trebuie muncă, multă 
muncă. După 
nu este bine 
capul lui, el 
relaxare prin 
relua, Ia un moment dat, totul 
de la zero. Și la Mangalia exis
tă tocmai create condițiile dc 
refacere fără a pierde nimic".

Se pot spune multe lucruri bune 
despre acest lăcaș de sănătate. 
Și poate cuvintele poetei Nina 
Cassian, ea însăși o adeptă a 
mișcării în aer liber, ilustrează 
în mare parte acest adevăr : 
„Desigur, nu pot aprecia cali
tatea muncii mele de creație, 
dar dacă ar fi să dau un su
port cantitativ, aș spune că am 
scris 30 de poezii, 30 dc pagini 
de proză, am înotat 30 de km 
și am simțit de 30 de ori 
bucuria de a fi petrecut un 
timp fertil într-un mediu de 
umanitate protectoare și zimbi- 
toare".

Emanuel FANTĂNEANU

Dacă cei puternici, rapizi, 
îndemînatlei nu sîntrezistenți

și corecți, cultivați, politicoși, de 
caracter — efectele exercițiilor 
fizice sînt parțiale, oprindu-se la 
nivelul motricității și al refle
xelor.
• Chiar dacă în sport nu cîș- 

tigă întotdeauna cei mai bunJ, 
întotdeauna cei mai buni cîștigă 
ceva din sport.
• Pentru a se autodepăși, un 

sportiv trebuie să-și cunoască, în 
primul rînd, propriile limite.
• Intrînd pe teren pentru un 

meci de volei, baschet sau hand
bal, profesorul ne spunea: „Lup
tați corect, pînă la capătul pu
terilor ; dar nu uitați că, totuși, 
nu e vorba decît de UN JOC".

• A fi sau a nu fi... învingător ?

Echipa cam-
— Linia RA- 
In centru ! —

glorie rapldistă. 4. 
pioană „en titre". 
PIDULUI I 6. Visat 
Observator (flg ). 6. Scor alb 1 — 
Acțiuni lente. 7. Clujul, îndreptă
țit aspirant la o poziție mal bu
nă în fotbal. — Curse ! 8. Lovi
te. — Fundaș din trecut. 9. Ver
dele stadionului. — Fotbalist con- 
stânțean. 10. 1—3 la Iași I — Cen
tru transilvănean cu echipă in 
„B“. ÎL Fundaș de margine. — 
„Bătrîna doamnă" a Aradului.

Ion ȘUȘELESCU

PERFORMANTA SPORTIVA SUB LUPA »
Din ce în ce mai insistent se 

subliniază, în ultimul timp, 
aportul pc care cercetarea știin
țifică îl are la progresul gene
ral al performanțelor sportive, 
scoțîndu-se în evidență unele 
spectaculoase succese in acest 
domeniu. Fiind vorba de un do
meniu de mare actualitate al 
lumii sportive mondiale, ne 
propunem să oferim cititorilor, 
periodic, unele informații pe a- 
ceastă temă, abordată cu fru
moase rezultate și de medicii, 
cercetătorii, tehnicienii și an
trenorii români.

• Un exemplu concludent. 
Nu cu mult timp In urmă, cu 
prilejul celui de al II-lea Con
gres de reumatologie din țările 
latine, a fost discutat. în ca
drul unei mese rotunde, efec-

marea 
impor- 
și ur-

sport ; mai 
par motivația

dcsco-
— focul, roata, for
ei ectricitatea, tipa-

Cred că nu 
problemă în 
tante mi se 
mările întrecerii.

• La marile invenții și 
periri umane - •
ța aburului, 
rul, laserul, dezagregarea atomu
lui — as adăuga, fără ezitare, 
încă una : MINGEA.

Dorin ALMÂȘAN

******************************************************

talentatul jucător 
Argeș, a început 
campionat al său in Divizia A. 
Nu este cumva o greșeală 7 Eu 
știu că, zilele trecute, Dobrin a 
împlinit 30 de ani. Ciți ani avea 
cînd a apărut prima oară pe 
scena Diviziei A 7“ încep prin a 
vă răpunde la ultima întrebare : 
nu împlinise... 15 ani ! Dobrin a 
Jucat pentru prima oară in pri
ma divizie, în campionatul 1961— 
1962, mai precis la 1 iulie 1962, 
in meciul Universitatea Cluj-Na- 
poca — Dinamo (F. C. Argeș) 
Pitești. Ca atare, acesta este cel 
de-al 17-lea campionat al său. 
Ținînd seama de cifra la care a 
ajuns, ar fi prea puțin să-l urăm 
al 20-lea campionat. Noi ne gîn- 
dlm la cel de-al 25-lea. Poate și 
Dobrin !

TH. V., RtMNICU VÎLCEA. Era 
mal bine să vă recomande catre
nele trimise. Celelalte recoman
dări... 

tul curativ deosebit pe care l-a 
avut tratamentul ea „Boicil- 
forte" (un excelent medicament 
descoperit de dr. Vasile Boid 
din Timișoara, cu aplicații în 
reumatologie) asupra unul grup 
de 56 de sportivi de perfor
manță (vîrstă medie 24 de ani), 
care prezentau diverse trauma
tisme sau artroze reactive. Ex
perimentul, condus de dr. Con
stantin Ionescu, de la Centrul 
de medicină sportivă ,.23 Au
gust" din București, s-a înche
iat cu rezultate dintre cele mai 
bune, stîrnind interesul savan
telor străini prezenți la con
gres.

• Recent, un interesant stu
diu psiho-soeial referitor la ac
cesibilitatea femeilor spre ma
rea performanță sportivă a fost 
realizat de un grup de cerce
tători de la Universitatea din 
Washington. Ei au cercetat a- 
mănunțit biografiile a 24 de 
campioane olimpice, căutind și 
găsind soluții extrem de inte
resante de împăcare intre două 
noțiuni : feminitate și competi
ție, care păreau antagoniste. în 
același sens vom semnala și 
lucrarea cercetătorilor români 
dr. R. Atanasescu și psihologul 
T. Butoi privind unele consi
derații de ordin psihologie 
asupra performanței femeilor 
în tir.

• Cunoscutul jucător de ho
chei Vladimir Tretiak, portar 
al selecționatei Uniunii Sovieti
ce, a brevetat o nouă mașină 
de aruncat pucurile, al cărei 
debit și precizie pot fi reglate 
automat. Este un aparat foarte 
bun pentru antrenamentul por
tarilor, în special al celor ti
neri. ușurează și ridică produc
tivitatea muncii antrenorilor, 
obligați să arunce de mii 
ori pucul spre poartă.

de

o- 
larealizată 

Paul Monta- 
actuală.

• O cercetare mai puțin 
bișnuită a fost
Toulouse de dr.
struc. Tema ? Foarte 
mai ales pe caniculă : circula
ția ape; in organism. După
studii îndelungate, unele dintre 
ele efectuate cu sportivi chiar 
in Sahara, s-a ajuns la conclu
zia că punerea în joc a siste
mului antidiuretic neurohipofi- 
zar și apariția setei nu sînt su- 

’ pentru a menține hi- 
organismului, la spor- 
mare performanță.

ficiente 
dratarea 
tivii de

Călin ANTONESCU

NISTOR CONSTANTIN. RIȘ- 
NOV. ion Ionescu, fostul atacant 
al Rapidului, antrenează în mo
mentul de față divizionara B, 
Gloria Buzău.

IOAN BONDOR, ARAD. Este di
ficilă, întotdeauna, desemnarea 
celui mal bun arbitru al unul 
campionat, dar a alcătui un cla
sament al primilor 10 ..cavaleri 
ai fluierului", atît de controver
sați întotdeauna ! In campionatul 
trecut, laurii învingătorului l-au 
revenit bîriădeanulul N. Ralnea. 
Anul acesta, să vedem ce va 11. 
Printre concurențl se află, în 
orice caz — în baza performan
țelor de pînă acum — și un ară
dean de-al dv., L Igna.

VJRGIL CONSTANTIN, IAȘI. 
Adresa echipei de fotbal Torpe
do Zărnești ? Torpedo... Zărnești. 
în plus, județul : Brașov.

NÎCOLAE MEHEȘ, BRAȘOV, 
llie Năstase a clștlgat o dată 
Forest Hills-ul și o dată Rolland 
Garros-ul (în acest ultim turneu,

fără a pierde nici un set 1). La 
Wimbledon, în proba de simplu, 
el a ajuns de două ori In finală : 
cu Stan Smith șl cu BjOrn Borg.

1
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i
l
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CINE GINDEȘTE 
MAI BINE, CÎȘTIGĂ!

Jucătorul de tenis tre
buie ajutat in timpul me
ciului de antrenorul său 7 
Cum e mai bine, ca el să 
gindească singur, sau să 
fie dirijat de pe margi
ne 7 Iată probleme des 
discutate în cercurile de 
specialitate. Regulamente
le in vigoare interzic ac
cesul antrenorului pe te
ren, alteori (pentru com
petițiile de juniori) ii to
lerează, pe motiv că ajută 
la „formarea" tinerilor 
jucători. „Teză" ce merită 
a fi discutată, pe pian 
pedagogic, sau chiar etic, 
așa cum încercăm și în 
scurtele notații care ur
mează.

Ceea ce face frumusețea 
tenisului nu este numai 
mișcarea. Loviturile de 
rachetă, alergarea in te
ren, săriturile, oricit de 
spectaculoase, se repetă 
inevitabil și vor plictisi 
pînă la urmă, dacă nu au 
un sens anumit, o legă
tură cauzală. Demonstra
ția de tenis nu va putea 
ii niciodată tot atît de 
atractivă ca o partidă a- 
devărată, cu „miză", fie 
ea jucata și de tenismani 
mal puțin valoroși. Un 
meci de „Cupa Davis", 
dirz disputat, este totdea
una ntai interesant decit 
cea mal cizelată exhibiție 
de jucători profesioniști. 
De ce 7 Fiindcă partida 
dc tenis nu este numai o 
înșiruire de slnipie miș
cări, el o confruntare de 
idei, disputa între două 
voințe. Acesta este adevă
ratul sens al jocului, con
ținutul său. Șl eu cit 
mișcarea va îmbrăca mal 
mult haina gîndirli, cil a- 
tît jocul va fi mal inte
resant.

Tenisul este un joe e- 
mlnamente de gîndire. Ar
senalului tehnic al jucă
torului, de mișcări speci
fice, 1 se adaugă în mod 
necesar 
procedee 
pul unei 
uta să-l 
jocul cit 
tot ce-țl
(șl nu contravine regula
mentului, bineînțeles). La 
rîndul său, acesta iți va 
trimite peste fileu mingi 
cit mal „grele", acolo 
unde-țl place cel mal pu
țin să le primești, te va 
face să alergi, să te în
torci, să plonjezi, intr-un 
cuvint va căuta să fie 
„mal rău" decit tine. Sau 
mal Isteț. Căci între doi 
jucători de forță fizică și 
abilitate tehnică apropia
te, va cîștiga întotdeauna 
acela care gîndește mal 
bine.

Se vorbește în literatura 
de specialitate șl despre 
anumite „automatisms" în 
joe, scheme tactice 
țațe pe dinafară, 
dintre antrenorii 
pun chiar mult preț 
ceasta, continuînd 
„dirijeze" elevii 
margine și în timpul jo
cului. Nu sîntem partiza
nii jucătorului-robot și nu 
sfătuim pe nimeni să În
cerce a deveni un aseme
nea „automat" al jocului. 
Tenisul este frumos a- 
tunci clnd este jucat de 
oameni, de ființe ' " 
toare. Șl numai 
priile lor resurse 
și intelectuale.

Radu

s

1

i
un ansamblu de 
tactice. In tim- 
partide, vel eă- 
facl adversarului 

. mai greu, prin 
stă In putință

am.

I

9

tovă- 
Unil 

noștri 
pe a- 
să-și 

de pe

gîndl- 
cu pro- 

fizice

VOIA

d

.ut»- di

MARIUS TOADER, URZICENI. 
Cassius Clay a împlinit 35 de ani. 
La 29 septembrie, el își va pune 
în joc titlul de campion mondial 
de box profesionist la toate ca
tegoriile, în fața lui Ernie Sha
vers, un alt boxer de culoare, 
cotat actualmente al 5-lea din 
lume.

CONSTANTIN DECU, COMUNA 
BUCIUMENI. Voi transmite valo
roaselor noastre atlete, neana Si- 
lal șl Maricica Puică, felicitările 
dv. pentru ultimele lor evoluții. 
Le puteți scrie pe adresa Fede
rației 
plexul 
Maior 
rești.

române de atletism, Com- 
sportiv ,,23 August", str. 

Coravu. sectorul 3, Bucu-

DU.DULEANU, ORȘOVA.ILIE
Este greșită ideea pe care și-au 
format-o unii iubitori al fotbalu
lui că, pentru a fi gol valabil, 
mingea trebuie să depășească li
nia porții, în aer sau pe pămînt, 
cu mai mult de jumătate din cir
cumferința ei. Dacă e numai așa, 
nu e gol. Pentru a fi gol, balonul 
trebuie să depășească linia porții, 
fie în aer fie pe pămint. CU ÎN
TREAGA CIRCUMFERINȚA. Ace
eași clauză regulamentară deter
mină ieșirea mingii din suprafața 
de joc, dar unii spectatori recla
mă fără temei aut sau corner, in- 
iluențindu-1 uneori, din păcate, șl 
pe arbitri în acest sens.

Ilustrații : N. CLAUDIU



FOTBAL » FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL » FOTBAL

înaintea etapei a 5-a
A. S. A. TG. MUREȘ SPERA SA OBȚINĂ 

PRIMA VICTORIE ÎN CUPA U.E.F.A.
„BULETINUL DE ȘTIRI" 

AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A "

• Peste 25 000 de cereri de bilete pentru meciul cu A. E. K.
• Este momentul ca fotbaliștii mureșeni să-și ratifice, într-o 
confruntare internațională, valoarea demonstrată în campionat

Dohrău și Vrînceanu, 
pînă acum. în 

AI. Moldovan, acci-

• F. C. CORVINUL a do
vedit o mare vervă ofensivă 
în amicalul cu Minerul Vul
can (scor 9—1), în care noul 
fundaș stingă al echipei, Văe- 
tuș, a înscris 3 goluri. Un semn 
de întrebare (Radu Nunweil- 
ler — accidentat la Petroșani) 
și două reintrări (Angelescu și 
Gh. Georgescu) • DINAMO, 
cu gîndul la Atletico, va în
cerca să-i pună în formă pe 
Cheran, “ 
absenții de 
schimb, 
dentat, va sta pe tușă, în gri
ja medicului ® S. C. BACĂU 
îl are în continuare indispo
nibil pe Șoșu, ceea ce ampli
fică grijile singurei echipe 
care..» n-a cunoscut gustul vic
toriei in aeest campionat. Jo- 
cul-școală cu juniorii a încer
cat să refacă clanul ofensiv 
al formației cu cel mai ne
productiv atac de pînă acum. 
• STEAUA vrea să-și tonifi
ce moralul în vederea... Bar
celonei. Em. Jenei așteaptă 
„verdictul*  medicilor în cazul 
lui Dumitru. Stoica e gata să-l 
înlocuiască pe dispecerul ste- 
list • U.T.A. anunță reapari
ția lui Nedelcu II, cîteva zile 
un fiu rătăcitor • UNIVERSI
TATEA CRAIOVA a jucat la 
Drobeta Tr. Severin cu C.S.M. 
și a învins cu 1—0, prin golul 
marcat de Ștefănescu. Va re
intra probabil portarul Bol- 
dici, accidentat, la Timișoara • 
F. C. CONSTANȚA a jucat cu 
echipa Portul, căreia i-a în
scris 5 goluri (Peniu — 2, Bu- 
duru, Antonescu și Tararache), 
primind unul. Vom avea oare 
atitea goluri și în „uvertura” 
televizată de mîine ? • JIUL 
ar putea contribui și ea la un 
răspuns afirmativ, din moment 
ce a înscris 3 goluri în ami

• ELEVII ȘI PIONIERII — IN
TRARE LIBERA LA MECIURILE 
ECHIPEI SPORTUL STUDEN
ȚESC. Conducerea clubului Spor
tul studențesc a hotărît ca la 
toate meciurile pe care echipa 
„alb-negrilor*  le va susține în 
Capitală, elevii și pionierii să 
aibă intrare liberă. Această mă
sură intră în vigoare cu ocazia 
meciului Sportul studențesc — 
Politehnica Iași.
b.. 

CE REPREZINTĂ... REPREZENTATIVA DE JUNIORI?

calul cu Mureșul Deva, Dumî- 
irache fiind golgeterul jocului 
respectiv • A.S.A. TG. MU
REȘ n-are, aparent, nici o 
problemă de formație. Echipa 
va juca, însă, fără... antreno
rul T. Bone, care pleacă azi 
la Atena să urmărească 
A.E.K.-ul, adversarul de 
miercuri • F.C.M. REȘIȚA a 
înscris nu mai puțin de 5 go
luri Minerului Anina (Bojin — 
2, Jacotă 2 și Portic), dar a 
primit... tot 5 ! Numai în pie
lea antrenorului I. Reinhardt 
să nu fii ! • „POLI*  TIMI
ȘOARA își pune mari speran
țe în Dembrovschi, Păllinișan 
și Floareș — recuperați, e O- 
LIMPIA SATU MAKE a ple
cat de ieri cu autocarul la Ti
mișoara. Tot cu echipa care a 
jucat la Ploiești, dar cu alte 
gînduri în privința rezultatului
• F. C. ARGEȘ, singura echi
pă neînvinsă, nu schimbă for
mația standard. Ieri, ultima 
repetiție generală, tot cu ju
niorii • C. S. TlRGOVIȘTE 
are mari probleme de lot : 
Sava, Ene, Pitaru, Furnică și 
Isaia sînt indisponibili. • 
SPORTUL STUDENȚESC a e- 
talat virtuți ofensive joi, în 
amicalul de la Roșiorii de Ve
de, unde a învins cu 6—2 pe 
Rova. Au marcat : Iorgulescu 
(3), O. Ionescu, Predeanu și- 
portarul Răducanu, care în ul
timele 15 minute a jucat 
vîrf ! ? ! • POLITEHNICA
IAȘI vine azi, cu avionul, în 
Capitală. Cu mari speranțe pu
se în Coslea, cel care a mar
cat toate cele 3 goluri ale a- 
micalului de la Vaslui, cu Vi
itorul. Va reuși Costea să-i su
plinească pe Dănilă 
țeanu indisponibili ?
BIHOR și-a regăsit, 
apetitul de gol în
Aluminei, din campionatul ju
dețean (scor 9—2). Suciu și 
Ghergheli au înscris 6 goluri.
• PETROLUL a jucat, joi, la 
Baia Mare, cu Fotbal club, în 
fața căruia a pierdut cu 3—1 
(0—0). Cu formația pe care o 
va alinia duminică, antreno
rul Valentin Stănescu va în
cerca să repete cel puțin pri
ma repriză a amicalului de la 
Baia Mare.

și Nem- 
• F. C.
se pare, 
compania

schimbate, în ideea fotbalului total: doi înaintași ai echipei 
j. Mureș, Both și Hajnal, repliați în scopul de a-l ajuta pe 

Ispir. Fază din meciul disputat de mureșeni, in campionatul trecut, 
la București, în compania dinamoviștilor bucureșteni

Roluri 
din Tg.

(prin telefon), 
meciului cu 
de fotbal din 

intrat în febra 
de ordine

stadionul n-a 
cu o tribună

această mare

TG. MUREȘ, 9 
în așteptarea 
A.E.K., iubitorii 
Tg. Mureș au și 
de start. Cuvîntul 
este biletul mult visat, deoarece 
cererea este de peste 25 000, în 
timp ce capacitatea stadionului 
se reduce la mai puțin de ju
mătate. Joi dimineața, la Tg. 
Mureș se vorbea numai despre 
cote de bilete și aprobări spe
ciale. Suporterii lui A.S.A. de- 
plîng faptul că 
fost suplimentat 
ad-hoc.

Cum se explică 
afluență de public ? Mureșenii 
vor victorie ! Prima victorie în
tr-o cupă europeană în acest al 
cincilea joc, cunoscînd faptul că 
în partidele anterioare, cu Di
namo Dresda și Dinamo Za
greb, A.S.A. a realizat cel mult 
cîte un meci egal. Suporterii 
mureșenilor sînt stimulați și de 
faptul că A.S.A. a luat un start 
spectaculos în acest campionat, 
în care eficacitatea echipei lui 
Bone pare să înregistreze o 
creștere față de potențialul ei 
ofensiv de pînă acum, și așa su
perior medici campionatului 
nostru.

Lăsînd acum speranțele și vi
surile, să vedem argumentele. 

Tiberiu Bone, circumspect 
general, nu ezită să afirme 
A.S.A. ’77 are un plus valoric 
general dc 15—20 la sută față 
de toamna trecută. El se bazea
ză pe frecvența net sporită a 
atacurilor, pe înmulțirea finali- 
zatorilor (Pîslaru înscrie din li
nia a doua), pe o anume matu
rizare intervenită în jocul lui 
Fazekaș, „calul" de ieri înce- 
pînd să fie propriul său „vizi
tiu", ceea ce se repercutează în 
jocul general al echipei. în sfîr- 
șit, acest plus valoric s-ar ex
plica și prin mai buna cursivi
tate a jocului. La acest capitol, 
antrenorul secund, Erdogh. face 
o afirmație de nuanță : „Fostul 
nostru înaintaș Naghi a fost o 
mare personalitate a fotbalului 
mureșan, care-i datorează mult, 
dar trebuie să admitem că jo
cul de astăzi ai echipei are mai 
multă vioiciune, pe de o parte 
pentru că nu mai avem oameni 
scutiți de efort, iar pe de altă 
parte pentru 
„filtrează" mai 
rea vitezei".

Acestea ar 
pro. La capitolul contra tre
buie să ne referim la unele gafe 
individuale în apărare, așa cum 
s-a întîmplat la Pitești, unde a 
fost compromis un real poten
țial de atac. Care ar fi noută
țile în formație față de anul 
trecut ? Fanici, deși a mai ju
cat, începe să capete tot mai 
mult o alură de titular. înain
taș percutant, cu unele minu

in 
că

că acțiunile se 
puțin, în favoa-

fi argumentele

suri tehnice și... psihice, el în
cearcă să fie o combinație între 
Manolache și Ion Ionescu, fiind 
o promisiune chiar pentru viito
rul apropiat. Fundașul Gali, bun 
acasă, ezitant în deplasare, re
prezintă cam 70 la sută din va
loarea lui Grigore, dar crește de 
la o etapă la alta.

în vestiarul mureșenilor, care 
s-au antrenat ieri, și dimineață, 
și după-amiază, domnește opti
mismul. Hajnal e impulsiv ca 
întotdeauna : „Voi înscrie un 
gol !“. Ispir reflectează mai 
mult : „Aș putea considera un 
ghinion faptul că jucăm pentru 
a treia oară consecutiv primul 
meci acasă. In deplasare al po
sibilitatea să-ți studiezi adver
sarul cel puțin 20 de minute. 
Acasă joci Ia atac încă din pri
mul minut, ceea ce e mai greu. 
Totuși, cred în victorie". Bb- 
loni, internaționalul, e și el 
optimist : „Am jucat cu A.E.K., 
în cadrul lotului, la 3—3. Grecii 
aleargă mult, dar nu sînt de 
neînvins. Cred că avem 4—5 ju
cători mai tehnici decit cei al 
lui A.E.K. Dinamo Dresda a fost 
o echipă mai bună decit a 
noastră. In fața lui Dinamo Za
greb am ratat în primul rînd la 
factorul psihic, pornind de la 
ideea că avem in față o... echi
pă mai circulată".

L-am întrebat pe Tiberiu 
Bone : „Crezi într-o victorie cu 
2—0 ?“. A răspuns în stilul lui 
personal : „Nu știu dacă este 
suficient. Fotbalul grec ne-a 
obișnuit cu multe răsturnări a- 
proape nefirești după infringer! 
nete in deplasare. Repet ce am 
spus : echipa noastră e mai bună 
decit anul trecut. Dacă acest 
plus este suficient, putem spera 
in calificare".

Revenind la concret, să ofe
rim cititorilor noștri „catalo
gul" antrenorului mureșan pen
tru primele patru etape ale 
campionatului. Iată-1 : Solyom 7 
— Onuțan 7, Unchiaș 7, Ispir 9, 
Gali 6+ — Varodi 8, Pîslaru 8, 
Bolbni 7 — Fazekaș 8+, Fanici 7, 
Hajnal 7. După cum reiese și 
din acest catalog, A.S.A. are în 
„rezervele sale interne" dreptul 
de a pretinde mai mult de la 
Biiloni și Hajnal în vederea con
fruntării de miercuri. Dealtfel, 
plusul de experiență internațio
nală al celor doi este așteptat 
să-și dea roadele în fața echi
pei lui Papaioanou și Bajevici

La ora cînd apar aceste rîn- 
duri, antrenorul Bone se află în 
drum spre Atena pentru a stu
dia jocul adversarilor săi.

Ioan CHIRILĂ

i 
î
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«

Selecționata de juniori s-a înapoiat, cu puțin 
timp în urmă, din Ungaria, unde a participat 
la ediția din acest an a tradiționalei competiții 
Turneul Prietenia. Rezultatele înregistrate (0—1 
cu Ungaria B, 0—2 cu U.R.S.S., 3—0 cu Bulgaria, 
0—0 cu R.P.D. Coreeană și 1—1 cu Ungaria A, 
echipa noastră pierzând acest ultim meci la e- 
xecutarea penalty-urilor), ca și locul ocupat în 
clasamentul final (6) nu satisfac pe nimeni, 
fiind în contradicție cu excelentele condiții de 
pregătire create acestui „11“ reprezentativ.

Din păcate, rezultatele de la Szolnok nu fac... 
excepție de Ia regula ultimilor ani, pe parcursul 
cărora echipa de juniori s-a poticnit în marea 
majoritate a turneelor la care a participat. Din 
1974, juniorii români n-au mai reușit să depă
șească faza preliminariilor Turneului U.E.F.A. 
Ce 
se 
ne. 
de 
nu 
ficări consecutive : 1—1 
și 0—0 cu U.R.S.S., 
1—1 și 1—3 cu Ceho
slovacia, 4—2 și 0—2 cu 
Iugoslavia. Analizînd a- 
ceste eșecuri, se poate 
concluziona că toate 
trei au avut un numi
tor comun : calificarea 
a fost ratată pe teren 
propriu ! ? și acest lu
cru . s-a datorat faptului 
că echipa N-A ȘTIUT
SA JOACE PE TERENUL EI. De ce ? Dintr-un 
motiv foarte simplu. Pentru că marea majori
tate a partidelor pe care le-a susținut în acești 
ultimi ani s-au disputat in cadrul unor turnee 
peste hotare. Dar, să argumentăm cu... cifre 
această afirmație.

în anul 1974/1975 (echipa prinde contur la în
ceputul toamnei și. își încheie activitatea în mai 
anul următor) s-a înregistrat următorul bilanț : 
20 8 6 6 20—12; în 1975/1976 : 20 7 5 8 20—25, iar în 
1976/1977 : 17 9 4 4 29—17. Din cele 57 de meciuri 
interțări disputate, numai 11 s-au jucat pe teren 
propriu, trei fiind oficiale în Turneul U.E.F.A.

Al doilea aspect care pune sub semnul între
bării calitatea, muncii desfășurate la nivelul a- 
cestei selecționate în ultima vreme îl constituie 
faptul.că din.ee în ce mai mulți dintre jucătorii 
care.au compus acest Iot s-au pierdut imediat în 
anonimatul eșaloanelor inferioare. Cine a mai 
auzit oare de Ciurca, Naghi, Culea, Sîrbescu ? 
Cine mai știe la ce echipe joacă în prezent 
Fărcașu, Roșa, Sarghizian, Emandi sau Bălan ? 
Tot mai puțini componenți ai reprezentativei 
de juniori au ajuns titulari în Divizia A ; din 
promoția anului ’75 — doar Cristian, Bărbules- 
cu, Leac și Lupău. Echipa de acum doi ani i-a 
dat primului eșalon numai pe Speriatu, Chitaru 
și Cămătaru, iar din cea care a abordat preli
minariile 1976/1977, Ignat a devenit titular la F.C. 
Constanța, Gali la A.S.A. Tg. Mureș și Orac la

a urmat după ’74, 
cunoaște foarte bi- 

Echipa antrenată 
Constantin Ardelea- 
a pierdut trei caii-

F.C.M. Galați (retrogradată). Alți cîțiva au mai 
jucat în „A“. dar extrem de puțin : Petcu, Albu, 
Popa, Solomon, Ciobanu. Unii nici nu mai fac 
parte din loturile divizionarelor A. Așadar, în 
ultimii trei ani foarte puțini jucători au trecut 
prin „școala*  reprezentativei de juniori.

Sigur că rămîne și mai departe valabilă afir
mația potrivit căreia valoarea echipei naționale 
de juniori este dată în primul rînd de CANTI
TATEA ȘI CALITATEA MUNCII DESFĂȘURA
TA IN PEPINIERELE FOTBALULUI NOSTRU. 
Este indiscutabil că în marea majoritate a aces
tor unități se lucrează încă la un nivel scăzut. 
Nu e mai puțin adevărat că mulți dintre fac
torii cu atribuții în formarea tinerilor jucători, 
în dezvoltarea fotbalului, se află într-o flagran
tă... poziție de ofsaid. .........................

• Un prim răspuns: patru ani
mediocre • Un al doilea răspuns:
munci lipsite de orizont șl

corespunzătoare

de rezultate
„rodul" unei

de criterii

Dar tot la fel de certe 
ni se par două lucruri :

1. Fotbalul nostru nu 
duce lipsă de talente. 
Eșalonul de juniori cu
prinde mulți jucători 
deosebit de înzestrați 
care, pentru a ajunge 
acolo unde dorim cu 
toții, trebuie să fie 
descoperiți și pregătiți 
la nivelul celor mai 
exigente cerințe.

2. La selecționata de 
juniori nu s-a făcut tot 
ceea ce era posibil 
pentru ca ea să înmă- 
nuncheze p6 cei mai 
mult, antrenorii acesteibuni tineri jucători. Mai

echipe nu au dat dovadă de tenacitatea și e- 
nergia necesare pentru a nu ceda pe unii ju- 1 
cători altor selecționate sau în fața anumitor ' 
interese de club. Bălăci, Chitaru și Irimescu se 
înscriu în prima categorie. A doua cuprinde un i 
lung șir de nume, printre ultimele aflîndu-se ' 
cele ale lui Zamfir și Tararache de la F.C. Con- , 
stanța. La recentul „Turneu Prietenia4’, echipei i 
i-a lipsit un vîrf, Tararache, oprit de clubul 1 
constănțean, dar care n-a jucat la prima echipă. ' 
Au existat și situații... inverse, cînd juniori 
care evoluau bine în formații de A și mai ales 
de B n-au fost „văzuți*  de antrenorul selecțio- 1 
natei și de secunzii săi, schimbați de la an la j 
an 1 i

Se desprinde următoarea concluzie : De mai i 
bine de trei ani, echipa națională de juniori se 1 
află intr-o „pasă neagră*,  înregistrînd numai re- j 
zultate mediocre. Ca și cele -de la Szolnok, ora- i 
șui care a găzduit „Turneul Prietenia*,  și cum 1 
nu se poate continua așa la infinit, considerăm , 
că este absolut necesar să fie operate măsuri , 
eficiente pentru a impulsiona operativ activita- i 
tea reprezentativei de juniori, ca și pe aceea 1 
desfășurată în pepinierele fotbalului nostru, uni- , 
tățile chemate să formeze jucători tineri de va- i 
loare. i

Laurențiu DUMITRESCU

MÎINE, ÎN DIVIZIA B
SERIA I : o I.C.I.M. Brașov - C.S.U. Galați : C. Szilaghi (Baia Mare) • 

S.C. Tulcea - Gloria Buzău : V. Gligorescu (Ploiești) o Ceahlăul P. Neamț 
— Steagul roșu Brașov : Gh. Vasilescu I (București) • C.F.R. Pașcani — Ol
tul Sf. Gheorghe : G. Pop (Baia Mare) > C.S. Botoșani — Tractorul Brașov: 

” ~ R. Stincan (Bucu-
(București) * Viitorul 
Nitramonia Făgăraș —

Al. Drăguț (Zimnicea) 0 C.S.M. Suceava — F.C. Brăila : 
rești) , F.C.M. Galați — Portul Constanța : C. Blaj 
Vaslui — Victoria Tecuci : C. loniță II (București) * 
Relonul Săvinești : Gh. Donciu (Caracal).

SERIA A ll-A : • Autobuzul București — Metalul
(Bacâu) Chimia Rm. Vîlcea — Șoimii Sibiu ‘
pid București — Unirea Alexandria : f. ___  ________ ... ______ , —
Pandurii Tg. Jiu — Celuloza Călărași : E. Munteanu (Reșița) * F.C.M. Giur
giu — Progresul București : M. Fediuc (Suceava) • Prahova Ploiești — Car- 
pați Sinaia : E. Voicu (Oltenița) • Chimia Tr. Măgurele — Metalul Bucu
rești : E. Blacioti (Constanța) • Dinamo Slatina — Electroputere Craiova : 
Gh. Retezan (București) q Muscelul Cîmpulung — Gaz metan Mediaș : Tr. 
Cruceanu (Tecuci).

Plopeni : Al. Ghigea
nii Sibiu : M. Moraru (Ploiești) • Ra- 
S. Drâgulici (Drobeta Tr. Severin) •

SERIA A III-A : > C.I.L. Sighet — Metalurgistul Cugir : V. lacob (Oradea) 
• Avîntul Reghin — Gloria Bistrița : I. Barbu (Deva) 0 F.C. Baia Mare — 
Mureșul Deva : N. Rainea (Birlad) 0 U.M. Timișoara — Minerul Lupenl : 
I. Branga (Tg. Jiu) 0 Dacia Orâștie — Victoria Câlan : Cr, Teodorescu (Bu
zău) • Armătura Zalău — ,,U“ Cluj-Napoca : I. Igna (Arad) 0 Minorul 
Moldova Nouă — Chimica Tîrnâveni : V. Ciocilteu (Craiova) 0 Victoria Că
rei — Aurul Brad : R. Schwel (Timișoara) :• C.F.R. Cluj-Napoca — C.F.R. Ti
mișoara : R. Șerban (Craiova).

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
A 112 ECHIPE LA STARTUL CAMPIO

NATULUI REPUBLICAN DE JUNIORI l 
Mîine se vor disputa meciurile primei e- 
tape a noului campionat republican al ju
niorilor și școlarilor. Celelalte 12 etape ale 
turului sînt programate în zilele de 18 și 
25 septembrie, 2, 9, 16, 23 și 30 octombrie, 
6. 13, 20, 27 noiembrie și 4 decembrie. O 
măsură de bun augur : meciurile vor fi 
conduse numai de arbitri delegați de 
F.R.F. și nu de „cavaleri ai fluierului*  lo
cali, cum s-a procedat — necorespunzător 
— in campionatul trecut. Pentru turneul 
final se vor califica 8 echipe, cîștigătoa- 
rele seriilor.

ca adversară forma
ția de 
Pandurii.

Divizia B,

NOU PRE
DA F. C. 
După cum 
Informați, 
club O-

e UN 
ȘEDINȚE 
OLIMPIA, 
am fost 
la Fotbal 
limpia Satu Mare a 
fost numit ca 
ședințe angajat 
Olteanu.

pre- 
Boris

E-
JUVENTUS 

PAOLO ÎN 
NOASTRA, 

cum se știe, 
Juventuș 
care

• TURNEUL 
CHITEI -------
SAO
TARA 
După 
formația
Sao Paolo, care ac
tivează în prima ligă 
a campionatului bra-

zilian, își începe 
turneul în țara noas
tră întîlnind mîine, 
la . Hunedoara. pe 
Cor vinul. In conti
nuare, fotbaliștii
sud-americani vor 
evolua marți la Tg. 
Jiu, unde vor avea

DE 
dat 

echi- 
___________ lași, 

pentru faptul că la 
meciul cu U.T.A. un 
spectator 
Orlovschi, 
de organele 
ne cu 500 
aruncat cu 
în teren.

• COMISIA 
DISCIPLINA a 
un avertisment 
pei Politehnica

Chirii 
amendat 
de ordi- 
lei — a 
o piatră

care.au


| PE CALEA ÎNDEPLINIRII | 
| PROGRAMULUI APROBAT 
IDE PARTID

PENTRU DEZVOLTAREA 
MIȘCĂRII SPORTIVE g ’ ?

M MEIUL AN DE ÎNVĂȚĂMÎNT-CONDIȚII SUPER
IXI lli:i I III IIR FIZICE Șl SPORTULUI ÎN

Ne- aflăm in preajma deschiderii noului 
an școlar și universitar, moment deose
bit de important in viața a milioane de 

tineri și tinere, ferm deciși ca aplicind inte
gral hotăririle istorice ale Congresului al Xl-Iea 
al Partidului Comunist" Român, să se instru
iască temeinic, împletind învățătura cu practi
ca, pentru a deveni constructori de nădejde 
ai societății socialiste multilateral dezvoltate 
in patria noastră.

Cu entuziasmul care îi caracterizează, cu 
dragoste și recunoștință pentru partid, pentru 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, elevii și stu
denții se angajează ca, paralei cu obținereaca, paralel cu abținerea

unor feuțite tot moi man lo învățătură, în 
activitatea practică, să își facă simțită o pre- 
*xență convingătoare in sport, aliat nedespărțit, 
care le asigură sănătatea ți robustețea, acea 
frumusețe fizică ți morală caracteristică omu
lui nou. Sport in mod cotidian, acasă, în in
ternate ți cămine, in țcoală ți facultate, după 
aptitudini ți preferințe, iată cuvintul de ordine 
intilnit pretutindeni, în sondajele întreprinse in 
Capitală ți in țară, pentru a cunoațte cu o 

' clipă mai devreme noutățile, preocupările ți 
pregătirile legate nemijlocit de apropiata în- 
titnire (sau reintîinire) cu grădinița, țcoala sau 
facultatea.

• Șoimii patriei vor fi prezenți și ei 
interesante, în programul școlilor de 
sînt în aceste zile constructori
între toți factorii cu atribuții

JUDEȚUL MUREȘ

AUTOBOTARE PRIN AIELIFRELE ȘCOLARE

în întrece#
toate gradeh
• Garanția st 
în domeniul

noului 
de pe 

_____  ,___,___ , condi
ții' superioare pentru practicarea 
educației fizice ?i sportului. Ins
pectoratul școlar Mureș și 
C.J.E.F.S. au luat, încă din vară, 
unele măsuri pentru îmbunătăți
rea activității sportive la nivelul 
școlilor. Concret, toate bazele 
sportive sint gata să-l primească 
pe tbnet'll sportivi. ,«Dealtfel, ne 
spunea tov. Vasile Man — ins
pector cu problemele de educație 
fizică — pe teritoriul județului 
Mureș nu există nici o școală 
care să nu dispună de un spațiu 
corespunzător afectat educației 
fizice. Chiar și în mediul sătesc, 
la acele școli care nu dispun de 
săli de gimnastică, Inspectoratul 
județean a luat hotărîrea ca ore
le de educație fizică — în peri
oada lunilor de lamă — să se 
desfășoare în sălile căminelor cul
turale din comunele respective, 
în atenția noastră a existat o 
permanentă preocupare — în a- 

. ceastă vară — pentru îmbunătăți
rea și modernizarea bazelor spor
tive existente. Astfel, curțile 
multor școli au fost asfaltate, 
cele mai frumoase fiind ale șco
lilor generale nr. 3, 10 și 15 ’din 
municipiul Tg. Mureș, ca și cele 
din comunele Nasna, Deda, Pănet, 
Sînmartin șl Ogăceana".

Un alt aspect revelator îl re
prezintă dotarea magaziilor șco
lilor cu materiale sportive. Pină 
la deschiderea anului școlar vor 
nuri fi distribuite unităților șco-

REȘIȚA -------- ------------------

Apropiata deschidere a 
an școlar va oferi elevilor 
cuprinsul Județului Mureș

lare un număr de 600 de mingi
■ (fotbal, volei, baschet, handbal). 
Totodată a fost reînnoită aparatu
ra sălilor de gimnastică cu lăzi 
de sărituri, scări fixe, saltele, 
bănci, mingi medicinale, toate a- 
cestea realizate fie din fondurile 
alocate de Ministerul Educației și 
Invățămîntulul, fie prin confec
ționarea aparturii necesare tn 
atelierele școlare. Liceul industri
al nr. 1 din Reghin, spre exem
plu, s-a specializat tn construi
rea porților de handbal și a pa
nourilor de minibaschet. Liceul 

. industrial Luduș a înzestrat mul
te școli cu garduri pentru pro
bele de atletism, iar Școala de 
cooperație din Timăveni va livra 
tn curind peste 50 de lăzi pentru 
sărituri și suporți de ștachete.

în anul școlar 1977—78 fiecare 
școala va fi profilată pe anumite 
ramuri sportive, in funcție de ca
litățile și aptitudinile elevilor, 
gimnastica și atletismul rămtntnd 
discipline de bază, cu o preocu
pare majoră. Dealtfel, pe par
cursul anului școlar urmează să 
fie triat întregul tineret școlar 
la gimnastică și atletism. O fru
moasă acțiune va fi inițiată de 
~ " Mureș. Ținlnd seama

oarecare regres la două 
jocurile sportive cu tradi- 
handbalul și baschetul — 
cu începerea noului an 
se va declanșa o compe- 
, „Da
la cele două discipline

educație fizică (excepție face doar 
Școala sportivă, prin catedra de 
rugby), mulți elevi vizează gloria 
sportivă și, mai ales, o dezvol
tare armonioasă. Iar la liceele 
mecanice din Petroșani și Lupeni 
adolescenții cuceriți de balonul 
oval visează să aducă peste clțiva 
ani un prim titlu la rugby In Va
lea Jiului.

STUDENȚII, avlnd înscrise cu 
mtndrle pe fanionul lor sportiv 
Știința, echipa de rugby din pri
ma divizie și cea de fotbal din 
Divizia C, desfășoară și o bogată 
activitate de recreare și mișcare. 
Anul acesta se așteaptă o partici-

pare fi mal activă, in special la 
capitolul gimnasticii de înviorare.

BAZA MATERIALA. Din cele 
36 de unități școlare, doar 3 nu 
au curțile asfaltate (Școala nr. 1 
PetrUa, Școala nr. 3 Petroșani fi 
Școala nr. 3 Vulcan — Paroșeni), 
ceea ce spune foarte mult. Să 
adăugăm ampla acțiune de reno
vare din această vacanță. O acțiu
ne care a cuprins sălile de sport 
de la Institutul de mine fi Li
ceul mecanic Petroșani, stadionul 
orașului PetrUa, 
șoară actlvitaiea fi 
această vacanță a 
terenul de zgură al 
Petroșani, a apărut 
fotbal lingă Școala 
șani, iar la Vulcan 
stadionul nou, tn timp ce la Lu
peni e tn lucru terenul de rugby. 
Frumosul „stadion de la altlt-udi- 
ne", cel de la Institutul de mine, 
a intrat fi el in linia dreaptă a 
realizării tribunelor fi vestiarelor,

Mircea M. IONESCU

TIMIȘOARA

ALO, REGHINUL! COPIII

unde-și desfă- 
elevii. Tot In 
fost refăcut 
clubului Jiul 
un teren de 
nr. 1 Petro- 
s-a terminat

C.J.E.F.S. 
de un 
dintre 
țte — 
odată 
școlar . _ _____ _
tiție organizată tn cadrul 
ciadei44 
sportive.

Gheorghe NERTEA

MAI MULJI IN ARENA DIGIT IN TRIBUNE
O oarecare 

lat în sportul ,____ ________ ____ ,
în preajma noului an de învățămînt. 
Un dialog cu tovarășul Tiberiu Ciur» 
ciu, secretarul C.J.E.F.S. Caraș-Seve- 
rin, ne-a relevat următoarele aspec
te a BAZA MATERIALA, IN CREȘ
TERE : după bituminizarea recentă 
a terenurilor de sport din curtea 
Liceului mecanic nr. 2, acțiunea con
tinuă cu suprafețele de joc din 
curtea școlilor generale nr. 7 și 8. 
Prin muncă patriotică vor fi date în 
folosință, în toamna acestui an, 6 
terenuri de volei, 8 de minifotbal 
fi 6 porticuri de gimnastică. Presă
rate prin cartierele orașului, ele vor 
fi destinate, se înțelege, tineretului 
de vîrstă școlară. Peste două luni va 
fi inaugurat un nou bazin acoperit 
de 25 m, care va servi exclusiv pen
tru inițierea școlarilor. Două grădi
nițe de copii vor fi dotate cu ba
zine simple, din tablă, de dimensi
uni... liliput (pe măsura beneficiari- 
l°r) 7 15 m lungime, 6 lățime și o 
adîncime de 1 m. Se așteaptă fini
sarea sălii de sport o Liceului in
dustrial^ siderurgic, ca și darea in 
folosință a complexului sportiv ame
najat de studenții Institutului de 
șubingineri, cu terenuri de handbal,

VALEA JIULUI -----------------

efervescență s-a 
școlar reșițean,

insta- 
acumi

volei • ȘCOALA 
Șl LICEUL NR. 3

Pe pista 
duminică, 
de fotbal 
pauză, spectaculoase sprinturi. O 
mină de fetițe cu codițe și clțiva 
țînci, printre care unii așteaptă 
primul lor an școlar, aleargă 
spre întîia victorie. Sint copiii din 
echipa de atletism „Minerul44 și 

lor e o primă 
despre pregătirile pen- 
an spoxtiv școlar. „De- 
sfîrșitul lui august, în 

noastră de birou s-au 
concluziile asupra mo

stadionului din 
înaintea unei 
de Divizia 1

l Lupeni, 
partide 

B și in

concursul 
mărturie 
tru noul 
altfel, la 
ședința 
prezentat ____  ______ ____
dului cum s-a realizat calendarul 
competițional școlar în 1976/77 și 
propunerile pentru noul an spor
tiv școlar !“ ne spune Aurel Slă- 
bâi, prim-vicepreședinte 
C.m.e.f.S. Petroșani. ~ 
și măsuri pentru 
tate mai rodnică, 
care se desfășoară 
învățămînt de pe 
de km. Pentru 
sportivă școlară a municipiului 
Petroșani reprezintă orașul ca a- 
tare, dar și Lupenii, Uricanii, 
Vulcanul, PetrUa și comuna Anl- 
noasa. în acest perimetru, copiii

al
Propuneri 

o nouă activi- 
mai valoroasă 
in lăcașele de 
o rază de 42 
că activitatea

tenis de cîmp și 
GENERALA NR. 7 ______ ___ _
OFERĂ propriile terenuri In Intîmpi- 
narea pasiunii sportive a Interniștilor 
de la „economic". * (-----------------------
FRUCTUOASA INTRE 
C.J.E.F.S. Din ea se 
premieră, un festival 
pentru toți elevii din 
ramuri de sport. Etapa 
vel județean, va dura 
prima din vacanța de 
O INEDITA SERBARE . ............
DESCHIDEREA ANULUI DE INVAJA- 
MÎNT. Se preconizează renunțarea la 
aspectul clasic, cu pondere pe de
monstrații sportive cu mulți specta
tori și puțini executanți. Anul aces
ta, toți cei 10 000 de elevi care vor 
umple tribunele stadionului „Valea 
Domanului", după festivitatea pro- 
priu-zisă se vor răspîndi, organizat, 
pe toate bazele sportive din oraș, 

*.» dispute de atle- 
minifotbal, volei șl

COLABORAREA 
U.T.C. Șl 

va na ște, în 
cultural-sportiv 
județ, la 14 
finală, la ni- 
o săptămînâ, 
vară 1978 « 

SPORTIVA LA

ongrenîndu-se în 
tism, handbal, .........     r,
lupte. Va fi o serbare sportivă fără 
spectatori ? Alternativa ni se 
fericită, căci cel 
teau pe margine 
șiși în arenă.

pare 
mulți care ieri stă- 
mîine vor fi ei în-

Ion CUPEN

mineri fac 
școli sau la

sport tn grădinițe, 
Institutul de mine

de 
in , ...... ..... .
Petroșani.

GRĂDINIȚELE au viața lor 
sportivă aparte. De la concursu
rile obișnuite de triciclete, troti
nete și crosuri, la pregătirea pen
tru Festivalul județean de gim
nastică al grădinițelor. Anul tre
cut 24 de grădinițe din munici
piul Petroșani s-au antrenat pen
tru acest eveniment, două dintre 
ele (nr. 1 Petroșani și nr. 3 Lu
peni) ajungînd în faza județeană. 
Anul acesta ambițiile sînt mai 
mari, mai ales că Școala spor
tivă Petroșani sondează perma
nent acest teren fertil.

ȘCOLILE, în număr de 3G, aș
teaptă deschiderea noului lor an 
sportiv. C.M.E.F.S. Petroșani, și 
celelalte organe municipale pre
gătesc în detaliu acest eveniment. 
Aflăm că în ultima decadă a lunii 
septembrie va avea loc Festive- 
Iul sportului școlar, manifestare 
care a stimulat atitea ambiții și 
energii pe filiera clasă — an — 
școală — localitate. în cele 36 de 
unități școlare, asigurate cu pro
fesori calificați la catedrele de

9

Un popas în frumosul oraș de 
pe Bega, în aceste zile premer
gătoare deschiderii anului școlar, 
îi permite reporterului să afirme 
cu nespusă plăcere că tineretului 
studios de aici, de la preșcolar 
la student, îi sint oferite condiții 
dintre cele mai bune pentru prac
ticarea exercițiului fizic șl spor
tului.

Aproape peste tot-pe unde am 
trecut (terenurile clubului spor
tiv Universitatea, din bd. Pir van, 
Grupului școlar „Electromotor44, 
Liceului industrial nr. 8, ale șco
lilor generale nr. 16 șl 19, din 
cartierul tipografilor §1, respec
tiv, din „Circumvalațiuhii**  ș.a.) 
un „numitor comun44 are darul 
să. rețină atenția : toate aceste 
baze erau prevăzute cu terenuri 
netede ca în palmă, bituminiza- 
te ; o garanție in plus a păstră
rii curățeniei școlilor, a avutului 
obștesc.

De unde a pornit această lău
dabilă inițiativă ?

Ne lămurește amabilul nostru 
însoțitor, inspectorul școlar Ion 
Jurchescu : „încă de anul trecut 
am inițiat, împreună cu ceilalți 
factori — U.T.C., Organizația de 
pionieri, C.J.E.F.S. — un concurs 
intitulat „Cea mai frumoasă și 
mai dotată bază sportivă". Iată 
ce explică mai puțin apariția ba
zelor sportive multifuncționale, 
unele dintre ele existente și în 
trecut, și mai mult a numeroa-

TERMINI.
selor baze sp 
struite cu spi 
lor tutelare^ 
părinți, Cum 
cazul terenur 
școlar ,%Electr(

Am văzut a 
a școlii,' 12 i 
(din metal ac 
de beton), re 
va unor inimo 
cație fizică, 
„omul sfințeș 
aminte 
școlare 
Liceul Loga, 
asemenea, al 
profesorale — 
renurilor de 
baschet — au 
specifice

Avînd 
realizări 
informa 
căpăta împlin 
mestru al an 
școlar Timișot 

PLOIEȘTI

vizit 
ale .or

unui 
în v< 
care, 
tov. :

Sediul CJ.E.F 
cepreședintele 1 
ne oferă datei 
o!e unui conȚ?g 

sportul 
apropia

tivîtotea 
pectivo

PREGĂTIRI li
DIN PITICI, CREȘTEM LOIN

Echipele 
feminin,

SIBIU

studențești s-au afirmat puternic în handbalul nostru 
octfpînd ani in șir primele trei locuri in Divizia A

A LXISTAT Șl
O vizită prin școlile munici

piului Sibiu reliefează cu preg
nanță preocuparea ca elevii să 
găsească, încă de la primele ore 
de clasă ale noului an de învă
țămînt, totul 
start. La Lie. 
trotehnic, cunoscut pentru 
țările sportive și

pentru... 
nr. 1 elec- 

do- 
rezultatele 

foarte bune obținute în diverse 
competiții, se 
tușuri. Prof.

nTRIMESTRUL IV-4
numai o perioadă 
relaxare, ci și una 

re-

pregătit 
ind.

fac ultimele re-
Florin Braicu ne 

arată terenul cu „nocturnă", a 
cărui instalație a fost reverifi- 
cată, sala de sport și magazia 
de echipament. ’ ’■
pe toate, ne 
mîndria gazdei noastre are un 
deplin temei. „Am lucrat cu in
tensitate — ne spune interlocu
torul nostru — deoarece dorim 
ca, odată cu festivitatea de des
chidere a anului școlar, să în
cepem și activitatea sportivă. 
Pentru prima parte avem în ve
dere testarea elevilor din anul I 
pentru a vedea de ce calități 
fizice dispun, acțiune Ia care se 
va adăuga o întrecere tradițio
nală rezervată acelorași elevi la 

’ ’ \ volei, handbal,
prilej de selecție pentru

Și văzîndu-le 
încredințăm că

atletism, baschet, 
fotbal, _ ” J ’ 
echipele noastre de performan- 
ță“.

Continuăm raidul nostru pe la 
Școlile generale nr. 13 (prof. 
Ștefan Ocnean), nr. 21 (prof. 
Mihai Vasile), la Lie. „Gh. La- 
zăr“ (prof. Horiă Ștefan), înre- 
gistrînd același Interes pentru ca 
totul să fie pus la punct. De
altfel, Traian Todoran, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S., re- 
ferindu-se la activitatea din pe
rioada de vacantă ne spunea : 
„Acest al patrulea trimestru a

însemnat nu 
de binevenită 
de intense eforturi pentru 
facerea și întreținerea bazelor 
sportive școlare, foarte multe 
cadre didactice de specialitate, 
sprijinite de conducerile unități
lor, lucrind cu spor, astfel că a- 
cum, cu cîteva zile înainte de 
15 septembrie, au satisfacția u- 
nei depline reușite : totul este 
ca nou44.

O ultimă discuție, la Inspecto
ratul școlar, cu Lucian Ciovică, 
inspector de specialitate. Vorbin- 
du-ne despre ce s-a făcut în ju
dețul Sibiu, ne precizează : „In 
primul rînd trebuie consemnat 
faptul că Ia amenajarea bazelor 
sportive o contribuție deosebită 
și-au adus-o și elevii, asemenea 
exemple putîndu-Ie constitui, în 
afara celor constatate de dv, și 
Liceul Octavian Goga din Sibiu, 
Șc. gen. 2 și Lie. Ind. petrol 
din Mediaș. Din păcate, asistăm 
și la un fenomen neplăcut. Ca 
și anul trecut, la Liceul Axente 
Sever din Mediaș, • de data a- 
ceasta terenul de sport al Șc. 
gen. 20 din Sibiu, pentru asfal
tarea și amenajarea căruia s-au 
cheltuit însemnate fonduri, este 
dezafectat". Situație, desigur, în 
total dezacord cu eforturile ge
nerale de sporire a bazei mate
riale a sportului. în afara ac
țiunilor pentru punerea la punct 
a bazei materiale se lucrează și 
la definitivarea planurilor de 
muncă, care includ măsuri pri
vind mai buna organizare a în
trecerilor din cadrul „Daciadei", 
trecerea normelor S.U.V.A., ș.a.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Au mai rămas puține zile pînă 
cînd sunetul clopoțelului îi va 
chema la clasă pe cei mai tineri 
participant! în amplul nostru sis
tem de învățămînt : copiii de la 
grădinițe. Pentru a afla pre
ocupările sportive’ ale celor che
mați să contribuie la creșterea 
tinerei generații sănătoase și vi
guroase, am vizitat cîteva uni
tăți din Capitală.

La Grădinița nr. 203 din stra
da C. A. Rosetti, domnea o ac
tivitate febrilă : după înlătura
rea deteriorărilor pricinuite de 
cutremur, se face curățenie ge
nerală, clădirea urmînd să îm
brace haină sărbătorească. Toate 
cadrele, în frunte cu directoarea 
Maria Pintilie, îmbrăcate în ți
nută de lucru, muncesc de zor 
pentru ca totul să fie gata la 
timp. Nu lipsesc 
sportive. Una din încăperi este 
amenajată ca sală de sport și 
dotată cu saltele, bîrnă de echi
libru și alte aparate. De aseme
nea, urmează să fie reamenaja- 
tă curtea, în care vor fi mar
cate mini-terenuri pentru 
că și sport.
Dumitru și

preocupările

joa-mini-terenuri
Educatoarele Elena 

Mioara Popescu ne

spuneau că ,, 
203 se vor alir 
le zile, la star 
nița nr. 200 va 
uă. Este în curi 
că pere special 
ticii — cu ogl 
saltele, iar sal 
teaptă... oasi 
Domnica Bur] 
un amplu p 
problemă este 
nu știu de ui 
parate sportiv 
larilor. Și la 
sectorul 7 se 
gătiri, problei 
tive ligurînd 
le principale, 
farmaceutic 
deschis 
materialele ysp 
în... magazie, 
din curte nu 
seîndurile cari 
deteriorate. IS 
rări (directoai 
eu) că 
gente.

se v

Vi

CINE SINT CONSTRUCTORII ?
Liceul industrial ,,Tudor Vladimi- 

rfescu". Marți, 6 septembrie. Nu se 
făcuse încă ora 8, cînd șefa catedrei 
de educație fizică, prof. Ștefanio 
Teodorescu, venise în școală pentru 
a termina ultimele lucrări la baza 
sportivă. Cîțiva elevi, Viorica Albu 
și Nicolae Lăudat (anul III), Cristi
an Pop (anul IV) făceau parte dîn 
grupul coordonat de profesoară, ei 
spunîndu-ne că sînt dispuși să lucre
ze toată această săptămîrtă pentru 
a ajuta la vopsirea în ulei a pe
reților sălii de sport și pentru mi
cile reparații la platforma de bitum

de h< 
S-o î

(terenuri 
și tenis). 
melor acțiuni i 
in codrul „D( 
săptămînă o n< 
spune prof. Șt 
vom organiza < 
bol al cțpjlor I 
put încă de pe

Activitate din 
filologie-istorîe 
skaîa". întregul 
de educație fi 
Ella Jecu și J 
ajutat de mai

■

La grădinițele din cartierul bucurcțtcan Pani' 
loc de întărire fizică a copiilor



I PRACTICĂRII 
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• Acțiuni atractive, 
kficiarii bazelor sportive 
or - o bună colaborare 
iei fizice ți sportului

La întrecerile de cros participă întotdeauna un mare număr de elevi din școlile de toate gradele

TEA
lie, con- 
brinderi- 
fclor de 
e "pildă, 
| Grupul

ling-pong 
I plăcută 
I inițlatl- 
I de edu- 
fe fclcala 
Iți aduci 
b unități 
k este și 
ruct, de 

pasiuni 
latea te- 
volei și 

Le liniile 
t^nis.

le aceste 
ne mal 

seu, vor 
mul tri- 
lectoratul 
sus con

tribuția și .In ceea ce privește 
dotarea școJilor cu materiale 
sportive : 800 de mingi, 400 de 
saltele, 500 de cercuri pentru gim
nastică ele. Și, după cum am a- 
flat. în această direcție, a dotării 
cu materiale sportive, s-ar face 
mult mai mult dacă l.D.M.S. Re
ghin ar onora uncie comenzi. 
Nici azi nu au sosit la Timișoara 
paralelele, inelele, blroele și 
trambulinele elastice solicitate 
eu... doi ani în urmă.

Dar în. privința celor case vor 
preda educația fizică, dezvoltând 
dragostea pentru mișcarea in aer 
liber ? Absolut toți profesorii de 
educație fizică sînt absolvenți ai 
institutelor de specialitate, avînd 
deci o calificare superioară. Pes
te 200 de învățătoare și.educatoa
re au efectuat reciclarea pentru 
educație fizică, participînd timp 
de două șăptămîni la lecții teo
retice și practice, în cadrul că
rora s-a făcut și un schimb de 
experiență.

Clopoțelul inaugural poate să 
sune. Școlile de toate gradele, 
pentru toate vîrstele, din frumo
sul oraș al grădinilor, sînt gata.

GheoFghe NFCOILAESCU

DA, DAR GRIJĂ DA!
Prim-vî- 

Ltantinescu 
fe To zi, 

cu ac- 
pîn pers- 
î an do

învâțămînt. Dintre acestea rețin a- 
tenția cele privind bazei materială, 
despre care se spune în raport : 
„Există, in generali, în municipiul 
PEoieștt o bară sportivei suficientă, 
care insă nu este corespunzâtoii în-

NSE Șl In capitală

rîei de la 
lin prime
ii". Grădi- 
I haină no- 
pre o în- 
l gimnas- 
Lreți, pian, 
ft lși aș- 
irectoarea 
prezentat 

lucru. O 
buspensie: 
focura a- 
b preșco- 
kr. 82 din 
pele pre- 
pții spor- 
reocupări- 

Oficiului

Gabriela Trandafir ș'i Mihaela Vasî- 
le — onulA IV C și Maneta Bogdan 
— anul II) ta vopsirea iJniilor pentru 
delimitarea terenurilor de sport din 
curte : se făcea ordine în magazia 
de materiale sportive și se reparti
zau mingile și corzile a'e sărituri pe 
grupuri de corner© ale internatului, 
fn sfîrșit, se lucra la un panou cu 
extrase din regulamentul „Daciadei- 
care, după cum ne spuhea șefa ca
tedrei, profesoara Valeria Pascal, va 
fî expus fa „colțul sportiv" odată cu 
deschideieo anului școlar.

*
La Liceul economic de contabili

tate și comerț nr, 11 suprafața de 
bitum arăta ca în vară, atunci cînd

3) ți-a 
Leu te, dar 
pS’nr încă 
Ide joacă 
nisip, iar 
nează sînt 
at asigu
ra Simcs- 
ăsuri ur-

STUDENȚII SI POT ALINIA PENTRU PRIMA ORĂ

CEANU

•

ei, boschet 
planul pri- 
r organiza 
Lin prima 
lotar — ne 
Idorescu — 

de hartd- 
e au.^nce-

Lrceul cfe 
krnodemian- 
ki catedrei 
ria Pascal, 
leu) lucra, 
(între care

Pe Mihaî Tă’tărăscu, șeful ca- 
tedrei de educație fizică a Insti
tutului agronomic „N. Bălcescu", 
l-am găsit tn magazia clubului 
Agronomia : trecea în revistă, 
..pentru ultima oară", echipamen
te achiziționat în vederea nou
lui an universitar, încă din... pri
nt avară ! „Dumneavoastră ați ve
nit. acum — ne-a spus — să con
statați stadiul pregătirilor. Noi 
le-am terminat, însă, de vreo 
două săptămîni. De ce ? Pentru 
că și studenții care au venit să 
susțină restanțele, în sesiunea de 
toamnă, trebuie să facă sport..." 
Intr-adevăr, Iarba terenului de 
fotbal era tunsă de curind, pista 
de atletism nivelată, coșurile de 
baschet, cu plase. întreaga bază 
sportivă a viitorilor agronomi aș
tepta doar fluierul de începere a 
orelor. Tn plus, toate planurile de 
măsuri pentru îndeplinirea sarci
nilor din programa de tnvăță- 
mînt, organizarea campionatului 
intern, inter^facuități și a com
petiției specifice „Agronomlada*  — 
din cadrul „Dactadei" — sînt 
puse la punct pînă' în cele mai 
mici amănunte. Pentru anul 

icul în aer liber constituie un excelent mij- 
Foto : D. NEAGU

treținută". Problemă, deci, do spirit 
gospodăresc. Așa dupâ cum am a- 
vut prilejul sâ constatăm fi la fața 
locului vizitînd citeva unități șco
lare și spații de joaca, însoțiți fiind 
de prim-vicepreședintele C.M.E.F.S. 
Ploiești Gh. Crăciun. lată, citeva 
secvențe din filmul microraidului în
treprins. In cartierul Ploiești Nord, 
organizația de pionieri a amenajat 
nu demult un parc, cu terenuri de 
sport, care în prezent are aspectul 
unul loc părăsit, fiind năpădit. de 
buruieni, cu instalațiile degradate și, 
practic, de nefolosit. In’ aceeași zo
nă, în care sînt amplasate patru 
școli generale, nr. 8, nr. 24, nr. 25 
și nr. 30, bazele sportive din incin
ta sau din vecinătatea acestora sînt 
într-o stare greu de descris, ca dealt
fel și spațiul de joacă al căminului 
de . zi cu program normal a- 
parținînd Combinatului petrochi
mic Brazi. La liceul Indus
trial . nr. 2 (directoare Elena 
Vasiliu) sala de sport nou construită 
și terenurile aferente oferă un fru
mos exemplu de interes în slujba 
ideii de educație a tineretului prin 
exercițiul fizic și sport. Aprecieri a- 
semânătoare este cazul a fî făcute 
șl la Institutul de petrol și gaze, 
pentru preocuparea față de buna 
gospodărire a complexului sportiv și 
în mod deosebit la Grupul școlar 
chimic (director Gh. Ghiță) unde 
3 000 de elevi au la dispoziție o 
excelentă bază sportivă cu două săli 
de sport, 8 terenuri diferite, bitumi- 
nizate și un sector de atletism care 
se impune, totuși, ceva mai bine 
întreținut ,

Mihai 1ONESCU

s-a încheiat anul școlar. Barele de 
la porțile de handbal erau îndoite, 
liniile de- marcaj erau șterse, iar 
gropile care se iviseră în unele por
țiuni ale terenului de handbal lși 
conturaseră și mal mult... adînci- 
mea I La Liceul industrial „Metalo- 
globus*  am întîlnit aceleași defecți
uni. Deși școala dispune de q foarte 
mică suprafață de teren bituminat 
destinat activităților sportive, negli
jențele se vedeau la tot pasul, fie 
că era vorba de panourile de bas- 
chet_ scorojite, sau de gunoaiele care 
năpădiseră terenul. Să sperăm că în 
timpul scurt care a mal rămas pînă 
la deschiderea anului școlar toate 
aceste deficiențe vor fi remediate.

Ion GAVRILESCU

universitar care va începe cu
rind două sînt principalele sco
puri : angrenarea tuturor studen
ților în activitatea sportivă orga
nizată și darea în folosință, la 1 
iunie 1978, a sălii polivalente, al 
cărei schelet metalic s-a si 
înălțat.

...Baza sportivă a Universității 
de la „Drept". 11 rugăm de ad
ministratorul Vasile Manea să se 
dea jos de pe una din porțile de 
handbal pe care o repatră și să 
ne dea amănuntele necesare. No
tăm : șeful catedrei, profesorul 
Adrian Ionescu, tocmai plecase 
de la terenuri, după „rondurile0 
zilnice pe care le face, rezolvind 
toate problemele : în vacanța de 
vară, s-au pus gradene noi la 
tribune, au fost instalate garduri 
de plasă de stemă în spatele por
ților de handbal și a fost vopsită 
vechea cabană ; rămîn de trasat 
spațiile de joc ; tn fine, tn vii
torul apropiat, vor fi montate 
panouri de sticlă pentru baschet 
și instalația de .nocturnă.

In altă parte a Bucureștiulul, 
la baza sportivă de la Lacul Tel, 
este sezon non-stop tot anul. Se 
termină vara și încep cursurile 
și orele de educație fizică ale 
studenților de la Universitate, de 
la Construcții, de la A.S.E. „Noi 
nu putem face pregătiri speciale 
— ne spune directorul complexu
lui, I. Ștefănescu —. pentru cu
tare . sau cutare ocazie : la noi 
totul trebuie să se facă din mers, 
adică să muncim zilnic pentru 
a găzdui tot zilnic zeci și sute 
de studenți care au posibilitatea 
să practice aici toate sporturile". 
Magazia de echipament și mate
riale sportive a fost completată, 
așa că — ni s-a spus — „între
cerile studențești din cadrul „Da
ciadei" pot începe chiar de a- 
cum î“ Totul este pus la punct, 
pînă și aleile sînt curățate zil
nic de frunzele toamnei : o bază 
sportivă modernă, demnă de un 
mare club de performanță, ti 
așteaptă pe studenții bucwreșteni, 
tot așa de ospitalieră ca in 
timpul căldurilor toride ale verii.

Radu TIMOFTE

ȘCOALA ÎN SPRIJINUL SPORTULUI,
SPORTUL

(Urmare din pag. 1)

din anii I ți II nu se 
justifică. O demonstrează clar 
dificultatea cu care sînt tre
cute de către o parte a stu
dentelor probele sistemului u- 
nic de apreciere și verificare a 
pregătirii fizice și sportive.

— Cum se va desfășura 
activitatea sportivă -de masă 
in invățămint ?

— Potrivit sarcinilor cuprin
se în Programul dezvoltării ac
tivității sportive de masă și de 
performanță pentru perioada 
1976—1980, în colaborare cu 
C.N.E.FJS., C.C. al U.T.C.,
U.A.S.C.R. și C.N.O.P. se e- 
laborează programe unice și 
acțiuni comune, ca și activități 
de îndrumare și control pri
vind dezvoltarea sportului de 
masă in toate treptele de în- 
vățămint, integrată organic in 
marea competiție națională 
„Daciada". In acest sens, pro
gramul acțiunilor sportive șco
lare și universitare pe anul 
1976—1977 a fost îndeplinit inte
gral, în activitatea de masă fiind 
antrenați circa 3 000 000 de e- 
levi. In noul an de invățămint 
vom asigura îndeosebi crește
rea sportului de masă in uni
tățile de bază — școli, facul
tăți — temelia întregii acti
vități și, ca urmare, a perfor
manței sportive școlare. Avem 
în vedere, îndeosebi, răspîn- 
direa practicării atletismului, 
gimnasticii ritmice și sportive, 
luptelor libere șl greco-romane, 
jocurilor sportive, săniușului și 
schiului. Un program special 
se întocmește pentru acțiunile 
ce se vor organiza în anul șco
lar 1977—1978 în sistemul Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului și a -cărui traducere 
în viață va însemna angrena
rea tuturor elevilor și studen
ților intr-o activitate de masă 
și de performanță sistematică, 
bogată, atotcuprinzătoare. In
spectoratele școlare județene, 
conducerile școlilor și institu
telor de invățămint superior, 
în colaborare cu organizațiile 
de tineret, vor trebui să re
alizeze integral acest program, 
acordînd o atenție deosebită 
competițiilor la nivelul fiecărei 
unități de Invățămint. Pe lin
gă acțiunile prevăzute în pro
gram, așa cum se arată în Re
gulamentul „Daciadei”, este de 
așteptat să se manifeste o lar
gă inițiativă care să adauge la 
competițiile devenite de-acum 
tradiționale (Cupa școlarului, 
Cupa anilor I, întrecerile pe 
facultăți Și profile de învăță- 
mînt etc.) alte și alte acțiuni 
izvorite din masa elevilor și 
studenților, menite să asigure 
o bogată activitate sportivă pe 
întreg parcursul anului și mai 
ales in timpul iernii.

— Ce iși propune organul 
de resort al ministerului in 
ce privește performanța ? 
Intre altele, succesul de ră
sunet obținut la Universia
da '77 încurajează dar și 
obligă...

— începînd cu noul an șco
lar, se îmbunătățește substanțial 
cadrul organizatoric in care se 
•asigură pregătirea elevilor pen
tru sportul de performanță. 
Față de anul școlar precedent, 
a crescut numărul de clase cu 
program de educație fizică și 
sport în învâțămîntul primar, 
gimnazial și liceal, de la 1 100 
la 1 476, iar al elevilor cuprinși 
în ele de la 40 000 la 47 000. Vor
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funcționa 109 cluburi sportive 
școlare, cu 3 500 de grupe și 
55 000 de elevi, din care 64 
de cluburi sportive școla
re independente, cu 7 mai 
multe ca anul trecut, în
ființate în județele care nu a- 
veau asemenea unități (Teleor
man, Olt, Dîmbovița, Vaslui, 
Suceava). O noutate : două din 
aceste cluburi au fost profilate 
pe sporturi de iarnă ; unul la 
Brașov și altul la Vatra Dor- 
nei. Tot o noutate a acestui an 
este și extinderea rețelei grupe
lor filiale ale cluburilor — peste 
20 în acest an — lărgindu-se 
astfel aria de selecție. Toate a- 
ceste unități sînt încadrate cu 
cadre de specialitate cu multă 
experiență în pregătirea copiilor 
și juniorilor.

— Ce se intreprigde in 
vederea măririi ți intensifi
cării lecțiilor de antrenament 
la nivelul cerințelor perfor
manței mondiale 7

— In lumina noilor măsuri 
privind îmbunătățirea învăță- 
mîntului liceal, s-au elaborat 
noi planuri și programe de in
vățămint pentru clasele cu pro
gram de educație fizică și sport, 
asiguriridu-se un volum mai 
mare de ore pentru pregătirea 
sportivă. De exemplu, în liceele 
cu program sînt prevăzute anual 
între 300 și 600 de ore, adică între 
10 și 24 de ore săptămînal, în 
funcție de nivelul de pregătire 
a elevilor, de sarcinile școlare 
și condițiile de practicare a 
disciplinei respective, deci Ia 
nivelul cerințelor unui antrena
ment modern la aceste vîrste. 
Este în curs analiza rețelei uni
tăților sportive universitare, 
urmînd să fie consolidate 
unele clase și secții, pentru a 
le aduce la potențialul capabil 
să furnizeze performeri valoroși, 
iar în cazul celor care nu-și 
justifică de ani de zile existența 
se vor lua măsuri energice, 
mergîndu-se pînă la desființare.

— Cum se va realiza in 
activitatea sportivă școlară 
indicația privitoare la dez
voltarea sporturilor priori
tare 1

— Da, sporturile prevăzute în 
programul Jocurilor Olimpice, 
campionatelor mondiale și eu
ropene vor beneficia de o aten
ție deosebită, reflectată în struc
tura unităților sportive școlare 
și universitare.

— Citeva exemple, vă ru
găm...

— Atletismul are 111 secții în 
școlile generale cu program de 
educație fizică, 16 In licee, 69 
în cluburi sportive școlare și 13 
în unitățile sportive universi
tare. Pentru stimularea pregă
tirii elevilor în practicarea atle
tismului se vor intensifica ac
țiunile privind trecerea norme
lor pentru obținerea insignei 
„Cercurile Olimpice" pentru 
care în acest an, împreună cu 
F. R. Atletism, au fost îmbună
tățite în mod simțitor normele, 
făcîndu-le competitive pe plan 
internațional ; boxul — 24 de 
secții, cu 1 360 de elevi,
în cluburile școlare ; gim
nastica — 72 de secții în
școlile generale, 9 în licee,
25 în cluburile școlare și 5 în 
cele universitare ; luptele greco- 
romane — 31 de secții cu 2165 
de elevi în cluburile școlare, iar 
luptele libere — 29 de secții cu 
1 715 elevi.

Aș vrea să adaug că, înce
pînd din acest an s-a creat po
sibilitatea ca unii dintre cei 
mai buni specialiști din rîndul

Foto : V. BAGEAC

cadrelor didactice să se ocupe 
de pregătirea celor mai buni 
sportivi și echipe de perfor
manță din cluburile studen
țești,

— Ce ne puteți spune i 
despre mai buna promovare 
și folosire in sportul de per
formanță a celor mai talcn- 
tafi elevi ?

— Pentru . valorificarea de
plină a elevilor din cluburile 
sportive școlare se creează po
sibilitatea patronării unor sec
ții de către cluburile universi- I 
tare puternice, cum este cazul 
Clubului sportiv școlar Timi- ; 
șoara, patronat integral de clu
bul Universitatea din localitate. 
Ministerul nostru orientează tot 
mai mult unitățile sportive șco
lare să sprijine promovarea ce
lor mai bune valori create de 
ele în cluburile locale de per
formanță. De asemenea și noul 
sistem de transferări va duce Ia 
creșterea contribuției sportului 
școlar Ia dezvoltarea potențialu
lui performanței fiecărei locali
tăți, fiecărui județ.

în același timp dorim ca 1 
toate organele implicate să ne 
ajute în combaterea fugii după 
rezultate imediate, folosirii unui 
număr restrîns de elevi intr-urs i 
număr exagerat de concursuri.

— Am adăuga, dacă sînteți ' 
de acord, ca înșiși profe- t 
sorii de educație fizică și 
conducerile unor școli să com
bată acest lucru, să nu mai 
inscrie elevi cu clasificare 
sportivă în concursuri de 
masă rezervate începătorilor, 

fca să nu mai vorbim de în
cercările de substitui™ a 
unora in concursuri oficiale, 
inclusiv interșcolare, la care I 
s-a referit uneori ziarul 1 
nostru...

— De acord.
—• Ce este nou in pregă

tirea fi repartizarea cadre
lor ?

— Voi începe eu repartiția : 
va crește eficiența lecțiilor de ; 
educație fizică și a activității 
sportive de masă și de perfor
manță în școală prin încadra
rea catedrelor cu absolvenți ai 
învățămintului de specialitate. 
Județele deficitare (Tulcea, Bu
zău, Brăila, Bacău ș.a.) au fost 
sprijinite in preocuparea lor de 
a-și asigura necesarul de cadre 
calificate.

Din acest an s-a creat Ia 
I.E.F.S. anul IV, în cadrul că
ruia vor fi școlarizați cei mai 
buni absolvenți ai facultăților 
de educație fizică, selecționați 
pe baza rezultatelor obținute la 
învățătură, a categoriei de cla
sificare sportivă și a aptitudini
lor pentru activitatea pedago
gică și cercetarea științifică. A- 
ceștia vor deveni specialiști cu 
înaltă calificare, la fel de utili 
învățămintului, activității de 
performanță, de cercetare știin
țifică și activului mișcării spor
tive.

Ne exprimăm convingerea că 
măsurile luate în domeniul' 
educației fizice și sportului, ca 
și altele care sînt în atenția Mi
nisterului Educației și învăță- 
mîntului, precum și a organiza
țiilor cu care acționăm în co
mun. C.N.E.F.S., C. C. al U.T.C., 
U.A.S.C.R., C.N.O.P. vor duce 
la îndeplinirea integrală a sar
cinilor stabilite de conducerea 
partidului, personal de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, iniția
torul procesului revoluționar de 
înnoire, pe toate planurile, a 
învățămintului din patria 
noastră.



JIMBOLIA, UN ORAȘ AL FLORILOR 
SI AL SPORTULUI

■>
JIMBOLIA — oraș în care 

cei 15 000 de locuitori, mai 
mult tineri și „între două vîrs- 
te“, iubesc florile și sportul — 
după cum ne spune, chiar de la 
început, profesorul Ștefan Raț. 
Cine este Ștefan Raț ? Viața lui 
se identifică aproape cu cea a 
sportului din Jimbolia. Profeso
rul Raț este director adjunct al 
Școlii generale 1 din localitate, 
dar este și responsabil al Școlii 
sportive Jimbolia și prim-vice- 
președinte al Consiliului orășe
nesc pentru educație fizică și 
sport. Și mai este omul care a 
avut ideea „plantării" în toate 
colțurile orașului a unor tere
nuri : de fotbal, de handbal, de 
baschet, de volei... „Treaba n-a 
fost greu de realizat, ne spune 
interlocutorul. Copiii, principalii 
beneficiari, au răspuns prompt 
chemării și, cu ajutorul lor, 
dar și al întreprinderilor din 
oraș, am delimitat spațiile de 
joc, am ridicat porți, panouri 
de baschet și stîlpi de volei. In 
a doua etapă a acțiunii 
organizat echipele... 
au fost desemnați 
de echipă, la care 
gile. Apoi, fie că 
fost organizate de 
s-au desfășurat partide și cam
pionate ad-hoc, cert este că mai 
tot timpul terenurile sint ocu
pate !“

Trecem pe la citeva terenuri

s-au 
cartierelor, 

și căpitanii 
se află min- 
mcciurile au 
noi, fie că

și constatăm că. intr-adevăr, 
pe ele voia bună, dispute
le înverșunate în jurul min
gilor sînt la ordinea zilei, 
mai ales acum, în vacanță.

La ștrand și la Șc. gen. 1, 
unde se află terenurile de te
nis, animația este la fel de 
mare. „Cupa 23 August", orga
nizată pe plan local, s-a bucu
rat de un deosebit succes de 
participare, mai ales că regula
mentul permitea tuturor în
scrierea la întreceri — fete și 
băieți,

Pe 
băieții 
bolia, 
cu deosebită seriozitate, trece
rea normelor de control. Din
tre ci reținem sîrguința frați
lor Harald și Siegfried Thier- 
jung —• ambii lăcătuși la Fa
brica de nasturi și mase plas
tice. Antrenorul echipei este 
medicul stomatolog Eugen Ivan, 
fost jucător la Politehnica Ti
mișoara în timpul studenției, 
împreună cu vechiul antrenor, 
Anton Helmuth, doctorul 
a stîrnit în echipa „f 
ambiții noi. Lotul a fost 
nerit substanțial (media 
vîrstă fiind în prezent sub 
de ani), fapt care a permis 
chipei nu numai promovarea 
eșalonul secund, ci și ocuparea 
unui loc (6) care promite foar
te mult. Să adăugăm pasiunea

tineri sau vîrstnici. 
„centralul" de handbal, 
de la „Sideful" Jîm- 

divizionară B, pregătesc,

și sprijinul mare pe care aso
ciația sportivă (in frunte cu 
șeful serviciului plan, loan 
Blum) îl acordă handbaliștilor 
și vom avea tabloul aproape 
complet al posibilităților aces
tei echipe care vizează în cam
pionatul următor un loc frun
taș.

Și pentru că tot ne aflăm la 
Fabrica de nasturi, să consem
năm că gimnastica la locul de 
muncă a devenit o componen
tă nelipsită a programului, cum 
se întîmplă dealtfel și alături, 
la Fabrica de încălțăminte.

Vorbind despre activitatea 
sportivă de masă din Jimbolia, 
profesorul Șt. Raț a subliniat 
participarea întregului efectiv 
școlar al orașului la toate ac
țiunile. Cea mai recentă, 
s-a bucurat de un deplin
ces, sub egida „Daciadei", a fost 
o excursie ciclo-turistică.

în fine, rezultatele mereu mai 
bune obținute de către elevii 
Școlii sportive, îndeosebi la a- 
tletism — unde au reușit ca
lificarea în finala pe țară a 
tetratlonului școlar, întrecîn- 
du-i la „zonă" pe reprezentan
ții Timișoarei ! — la lupte și 
handbal, constituie alte probe 
ale avîntului pe care activita
tea sportivă îl cunoaște în fru
mosul oraș Jimbolia în ultimul 
timp.

care 
suc-

£

-

-
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SIMBĂTA
HANDBAL. Teren Tineretu

lui, ora 17 : I.E.F.S. — Uni
versitatea București („Cupa 
de toamnă").

JUDO. Sala „23 August", o- 
rcle 9,30 — 11,30 și 16,30 —
20.30 : Campionatele interna
ționale ale României.

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 16.30 : Dinamo — Olimpia 
(Div. A).

ȘAH. sala Clubului central 
de șah (str. Vasile Conta 16) 
și sala Institutului de Arhi
tectură, de la ora 16 : Semi
finalele campionatului națio
nal (masculin și feminin).

DUMINICĂ
HANDBAL. Teren Steaua, 

ora 10 : Confecția — Rapid 
(„Cupa de toamnă") ; teren 
Universitatea, ora 17: Univer
sitatea București — Oltul Sf. 
Gheorghe (B, m).

FOTBAL. Stadion Republicii, 
ora 14.15 : Sportul studențesc 
— Politehnica Iași (juniori) ; 
ora 16 : Sportul studențesc — 
Politehnica Iași (Div. A) ; te
ren Autobuzul, ora 11 : Auto

buzul — Metalul Plopeni (Div.
B) ; Stadion Republicii, ora 
11 : Rapid — Unirea Alexan
dria (Div. B) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — Unirea Tri
color (Div. C) ; teren Laro- 
met, ora 11 : Tehnometal — 
T.M.B. (Div. C) ; teren I.O.R., 
ora 11 : I.O.R. — Avintul Ur- 
ziceni (Div. C) ; teren Auto
matica, ora 11 : Automatica — 
Șoimii TAROM (Div. C) ; te
ren Electronica, ora 11 : Elec
tronica — Automecanica (Div.
C) ; teren Voința, ora 11 : 
Voința — Mecanică fină (Div. 
C) ; teren Sirena, ora 11 : Si
rena — Abatorul (Div. C).

MOTO. Platforma Pipera- 
Toboc. ora 9.30 : finala cam
pionatului republican de vi
teză.

RUGBY. Stadion Steaua, ora 
9 : Steaua — T.C. Ind. Con
stanța (Div. A) ; stadion 
Parcul Copilului, ora 9 : Ra
pid — C.S.M. Sibiu (Div. A) ; 
teren Tel, ora 9: Sportul stu
dențesc — Rulmentul Bîrlad 
(Div. A).

ȘAH. Sala Clubului Central 
de șah și sala Institutului de 
Arhitectură, de la ora 16 : Se
mifinalele campionatului na
țional (masculin și feminin).

DIN NOU MANEVRE REPROBABILE!

Dacă reuniunea ele joi după- 
amlază s-a bucurat de un timp 
excelent și de prezenta unui 
public destul de numeros, ea n-a 
reușit aceeași performanță și la 
capitolul CORECTITUDINE — 
fiind umbrită de „isprava" an
trenorului Tr. Marinescu, auto
rul unui „reușit" dublu succes, 
realizat cu Otilian și . Ruja — 
ultima avîndu-1 în sulky pe a- 
prantlul N. Nieblae.' Dacă vic
toria primului se încadrează In 
perimetrul performanțelor regu
lamentare. cea realizată de Ruja 
nu mai poate fi tratată ca atare. 
Inexistentă In ultimele sale evo
luții. cind fugise mal mult decît 
modest (1’33.7 : >’34,7) ea mar
chează de data aceasta o valoa
re (1'29,2) cu care își paralizea
ză literalmente adversarii, încer
cările acestora de. a-i periclita 
victoria fiind lipsite de efect. 
Eventul otilian — Ruja... doar 
21 Iei ț Urmează hilul doi al 
„Premiului. Pitești” și Epilog — 
simplu figurant în prima -manșă, 
cind raporta 14 lei la pariul mu
tual (doar „inițiații” știau că nu 
se viza victoria cu el), zboară 
pur și simplu, de data aceasta,

șl numai insistența antrenorului 
M. Ștefănescu (cîștigător cu Si
rius) face să eșueze un al doi
lea event, „succes" care ar fi 
satisfăcut, probabil, „intențiile" 
antrenorului Tr. Marinescu. 
Vrem să credem că oficialii re
uniunii, conducerea hipodromu
lui. vor reuși să găsească re
mediul unor asemenea mane
vre... Noi așteptăm.

Rezultate tehnice : Cursa I — 
Kola (G. Vasile), rec. 1’32,8 ; 2. 
Heder, 3. Frugal. Simplu 4,30 ; 
ordinea simplă 34. Cursa a n-a: 
Galera (L Bănică) rec. 1’39,8, 2. 
Indian. Simplu 1. Ordinea 3, 
event 17. Cursa a III-a : Tufăriș 
(I. Stolan) rec. 1'28,2. 2. Sirius, 
3. Sacou. Simplu 2,80. Ordinea 
7, event 5, ordinea triplă 83. 
Cursa a iV-a : Otilian (Tr. Ma
rinescu) rec. 1’41,9, 2. Valoarea. 
Simplu 3, ordinea 15. event 6. 
Triplu cîștigător 22. Cursa a V-a: 
Ruja (N. Nicolae) rec. 1’29,2, 2. 
Oranjada, 3. Nisipu. Simplu 17, 
ordinea 55, event 21, ordinea tri
plă 667. Cursa a Vl-a : Sirius 
(M. Ștefănescu) rec. 1’24,3, 2. E- 
pilog. Simplu 1,50,; ordinea 11, 
event , 45, triplu cîștigător 89. 
Cursa a Vil-a : Fulda (Tr. Di
nu), rec. 1’28,8, 2. Hanca, 3. La
vanda. Simplu 1,50, ordinea 15, 
event ' 12, ordinea triplă 121. 
Cursa a VUI-a : Franklin (FI. 
Pașca) rec. 1’34,9, 2. Lazăr. sim
plu 4,80, ordinea 15, event 4, 
triplu cîștigător 37.

Gh. ALEXANDRtSCU

Al. HOR1A

UN SECRETAR U.T.C. §

I I
I

\
cursul lunii septembrie — i 
va confecționa mese de te- % 
nis din deșeuri revalorifi- ? 
cate.» <

Ce am putea adăuga la 5 
portretul tinărului muncitor 4 
fruntaș, harnic secretar al- i; 
organizației U.T.C. și pa
sionat animator al sportului 
de la „Flacăra" Ploiești ?

Șl PASIUNILE LUI SPORTIVE

&

De la cîteva mici atelie
re, întreprinderea „Flacă
ra" din Ploiești și-a mărit 
continuu aria, devenind în 
anii din urmă o importan
tă unitate a industriei de 
produse casnice, diversele 
ei articole fiind mult apre
ciate în țară, ca și peste 
hotare.

Muncitori harnici 
genioși, mulți tineri 
mai au o pasiune : 
TUL. Unul dintre 
muncește în secția 
Se numește Vasile 
ură. Este secretarul 
zației U.T.C. și, după cum 
am fost informați, 
nează echipa 
întreprinderii, 
ria a Il-a a 
județean. Ion 
tarul Comitetului de partid, 
ne vorbește cu drag despre 
Vasile Boștină : „A crescut 
în mijlocul muncitorilor de 
aici, oameni care privesc cu 
aceeași exigență execuția u- 
nei piese și comportarea de 
fiecare zi a meseriașilor în 
devenire. întreprinderea I-a 
trimis la școală, la Tg. Mu
reș, pentru perfecționare 
profesională. Vasile Boștină 
a plecat apoi să-și satisfa
că stagiul militar, iar de 
cîțiva ani s-a reîntors acolo 
unde a deprins meseria de 
sculer-matrițer. Muncitor 
destoinic, model de condu
ită, de modestie, bun orga
nizator și mobilizator, se
cretarul organizației de ti"

și în
de aici 
SPOR- 
aceștia 

sculărie.
Boști- 

organi-

antre-
de handbal a 
lideră în se- 
campionatului 
Coadă, secre-

neret este și un entuziast 
sprijinitor al activității 
sportive — a continuat gaz
da noastră. Instructor și ju
cător <le bază al echipei de 
handbal, el a oferit (și o- 
feră) colegilor săi adevă
rate pilde de dăruire. Prin- 
tr-un efort colectiv, băieții 
noștri au promovat 
campionatul asociației 
cel județean, unde ne 
prezintă cu cinste. Tot 
la Vasile Boștină a pornit 
în aceste zile inițiativa des
fășurării în cadrul «Dacia
dei» a unor noi campionate 
ale asociației — la handbal, 
minifotbal și volei. A alcă
tuit un plan de acțiuni 
sportive, avînd drept scop 
angrenarea uteciștilor, pre
cum și a altor muncitori, în 
diverse concursuri'- din ca
drul «Daciadei». De aseme
nea, organizația de tineret 
s-a angajat să amenajeze in 
sala de festivități un „colț 
sportiv”, cu mese pentru șah 
și tenis, iar pentru noul 
cămin de nefamiliști — care 
va fi dat în folosință în

din 
în 

re
do

Troian IOANIȚESCU ■:

CAMPIONATELE CELOR
Recent, s-au disputat la Satu 

Mare, în noua șl moderna sală 
de scrimă, campionatele naționale 
ale copiilor (10—13 ani). Proba de 
floretă fete (70 concurente) s-a 
încheiat cu victoria Elisabetei

ÎNCHEIEREA SEZONULUI OFICIAL LA CICLISM - SENIORI
(Urmare din pa o. 7)

numai prin faptul că s-a cla
sat pe locul Ii — întrecînd 
pe Steaua —, ci, mai ales, pen
tru că a rulat într-un ritm u- 
niform, încheind cursa cu e- 
vidente rezerve. (Probabil că 
nici alergătorii,, nici antrenorii 
n-au intuit realul potențial al 
echipei). Ion Cernea, Teodor

CAMPIONATUL
POLOIȘTILOR JUNIORI
Incepînd de astăzi, timp de________  „ ______ ___ 5 

zile, bazinul descoperit din Arad 
va găzdui întrecerile campionatu
lui național de polo rezervat e- 
chipelor de juniori mari. La tur
neul final sînt prezente formațiile 
Crișul Oradea, Politehnica Cluj- 
Napoca, Șc. sp. 1 București, Vo
ința Cluj-Napoca, Rapid Arad, 
Șc. sp. Viitorul Cluj-Napoca, Di
namo București, C. S. Școlar 
București și Progresul București.

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Tragerea excepțională PRONO- 

EXPRES de mîine va avea loc 
în sala Clubului Finanțe-Băncl 
din strada Doamnei nr. 2, 
17,30.

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO DIN 9 
TEMBRIE 1977

FOND DE CIȘTIGURI : 
lei plus report ’ * ' ‘
lei.

Extragerea I :
53 1 71

Extragerea a
20 31 47 40 68

CIȘTIGURILE
CEPȚIONALE LOTO DIN 30 AU
GUST 1977

Cat. 1 : 1 variantă 25% a
17.500 lei ; , cat. 2 : 2,50 a 25.000
lei sau la alegere o excursie de 

2 locuri în U.R.S.S. sau Grecia 
— Turcia — R. P. Bulgaria sau 
R. P. Ungară și diferența în nu- 
iperar ;_ ' ~ 2.'“
sau la alegere o excursie de 1 
loc în U.R.S.S. “ -------- ’
R. P. Ungară 

numerar ; cat.
lei ; cat. 5 : 47,75 a 400 lei ; cat. 

6 : 99,75 a 300 lei ; cat. 7 : 136 
a 200 lei ; cat. 8 : 989,50 a 100 lei. 
Categoria A : 1 variantă 25% a
12.500 lei ; cat. C : 7,50 variante 
a 10 000 lei sau la alegere o ex
cursie de 1 loc în U.R.S.S. sau 
de 2 locuri în R. P. Ungară și 
diferența in numerar ; cat. D : 
45 a 1.958 lei ; cat. E : 536,75 a 
100 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO 2 DIN 4 SEPTEMBRIE 1977 

Cat. 2 : 4,25 variante a
lei ; cat. 3 : 
cat. 4 : 89,50 
152 a 200 lei 
100 lei.

REPORT
170.923 lei.

la cat. 1 :

46 70 43 32

II-a : 4 43

TRAGERII EX-

cat. 3 : 2,50 a 24.899 lei

sau 2 locuri în 
și diferența în

4 : 34,75 a 1.791

C :

10.561
13,25 a 3.387 lei ; 

a 501 lei ; cat. 5 : 
; cat. 6 : 1.242,75 a

CATEGORIA

MAI TINERI SCRIMERi

Drăgan, A. Tănase și C. Je- 
Icv (ultimul a căzut la km 95 
într-o busculadă) ne-au făcut 
dovada ambiției lor și — de 
ce nu ? — a posibilităților în 
care puțini credeau. în fine, 
Steaua a ocupat locul trei, dar 
antrenorul Vasile Burlacu poa
te fi necăjit. Oamenii săi (Ion 
Cojocaru, A. Antal, I. Ion și 
I. Paraschiv) au mers mult sub 
nivelul pretențiilor clubului pe 
care-I reprezintă.

Iată clasamentul final : 1.
DINAMO 2 h.12:12 — campioa
nă a României; 2. Olimpia 2 h. 
16:30; 3. Steaua 2 h,16:40 ; 4. 
Metalul Plopeni 2 h,17:20 ; 5. 
Voința București 2 h.l8:18.

Mureșul Tg. Mureș a aban
donat după 50 km. Oare pen
tru ce a mai făcut această e- 
chipă deplasarea la București 
dacă nu este în stare să a- 
copere distanța nici măcar în
tr-un timp mediocru ? Va a- 
naliza oare clubul „eficiența" 
acestor cheltuieli ?

Guzgan (Șc. sp. Steaua), urmată 
in finală de Adriana Boghiu 
(I.E.F.S.), Ioana Stănescu (Ener
gia Buc.), Georgeta Beca (Ener
gia Buc.). Mariana Samoilă (Stea
ua) șl Edith Komarnic (Șc. sp. 
Oradea). Cei 74 de floretiști și-au 
desemnat campionul in persoana 
lui Marian Dobre (C.T.A.S.), a- 
cesta tcrminînd învingător duDă 
un baraj disputat cu A. Boier 
(C.S. Satu Mare), Z. Kezner (Cri
șul Oradea) și T. Fuks (C. S. 
Baia Mare), ultimele locuri în 

. Rus 
Curcă

___ — locuri 
finală fiind ocupate de C. 
(C. S. Satu Mare) și T. 
(Olimpia Craiova).

Tot la Satu Mare se va 
ta, la sfîrșitul săptămînii 
re, campionatul național

dispu- 
viitoa- 

.. ----- .----------- ,_____ indivi
dual de scrimă al juniorilor mari 
(plnă la 17 ani), după următorul 
program : 15 septembrie — flo
retă băieți, 16 — sabie, 17 — flo
retă fete. 18 septembrie — spadă.

RALIUL
AVRAM IANCII

se vaSimbătă și duminică 
desfășura cea de-a doua ediție 
a competiției 
„Raliul Avram Iancu", 
contînd pentru campionatul na
țional de raliuri.

Cursa se va disputa pe un 
traseu în lungime de 761 km, 
cu 11 probe speciale, care va 
străbate județele Cluj și Alba.

automobilistice
probă

la ora

10 23

33 51

P.

tarifelor

1 :

566.936
19.990

electroteropie 
sauna 
masaj

gerîatrice. 
turism I.T.H.R.............. din Bd. 
Grivlței nr. 140, Bd. N.

q cură de întinerire prin tratamente speciale
Biletele pot fi procurate de la filialele de 

1848 nr. 4 (viș-a-vis de spitalul Colțea), Cal. 
Bâlcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68.

peisajul marii — frumoasa în orice anotimp ÎNTREPRINDEREA 
TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI vă invită sâ 
petreceți concediul în luna septembrie.

hoteluri, vile și căsuțe confortabile vă stau la dispoziție 
îmbietoare specialități gastronomice dobrogene 
atmosferă rustică în satele de vacanță
piscine, parcuri de distracții, spectacole, hidrobiciclete, vaporașe, 
nautic, trăsuri cu cai și trenulețe de vacanță
excursii în Deltă, la Histria, Adamclisi, Murfatlar sau în R. 

Bulgaria.
...Șl IMPORTANTE ECONOMII în bugetul dv. prin aplicarea 

reduse.
Pentru tratament serii de 18 zile la Eforie Nord
• împachetări cu nămol
• instalații pentru băi cu apă de mare
• gimnastica medicala
•



Campionatele republicane NU TOATE FINALELE
de canotaj vitezâ AU CORESPUNS AȘTEPTĂRILOR

Desfășurate ieri pe apele 
lacului Snagov, finalele cam
pionatelor republicane de ca
notaj viteză rezervate senio
rilor și senioarelor nu ne-au 
oferit decît două-trei posibi
lități de a nota lucruri favo
rabile. La feminin, demnă de 
subliniat ni s-a părut cursa 
de 4 + 1 rame, în care echi
pajul clubului Metalul Bucu
rești a oferit o replică deose
bit de dîrză schifului de lâ 
Steaua.

Un alt lucru demn de re
marcat este acela că în proba 
de 4 + 1 vîsle, pe care echi
pajul dinamovist a cîștigat-o 
fără probleme, locul secund a

însemnări de la „Trofeul Tomis“ la volei

GOLURILE APÂRÂRII RIGIDE
La ediția din acest an a 

„Trofeului Tomis", încheiată 
marți în Sala sporturilor din 
Constanța, prima reprezentati
vă a României, cîștigătoarea 
competiției, a dovedit unele 
reale posibilități de exprima
re la nivel superior. Deși pro
gramul 
vară a 
denilor 
bilitatea 
oboseală 
tuși voleibaliștii noștri au de
monstrat, în cîteva rinduri, su
ficiente resurse : capacitate de 
efort și putere de concentrare 
în partida cu echipa Ungariei, 
de care erau conduși, la un 
moment dat, cu 2—1 la seturi, 
dar au cîștigat cu 3—2 ; anga
jament total și concentrare ma
ximă de la un capăt la altul 
al întîlnirii cu reprezentativa 
R. D. Germane ; tenacitate în 
fața experimentatei formații 
sovietice. De asemenea, nu pu
tem să nu remarcăm și fap
tul că sextetul de bază a că
pătat o oarecare stabilitate va
lorică chiar și atunci cînd se 
operează 2—3 schimbări in el, 
ceea ce dovedește o structură 
mai omogenă prin realul pro
gres al rezervelor. în fine, a- 
tacui menține o cotă corespun
zătoare exigențelor (deși e- 
chipa este lipsită acum de cel 
mai valoros coordonator, Cor- 
neliu Oros) și este încă pasibil 
de perfecționări, pină la C.E., 
prin continuarea muncii de o- 
mogenizare pe cupluri, prin- 
tr-o insistență deosebită asu
pra jocului combinativ și prin

încărcat din această 
stîmit temerea tehni- 
în legătură cu posi- 
apariției unei stări de 
fizică și nervoasă, to-

DEOCAMDATĂ, „IDOAR" 2,04 m!
Acțiunea „școala pivoților"

Nicolae Iliescu, Emil

Acțiunea „școala pivoților", 
menită să rezolve intr-un vi
itor cit mai apropiat una din 
problemele de bază ale bas
chetului din țara noastră — 
aceea z jz:I:z2_z__ZZ1.
înaltă —, a făcut primii pași. 
Cîțiva antrenori șl tehnicieni 
(Mihai Dimancea. Romei Pla
ton, ■ 1 ----------------- -
Vlad) au poposit in unele o- 
rașe (Piatra Neamț, Iași, Su
ceava, Botoșani, Pitești, Ti
mișoara, Tg. Mureș, Oradea), 
Incercînd să depisteze șl să 
selecționeze tineri pentru cen
trul care va funcționa, sub 
conducerea F.R. Baschet, pe 
lingă clubul sportiv Steaua. 
Roadele nu au întârziat să a- 
pară și deocamdată sîntem In 
măsură să notăm 
me : Ioan Ionescu 
(2,04 m — 16 ani), 
gor din Botoșani 
17 ani), Gheorghe 
din Botoșani (1,98 m 
ani). Radu Dănăllă din Iași 
(2 m — 17 ani) șl Vasile 
Gheorlău din Piatra Neamț 
(2 m — 17 ani). Căutările 
continuă și avem convingerea 
că numărul „glganților" va 

a jucătorilor cu talie

cîteva nu- 
dln Pitești 
Dorel Gll- 
(2,02 m — 
Șerban tot 

17

LOZ
zi crește 
cele mai

agențiile Loto Pronosport, la vinzătorii 
cooperației de consum, comerțului și

numărul ciștigătorilor la LOZ IN PLIC 
populare sisteme de joc.

in vinzare serii de LOZ IN PLIC cu ciștiguri 
Io toate 
unitățile

REȚINEȚI!

PLIC
Se găsesc 

suplimentare, 
volanți și la 
poștei.

Cu fiecare
- unul dintre

Vă prezentăm pe cîțiva dintre participanții care au ob
ținut autoturisme „Skoda S 100" in luna august 1977 :

ENE ION din comuna Somova, județul Tulcea
TIBAI IOAN din comuna Nădlac, județul Arad
SOSEA IOAN din comuna Izimșa, județul Mehedinți 
TOMOIAGA IOAN din Vișeul de jos, județul Maramureș 
BANC1U MIHAI din București
Șl CU UN LOZ SE POATE CIȘTIGA. CU MAI MULTE 

LOZURI ȘANSELE DV. SPORESC I

revenit — așa cum anticipam 
— schifului F.R.C.Y., adică u- 
nui cvartet al lotului de per
spectivă. Dar, cum „speranțe
le» au evoluat în afară de 
concurs medaliile de argint au 
revenit Voinței București.

Notînd victoriile nete obți
nute de reprezentantele C.N.U. 
la 2 vîsle și de echipajul di
namovist Ia 8 + 1, să ne o- 
prim în încheiere la cea mai 
*--------- x ----- x a finalelor,

’ De 
fost

frumoasă cursă 
cea masculină de 8 + 1. 
fapt, sincer vorbind, a 
singura care a mai adus 
țină înviorare în preajma 
nulul de sosire. Steaua și 
namo au mers „cap la cap",

Di-

a 
această 

element 
a scos 
tehnice 

blocajul

în ceea 
minge, 
atacuri 
respin-

exerciții de orientare tactică 
a ridicătorilor Mășcășan, Io- 
nescu și Chiș.

Ceea ce însă nu a corespuns 
decît in măsură mai mică, la 
testul de la Constanța, a fost 
apărarea, capitol căruia 1 se 
cuvine un regim special în 
bugetul pregătirii de ultimă 
oră pentru „europene". Parti
da cu campioana mondială și 
olimpică, echipa Poloniei, 
dovedit cu prisosință 
necesitate acută. Ca 
de apărare, preluarea 
la iveală deficiențele 
ale multor jucători ;
— în general prompt, înalt, 
mobil de-a lungul fileului — 
manifestă unele lipsuri 
ce privește acțiunile la 
tehnica „închiderii" la 
de pe zone laterale (se 
ge afară balonul), reacționează 
adesea greoi la pasele scurte 
și în urcare, nu realizează au- 
todublajul ; în linia a doua 
mișcarea redusă, plasamentul 
deliberat în zonele acoperite 
deja de blocaj și nu în cele 
vulnerabile, nesiguranța preluă
rii din atac, precum și stîngă- 
cia dublajului determină un 
procent scăzut de recuperări. 
Pe intervențiile în apărare, 
chiar cînd atacul venea din 
linia a doua, echipele noastre 
(A și B) au cedat cele mai 
multe puncte. Victoria polone
zilor în fața primei noastre 
garnituri a fost decisă, fără 
nici un dubiu, de apărarea lor 
mai sigură și mai organizată...

Aurelian BREBEANU

3 făcut primii pași
spori, obligînd în ultimă și 
dorită instanță la o selecție 
riguroasă, pentru ca In ca
drul centrului să rămînă cu 
adevărat cei mai dotați din 
punct de vedere fizic șl teh
nic, în același timp cel mai 
harnici, doritori să munceas
că cu deplină seriozitate șl 
disciplină pentru atingerea țe
lului : baschetbaliști de va
loare internațională. Bineînțe
les, învățătura va avea întrea
ga atenție, In acest scop or
ganele de resort ale Ministe
rului Educației și învățămin- 
tulul controlînd șl sprijinind 
permanent continuarea studi
ilor de către participanțil la 
centru. Revenind la procesul 
de instruire, vom menționa 
că In timpul desfășurării ac
tivității viitorii performeri se 
vor bucura de asistența celor 
mal valoroși antrenori al ță
rii, aceștia la rîndul lor fiind 
sprijiniți de demonstrator!, 
foști pivoți reputați prin teh
nicitatea lor : Emanoll Rădu- 
eanu, Borta Demian, Uvîu 
Nagy, Mihai Kiss ș.a.

D. STANCULESCU 

dinamoviștii reușind cu un 
admirabil efort să treacă pri
mii linia de sosire. Iată acum 
rezultatele finalelor :

FEMININ : 4 + 1 rame : 1.
STEAUA (Avram, Chertic, Fi- 
rescu Antone + Giurcă) 3:29,3 ;
2. Metalul 3:30,4 ; 3. CFR Ti
mișoara 3:35,8 ; 2 vîsle : 1. CNU 
(Veronica Jugănaru — Maria Ca- 
tanâ) 3:29,5 ; 2. CFR Timișoara 
3:35 ; 3. Voința Timișoara 3:42,9 ; 
4 + 1 vîsle : 1. DINAMO (Pre- 
descu Marin, Buzuc, Alexe + 
lane) 3:19,3 ; 2. Voința București 
3:28,9 ; 3. Ceahlăul P. Neamț
3:22,5 ; 8 + 1 : 1. DINAMO (O- 
prea Peteu, Bălăci, Mașka, Tă- 
nase, Szilaghl, Gherman, Stroian 
+ ioniță) 3:06,4 ; 2. CNU 3:13 ;
3. Polit. Timișoara 3:18,2.

MASCULIN : 4 + 1 rame : 1.
STEAUA (Naumencu, Constantl- 
nescu, Schencher, Bueureșteanu 
+ Frățilă) 6:40 ; 2. Dinamo
6:45 ; 3. Polit. Timișoara 6:47.7 ; 
2 + 1 s 1. STEAUA (Lakatoș, 
Matei + Răcaru) 7:20,7 ; 2. Di
namo (Bularda, Moldovan + Ghl- 
culescu) 7 :24,3 ; 3. Dinamo II
7:39 ; 2 vîsle : 1. steaua (Nico
lae Popa — Popa Vasile) 6:41,7 ;
2. Dinamo 6:43 ; 3. Dinamo II
8:50 ; 4 rame f.c. : 1. DINAMO 
(Simion, Ceapura, Popa, Chlhaia) 
6:15,4 : 2. Steaua 6:22 ; 3. Steaua 
n 6:57 ; 4 vîsle f.c. : 1. DINAMO 
(Onu, Nedelcu, Șuean. Mandiuc) 
6:10,2 ; 2. CNU I 6:13 ; 3. CNU II 
6:33 ; 5 + 1 : —---------- ~
Păun, Hrițac, 
Alexandru. Gali, ____ , __
vrenschi) 5:53,9; 2. Steaua 5:54,1
3. Polit. Timișoara 6:30.

: DINAMO (Postoiu, 
, Stir, Grumezescu, 

Albu + Lo-
»

H. ALEXANDRESCU
V. ADRIAN

Reflecții Ea încheierea turului fazei pe grupe în Divizia A

RUGBYUL DE 
DOAR UN

CALITATE SA NU REPREZINTE 
MOMENT DE

La finele turului (prelimi
nar) al campionatului Diviziei 
A de rugby, considerăm utile 
cîteva sublinieri. De la început 
remarcăm faptul că într-o a- 
preciabilă măsură majoritatea 
formațiilor competitoare au în- 
tîmpinat întrecerea cu un sta
diu avansat de pregătire. Do
vadă : demarajul sigur al u- 
nor echipe ca Steaua, Farul 
Constanța, Dinamo, „U" Timi
șoara, „Poli” Iași, Știința Pe
troșani și, chiar, Agronomia 
Cluj-Napoca. Apare evident 
faptul că tot mai multe con
duceri 
rugby, 
înțeleg 
atenție 
cipala 
nu le 
țiile pe teren, rezultatele înre
gistrate. Chiar și pe plan edu
cativ (ceea ce merită o subli
niere specială) este de semna
lat un progres, cazurile de a- 
batere de la disciplină fiind în 
general minore, cu totul izo
late.

Și totuși, chiar și în actuala 
ediție a campionatului Diviziei 
A mai apar unele motive de 
insatisfacție. De pildă : felul 
diferit în care unele echipe 
(implicit și factorii care le di
riguiesc) înțeleg să se pregă
tească pentru anumite întîlniri,

de cluburi și secții de 
antrenori și sportivi își 
obligațiile, manifestă o 

deosebită față de prin- 
competiție internă, că 
sînt indiferente presta-

4 MECIURI IMPORTANTE
Prima etapă a returului fazei 

pe grupe a campionatului Divi
ziei A programează, slmbătă și 
duminică, cite un meci în fie
care grupă cu posibile implicații 
majore asupra calificării In tur
neul final 1—8. Astfel, in seria 
„A“, Rapid întîinește pe C.S.M. 
Sibiu. In grupa „B" Sportul 
studențesc mai are — teoretic — 
unele șanse de a evita turneul 
8—18 și in consecință va încerca 
să treacă milne, pe propriul 
teren. (șl încă la un scor 
confortabil, deoarece puincta- 
verajul se poate dovedi în
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I CLASAMENTE SI PUNCTE»
ÎN DEFAVOAREA ÎNOTULUI

acesta constituie 
element de compa- 
evaluare precisă a 
eventual a perspec-

care ignoră acest

cel mal bun ni 
campionatele na- 
juniorilor șl co- 

desfășurate

de sfîrșit
„noului val“. Prin-

z
z

z

înotul, ea și atletismul de
altfel. este prin excelență un 
sport individual, in care fie
care performer luptă direct 
cu adversarii de pe culoare
le alăturate șl cu... acele 
cronometrulul. Rezultatul ob
ținut de 
singurul 
rație, de 
valorii șl _ __
tivelor sale. Există însă unii 
antrenori (șl din păcate nu 
sînt puțini) 
adevăr.

Exemplul 
l-au oferit 
țlonale ale 
pillor 
la Reșița, competiții 
care îndeobște re
prezintă examenul 
de an al „ ' '
tre cele cîteva sute de par
ticipant! care au urcat pe 
blocstarturi timp de 10 zile 
s-au aflat șl cîteva autentice 
talente (I. Pănulescu, B. 
Brass, D. Tinea, M. Paras- 
chlv). înotători cu certe per
spective. Spre surprinderea 
noastră însă, de-a lungul a- 
eestul veritabil maraton nau
tic, arbitrii nu au înregistrat 
nici o performanță de reală 
valoare 1

Cum a fost posibil acest 
lucru 7 Foarte simplii. F.R.N. 
a menținut în regulamentul 
celor două concursuri alcătu
irea unor CLASAMENTE PE 
echipe generale șl chiar pe 
categorii de vîrstă. Ca urma
re, aproape toți antrenorii, 
tn dorința de a acumula cit 
mai multe puncte, și-au în
scris elevii într-un număr re-

Punctai peT]

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

să-și apele șansele ; seriozita
tea și răspunderea unor teh
nicieni. Fiindcă nu putem în
țelege ce fel de proces de ins
truire sportivă se desfășoară în 
rîndul unor formații care pă
răsesc terenul după înfrîngeri 
la scoruri incredibile : Olim
pia — Dinamo 0—55 (etapa I), 
C.S.M. Sibiu — r ‘ - 
și Minerul Gura Humorului— 
„U“ Timișoara 8—51 (etapa a 
Il-a) și mai ales Rapid — 
Steaua 6—91, în ultima etapă 
a turului ! ?

Rezultă de aici că în meciu
rile respective, formațiile în
vinse au intrat pe teren, fie 
în postura de victime sigure, 
fie în ideea — așa socotită 
„tactică” — de a nu mai a- 
corda atenție unor partide cu 
adversari teoretic imbatabili, 
acceptînd să cedeze și astfel să 
îndeplinească numai o simplă 
formalitate. Evident, nu poate 
fi acceptată nici una din va
riante.

Intr-un context mai larg , a- 
pare 
chiar orientarea forului de re
sort, care nu a grupat echi
pele după un anumit criteriu 
de valoare, ceea ce pune sub 
semnul îndoielii însăși eficien
ța competiției, chiar dacă for
mula cuprinde un prim sta
diu, preliminar și abia după

destul de vulnerabilă

final decisiv), de contracandida
ta sa, Rulmentul Birlad. Mer- 
gînd mal departe, să reținem că 
una dintre cele mal atractive 
partide se anunță aceea de la 
Cluj-Napoca, în care Agronomia 
primește vizita Iul R. C. Grivița 
Roșie ș! în care ambele echipe 
„merg" la victorie. In fine. In 
grupa ,.D“ un alt joc de in
teres : Universitatea Timișoara 
— Politehnica Iași, in care cre
dem că jocul frumos nu va lipsi.

în celelalte Întâlniri, o singură 
Întrebare, asupra scorului, pri
mele formații fiind mari favori
te : Steaua — T, C. m«l. Con
stanța, Dinamo — Olimpia, Fa
rul — C.S.M. Suceava șl știința 
Petroșani — Minerul Gura Hu
morului.

FINALA CAMPIONATULUI DE V1LL7Ă LA MOTOCICLISM

cord de probe, deși, evident, 
aceștia nu erau pregătiți 
pentru un asemenea efort. 
Unii dintre tehnicieni și-au 
atins astfel obiectivul de... 
punctaj propus ; rezultatele 
înotătorilor lor. în schimb, 
nu s-au mai ridicat nici 
măcar la nivelul posibilități
lor dovedite anterior.

Astfel 
tate, ne 
ciștigat 
Ploiești, 
Liceului 
locurile 
clasamente formale, 
care nu

drep- 
ce au 
Reșița, 
cea a

că, pe bună 
întrebăm : 

secțiile din 
Oradea, sau 
nr. 1 București prin 
fruntașe din aceste 

pentru 
se decerne, nicăieri, 
nici măcar o me
dalie veritabilă ? In 
mod sigur însă 

recordmanii lor au pierdut 
mult pe drumul unei creșteri 
firești spre marile perfor
manțe. Oare Irinet Pănulescu 
(13 ani), de exemplu, solici
tată destul de mult în acest 
sezon, nu ar fi avut dreptul 
la un program mai judicios 
poate -*- ‘zz •-

• Campionatul republican" de 
viteză la motociclism Sși va de
rula duminică ultimele secvențe. 
Etapa finală (a S-a) va avea loc 
pe un traseu ales pe platforma 
Pipera-Toboc din Capitală, cu În
cepere de la ora 0,30. Cu excep
ția claselor 75 șl 250 cmc, unde 
L. Ferenczl (Voința Oradea) și 
respectiv i. Lăzărescu (Energia 
Cimpina) slnt virtuali campioni, 
la celelalte cinci curse vor fi sta
biliți duminică noii deținători al 
titlurilor.
• Cunoscuții motocrosiștl Tra

ian Moașa (Steagul roșu Brașov) 
șl Ernest Millner (Torpedo Zăr- 
neșli) vor participa duminică la

tămîni de odihnă pentru a-și 
putea relua antrenamentele, 
în luna septembrie, cu o in
tensitate sporită 7 E drept, 
ea a mal adus clubului său 
alte 20 de titluri șl punctele 
aferente, dar — sîntem con
vinși — acestea nu au prea 
mare valoare în contextul 
dezvoltării continue a înotu
lui românesc, în ideea creș
terii cu rz“C —„___
viitoarele Jocuri Olimpice a Z 
unuia dintre cele mal talen- Z 
tate produse ale natațlel ro- ■ rf 
mâneștâ din ultimul deceniu. Z

Adrian VASILIU

z

chiar _ _ Ia cîteva săp-

mare grijă pentru Z . (

EXCEPȚIE!
aceea un turneu final. Altfel 
spus, mai avem încă o lună 
de zile în care vom fi mar
torii unor meciuri dezechilibra
te valoric, lipsite de interes, 
care îndepărtează spectatorii ! 

Plodind pentru buna pregă
tire a TUTUROR echipelor, 
pentru seriozitate și răspun- 

Steaua 6—66 dere în procesul de instruire 
(peste calculele meschine ale 
unor tehnicieni), piedăm tot
odată pentru rugbyul-specta- 
col, nu ca un moment de ex
cepție — unele partide-derby 
sau meciuri internaționale —, 
ci ea un element definitoriu al 
competiției !

Tiberiu STAMA

BOXER» BUCUREȘTEM
Șl-AU DESEMNAT

CAMPIONII

campionatelor munici- 
box, pentru seniori, 
vor reprezenta Bucu- 

faza zonală de la Ba-

au fost dominate de

Joi seara, arena Timpuri Noi 
din Capitală a găzduit reuniunea 
finală a 
pale de 
Campionii 
reștiul la 
cău.

Finalele .... ___ ________
boxerii de la Rapid, antrenați de 
Luea Romano și Ion Vasilov, 
care au avut 9 finaliști, dintre 
care 5 au devenit campioni. Cu
pa oferită celui mai tehnic boxer 
a revenit tot unui sportiv rapidist, 
Vasile Stancu. O remarcă poziti
vă și pentru secția de box a Clu
bului sportiv școlar (antrenor 
George Potea), care pregătește, 
în general, boxeri juniori. C.S.S. 
a reușit să scoată acum doi cam
pioni municipali de seniori, Ion 
Antone și Cristian Chițu.

Iată ceilalți campioni : Vasile 
Sasu (Timpuri Noi), Gh. Govicl 
(Steaua). Viorel Vasile și Tudo- 
rel Radu (Olimpia), Vasile Stan
cu. Gh. Iancu, Gh. Enache, Gh. 
Costache, Corneliu Varodi, toți 
de la Rapid. La reușita reuniu
nii finale și-a adus contribuția 
șl corpul de arbitri-judecători 
format din : Al. Călărașu, N. Ni- 
ță, C. Gheraslm, R. lorgulescu, 
Gh. Turcu, O. Eremia, Tr. Pa- 
nalt șl N. Seitan, delegat gene
ral. (Daniel DIACONESCU, co- 
resp.).

un mare concurs internațional la 
Budapesta. Cel doi sportivi sint 
însoțiți de antrenorul Gh, Dumi
tru.
• După Arad, Sibiu șl Bucu

rești, turneul alergătorilor de 
dirt-track din Cehoslovacia, R.D. 
Germană, Polonia, Ungaria șl 
România va continua miine la 
Brăila. întrecerile se vor desfă
șura pe pista stadionului muni
cipal. Primul start se va da la 
ora 10.

• Etapa a 3-a a campionatului 
de motocros, care urma să aibă 
loc duminică la Brașov, a fost 
reprogramată pentru data de 18 
septembrie, în aceeași localitate.



PARTICIPARE VALOROASĂ
LA „INTERNAȚIONALELE" 

DE JUDO ALE ROMÂNIEI
Astăzi, de la ora 9,30, începe 

ediția 1977 a Campionatelor in
ternaționale de judo ale Româ
niei, competiție rezervată tine
retului. întrecerile, programate 
în sala de atletism „23 August" 
din București, se vor desfășu
ra conform noilor reglementări 
ale federației internaționale, 
intr-o singură zi.

Pentru o cit mai bună desfă
șurare a competiției, Federația 
română de judo a amenajat 
sala de concurs punînd la dis
poziția competitorilor trei „sal
tele" pe care meciurile vor 
avea loc concomitent. Progra
mul „internaționalelor" prevede 
două reuniuni: dimineața, între 
orele 9.30 și 11,30, și după- 
amiază între orele 16,30 și 20,30. 
în prima reuniune vor avea 
loc tururile eliminatorii, ur- 
mînd ca în cea de a doua să 
se desfășoare sferturile de fi
nală, semifinale și finalele.

La ediția din acest an parti
cipă peste 100 de tineri judo
ka din 10 țări: Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, Portugalia, 
K. D. Germană, R. F. Germa
nia, Franța, Ungaria, U.R.S.S. 
și România. Țara noastră a 
înscris în concurs mai mulți 
sportivi la fiecare categorie.

întrecerile se anunță deose
bit de puternice, printre parti-

cipanți numărîndu-se o serie 
de sportivi de frunte ai noii 
generații din judo-ul interna
țional. Dintre ei îi vom aminti 
pe medaliații campionatelor e- 
uropene de juniori de anul tre
cut A. SadeJ (Polonia). M. Toth 
(Ungaria) ca și pe I. Covur- 
luian și V. Corlățeanu 
(U.R.S.S.), recenți cîștigătorl ai 
tradiționalului „Concurs Priete
nia". In fruntea lotului nostru 
se situează medaliatul cu 
bronz la Campionatele europe
ne de seniori din acest 
Arpad Szabo.

Notînd, în încheiere, că 
trarea copiilor (în grupuri
ganizate) este gratuită la aceas
tă ediție a Campionatelor in
ternaționale de judo, sperăm 
ca sportivii români să aibă o 
comportare cit mai bună, pe 
linia rezultatelor ascendente în
registrate de ei în ultima vreme.

an,

în- 
or-

Retrospectiva fotbalistică in... perspectivă

PREZENȚELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE
La mijlocul siptămlnil viitoa

re, patru reprezentante ale fot
balului nostru iau startul ta- 
tr-o nouă ediție a cupelor eu
ropene intercluburi. Este mo
mentul, ne-am gindit, să facem 
o retrospectivă In... perspectiva 
participărilor românești in aces
te competiții care, din 1955, de 
la prima ediție a Cupei campio
nilor europeni, polarizează tot 
mai mult interesul maselor de 
spectatori.

Mai tatii, citeva cifre repre- 
zenttad bilanțul general al echi
pelor noastre ta cele patru com
petiții :

treceri au susținut 203 meciuri. 
O cifră frumoasă care plasează 
fotbalul romănesc pe locul 8 ta 
clasamentul continental al par
ticipărilor.

Dintre cele „16", se distinge 
Dinamo București. Participantă 
la 16 ediții, echipa din șos. ște
fan cel Mare a susținut 40 de 
partide șl se aliniază șl la star
tul actualei ediții a C.C.E. o ur
mează ta clasamentul participă
rilor românești Steaua, ca ur
mare a celor 11 ediții la care a 
luat parte. Iată, insă, clasamen-

A.S.A.

C.C.E.
Cupa cupelor
Cupa U.E.F.A.
C.E.T.

203 73 38 92 256—332

spus, fle la prima par- 
româneascâ (1956, Dina- 

cele 16

Altfel 
ticipare 
mo București tn C.C.E.), 
formații care de-a lungul anilor 
s-au calificat pentru aceste ta-

tul prezențelor noastre:
1. Dinamo 40 16 8 16 65—68
2. Steaua 33 13 9 11 39—48
3. Petrolul 23 12 1 10 24—30
4. Rapid 22 7 2 13 24—38
5. F. C. Argeș 18 7 5 6 27—28
6. U.T.A. 16 3 4 9 16—31
7. Steagul roșu 11 3 1 7 17—22
8. Univ. Craiova 10 3 3 4 9—15
9. S. C. Bacău 8 4 2 2 13—10

10. „U*  Cluj-Nap. 6 3 0 3 8—12
11. Sp. studențesc 4 1 0 3 4—7
12. A.S.A. 4 0 1 3 3—10
13. Jiul 2 1 0 12—3
14. Progresul 2 0 1 11—2
15. Chimia Rm. V., 2 0 1 12—4
16. C.S.U. Galați 2 0 0 2 2—5

Hans Hofman, președintele A. E. B. A.:

„APRECIEZ MATURIEAEEA ORGANIZATORICA
A BOXULUI ROMANESC"

Dinamo 
Universitatea Craio- 

Steatia șl 
ta

A IV-a EDIȚIE,
A SPARTACHIADEI 

ARMATELOR PRIETENE
Dc astăzi și pină la 21 sep

tembrie, în mai multe orașe 
din Cuba, se vor desfășura în
trecerile din cadrul ediției a 
IV-a a Spartachiadei armate
lor prietene. La concursuri 
vor participa peste 1400 de 
sportivi din 16 țări. In pro
gram figurează competiții la 
atletism, baschet, box, ciclism, 
handbal, judo, moto, parașu
tism, polo, tir, triatlon, volei.

Delegația sportivă militară 
a țării noastre, formată din 
componenți ai clubului Steaua, 
va fi prezentă în întreceri la 
patru discipline: atletism, box, 
handbal și tir. Echipa de hand
bal, cîștigătoare în două din 
edițiile anterioare ale compe
tiției, este și acum printre fa
vorite. Din rîndurile sale fac 
parte, între alții : Radu Voi- 
na. Ștefan Birtalan, C-tîn Tu- 
dosie, Werner Stockl. Turneul 
va avea loc la Pinar del Rio. 
Printre ceilalți sportivi români, 
care vor concura la Havana, 
se află trăgătorii Cornelîu Ion, 
Virgil Atanasiu, Marin Stan, 
Ilie Codreanu, atleții Petre Lu
pan și C-tin Cîrstea, boxerii 
Teofil Ghinea, C-tin Buzdu- 
ceanu. Florin Livadaru etc.

Cu ocazia turneului pugilistic 
„Mănușa litoralului" de la Con
stanța, s-a aflat din nou în 
tara noastră Hans Hofman (O- 
landa), președintele Asociației 
europene de box (AEBA), că
ruia i-am solicitat o declarație 
pentru cititorii noștri :

— Sint fericit că am posibi
litatea să vizitez din nou aceas
tă frumoasă țară. Intr-o peri
oadă considerată îndeobște ca 
nepotrivită pentru box, am fost 
impresionai de participarea 
masivă a publicului la galele 
de la Constanța, dar și de o- 
biectivitatea spectatorilor ro
mâni. Mi-au plăcut cițiva bo
xeri români, chiar printre cei

CANDIDATURI
PENTRU ORGANIZAREA

ATLETISM -1982

JOCURILE EUROPENE
După cum s-a mai anunțat, 

Ia Poznan, a avut loc prima 
ediție a „Jocurilor europene 
ale nevăzătorilor". In program 
au figurat probe atletice, înot 
și jocul cu mingea rostogolită, 
la care au luat parte 300 de 
sportivi din 17 țări.

Echipa țării noastre, alcătui
tă din 16 băieți și fete, a avut 
o bună comportare. Astfel, la 
atletism a ocupat locul 6 în 
clasamentul general, cu 75 de 
puncte, cucerind o medalie de 
aur, trei de argint și una de

ATLETISM • In concursul de fa 
Merksen (Belgia), proba de 5 000 m 
a fost cîștigatâ de belgianul Emile 
Huttemans cu 13:25,6. Alte rezultate : 
230 m — Roelandt (Belgia) 21,0 ; 
“00 m — Hoffmeister (R.F.G.) 46,6 ; 
800 m — Honvik (Olanda) 1:48,6 ; 
nise — Wilkins (S.U.A.) 67,74 m ;
înălțime — Stones (S.U.A.) 2,15 m. 
Sorintera poloneză Irena Szewinska a 
cîștigat probele de 100 și 200 m, cu 
11.4 și respectiv 23,2.

CĂLĂRIE • Concursul de Ia Mun« 
chen s-a încheiat cu o probă de ob
stacole, în care victoria a revenit 
campionului brazilian Nelson Pessoa.

CICLISM • A început Turul Slova
ciei, la care participă 94 de rutieri 
din Algeria, Danemarca, Finlanda, 
R.D. Germană, R.F. Germania, Po
lonia, U.R.S.S. și Cehoslovacia. Pri
ma etapă (Teplice — Dublica — Pre- 
vidza - Banovce — Teplice, 133 km) 
a revenit Iul Bernard Drogan 
(R.D.G.), cu timpul de 3h 21:05. El 
a dispus la sprintul final de cehos
lovacii M. Sykora și R. Labus. a 
Prima etapa a Turului Cataloniei, 
disputată între Sitges și Balaguer, a 
foit cîștigatâ de belgianul Freddy

C. E. DE
Federația 

atletism a 
candidatura pentru organizarea, 
în anul 1982, a campionatelor 
europene. După cum se știe, 
pentru organizarea acestei com
petiții mai candidează și fede
rația din Scoția.

Cu prilejul reuniunii Asocia
ției europene de atletism, care 
se va desfășura în luna noiem
brie, sa va hotărî cine va fi 
gazda campionatelor continen
tale — ediția 1982. Anul 
viitor campionatele europene de 
atletism se vor disputa la Praga.

vest-germană de 
decis să-și depună

ALE NEVAZATORILOR
bronz. Medalia de aur a fost 
cucerită de Felicia Manea (din 
Brașov) la aruncarea mingii de 
oină. Aceeași sportivă s-a cla
sat pe locul doi la săritura 
în lungime și pe locul trei la 
aruncarea greutății. Celelalte 
medalii de argint au fost cîș- 
tigate de Gh. Coconețu (Grupul 
școlar special nr. 1 din Bucu
rești), la aruncarea suliței și 
de Georgeta Stan (din Galați) 
la aruncarea mingii.

Următoarea ediție se va des
fășura în anul 1979.

Maertens — 231 km în 6h 10:43. • 
A început Turul Poloniei. Etapa-pro- 
log, disputată pe străzile Varșoviei 
(56 km), a revenit polonezului Mi
chalak cu timpul de 1h 22:52. In 
competiție participă 97 de alergători 
din Belgia, Cehoslovacia, R.D. Ger
mană, R.F. Germania și Polonia.

TELEX
HOCHEI • în cadrul competiției 

internaționale „Cupa Tatra" echipa 
cehoslovacă V.S.Z. Kosice a învins 
cu 8—3 (2—0, 3—0, 3—3) echipa Star 
din Oslo. Intr-o altă partidă, selec
ționata Cehoslovaciei a întrecut cu 
5-0 (0-0, 1-0, 4-0) echipa L S.
Pop rad.

NATAȚIE • în campionatele Ita
liei, Ia Chiavarl, Marcello Guarduccî 
a stabilit un nou record european 
în proba de 100 m liber, cu timpul 
de 51,25 (v.r. Peter Nocke 51,31).
Un nou record național stabilit în 
proba feminină de 100 m liber : Cin- 
zla ScarponI — 59,97. • Tînăra ca
nadiană Cindy Nicholas (20 ani) a

care încă îmi sint necunoscuți. 
Am profitat de prilejul de a fi 
aici pentru a dezbate cu pre
ședintele federației române, 
Gheorghe Guriev, unele pro
bleme care frămintâ boxul eu
ropean, printre care : încadra
rea Comisiei de arbitri AEBA 
numai cu arbitri calificați, cu 
experiență internațională și ac
tivizarea Comisiei de antrenori 
AEBA, uneori neglijată la lua
rea hotăririlor. In sfirsit, per- 
miteți-mi să vă spun că, iarăși, 
prezența mea in România mi-a 
dat prilejul să constat matu
ritatea organizatorică de care 
dați dovadă, ceea ce mă face să 
privesc cu încredere viitoarele 
sarcini ale federației române. 
Sint convins ci experiența dv. 
va conduce la excelente lucrări 
Congresul AEBA de anul vi
itor, de la Mamaia, precum și 
reuniunile 
pionatelor 
ce se vor 
București.

Așadar, anul acesta 
(în C.C.E.), . ....................
va (Cupa cupelor). 
A.S.A. (ambele în Cupa 
U.E.F.A.) vor lua un nou start 
pe care îl dorim mai... lansat. 
Bilanțul lor :

DINAMO
C.C.E. (8 cd.) 
Cupa cupelor 
Cupa U.E.F.A.
C.E.T. (2)

(i)
(3)

28
2
6
4

12
0
2
2

4
1
2
1

12 50—52
1
2
16—5

1— 5
8— 6

40 16 8 16 65—68

UNIVERSITATEA
C.C.E. 
Cupa 
C.E.T.

C.C.E. 
Cupa

(1 ed)
U.E.F.A.

(1)
(2)

CRAIOVA
2 10 13—4
6 1 3 2 4—7
2 10 12—4

Cupa U.E.F.A. (2 ed.) 4 0 1 3 3—10
Dar cifrele ascund — uneori — 

cele mai bune performanțe, adi
că prezența pe cele mai Înalta 
trepte ale competițiilor. Din a- 
cest punct de vedere. STEAUA 
se prezintă cu cea mai aplau
dată realizare în ediția 1971—72 
a Cupei cupelor, cînd a părăsit 
competiția In sferturi de finală, 
fără a pierde vreun joc. După 
ce a eliminat pe Hibernians Pa
ola (Malta) și C. F. Barcelona 
(adversara sa de miercuri). 
Steaua (pregătită de cuplul 
Valentin Stănescu — Gheorghe 
Constantin) a fost eliminată <le 
Bayern Miinchen după două re
zultate de egalitate (1—1 la 
București și 0—0 la Miinchen), 
grație golului marcat de Gerd 
Miiller la București, adică în 
deplasare. In anul următor*  
RAPID (antrenată de Bazll Ma
rian) a ajuns și ea în sferturile 
de finală ale Cupei cupelor, de 
unde a fost eliminată de Leeds 
United. In sfirșit Sport club 
(fost Dinamo) BACĂU (pregătită 
de Valeriu Neagu). în ediția 
1969—70 a Cupei europene a 
tîrgurilor, a scos, pe rînd, pe 
Floriana La Valetta (Malta), 
Skeid Oslo (Norvegia) și F. C. 
Kilmarnock (Scoția), fiind eli
minată de Arsenal Londra în 
sferturi de finală, echipă care 
avea să cîștige trofeul pus în joc.

Rezultatele 
noastre ar 
dacă ele ar 
mare interes ------------ —__—
pe teren propriu ’ De pildă după 
1—2 în deplasare, Steaua n-a 
terminat decit la egalitate, 1—1*  
pe teren propriu, cu F.C. Bru
ges ; după ce a pierdut acasă 
cu 2—0, Dinamo face 2—2 Ia Ma
drid cu Atletico ; Rapid pierde 
Ia Torino cu 1—0 în fața lui Ju
ventus, iar pe Stadionul Republi
cii încheie jocul cu scor alb »

reprezentantelor 
fi fost mai bune 
fi acordat un mai 
partidelor disputate

10 3 3 4 9—15

primei ediții a cam- 
mondiale de tineret, 
desfășura în 1979 la

FOREST HILLS
ÎNAINTEA

SEMIFINALELOR
NEW YORK, 9 (Agerpres). In 

sferturile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Fo
rest Hills, americanul Jimmy 
Connors l-a eliminat cu 6—2, 6—4, 
6—3 pe spaniolul Manuei Oran- 
tes. In semifinale, Connors îl va 
intîlnl pe Italianul Corrado Ba- 
razzutti, învingător cu 6—2, 6—1. 
6—2 în fața lui Brian Gottfried 
(S.U.A.). In cea de a doua se
mifinală, se întîlnesc Guillermo 
Vilas șl Harold Solomon. Rezul
tatele înregistrate în „sferturile" 
feminine : Wendy Turnbull — 
Virginia Wade 6—2, 6—1 ; Marti
na Navratilova — Mima Jauso- 
vec 6—4, 6—1. In semifinale se 
vor întîlnl : Evert — Stove și Na
vratilova — Turnbull.

In „optimile" probei de dublu 
mixt, perechea Billy Jean King 
— Vitas Gerulaitis (S.U.A.) a în
trecut pe Virginia Ruzici (Româ
nia) — John Feaver (Anglia) cu 
6—1, 6—2. Turneul rezervat ju
nioarelor a continuat cu sferturile 
de finală, în cadrul cărora jucă- 
toarea cehoslovacă Hanna Stra- 
chanova a cîștigat cu 6—3. 5—7, 
6—1 jocul cu Lucia Romanov 
(România).

reușit să traverseze dus și întors, 
fără oprire, Canalul Mînecii. Ea a 
realizat de la Dover pînâ la malul 
francez, timpul de 8h 53, la îna
poiere fiind cronometrată în lOh 57 
— total 19h 55 (nou record mondial 
feminin). Sportiva canadiană 
prima femeie 
sează Canalul 
suri.

PENTATLON 
țional de la , —
continuat cu desfășurarea probei de 
tir care a fost cîștigatâ de sovieticul 
Pallanov cu 1 088 p, urmat de ma
ghiarul Horvath - 1 Oăă p. In clasa
mentul general pe primul loc con
tinuă să se afle Horvath — 3 360 p, 
urmat de compatriotul său Bako — 
3 054 p.

ȘAH . In runda a S-a a C.M. 
pentru juniori, care se desfășoară la 
Innsbruck. Jucătorul român Constantin 
lonescu o remizat cu irlandezul Bar
ry și totalizează în prezent 1*/j  punc
te, avînd și o partidă întreruptă. In 
fruntea clasamentului se află Vera 
(Cuba) șl Popovicî (Iugoslavia) cu 
cite 4 p, urmați de Groszpeter (Un
garia) și losupov (U.R.S.S.j — 3’Z, p.

este 
din lume care traver- 
Mînecii în două sen-

Concursul interna- 
Dobenham (Anglia)' a

8

STEAUA
(4 ed.) 9 2 

cupelor (7) 24 11
2
7

5 14—18
6 25—30

33 13 9 11 39—48

Etc., etc.
Să sperăm că și aceste aduceri 

aminte vor stimula cele patru 
reprezentante ale noastre în ob
ținerea unor rezultate cit mal 
bune ta meciurile de săptămina 
viitoare.

Mircea TUDORAN

COMENTARIUL SĂPTĂM1NI1

SELECȚIE Șl PERFECȚIONARE
O recentă statistică a 

I.H.F. (Federația internațio
nali de handbal) arată că 
in lume există la ora ac
tuală 84.000 de echipe de ju
niori care practică handba
lul, față de numai 60.000 de 
formații de senioare și se
niori 1 Numărul jucătorilor 
adolescenți a egalat pe cel 
al maturilor: aproape un 
milion și jumătate pe întreg 
Pămintul.

Asemenea date mărturi
sesc, în limbajul sec al ci
frelor, asaltul nestăvilit al1 nestăvilit al 
tinerilor asupra „cetății spor- 

(cu atit mai mult cutului" ,— — 
cit pe răbojul federațiilor 
naționale — care oferă de
taliile pentru totalurile de 
mai sus — nu se înregistrea
ză în mod curent decît ju
cători și echipe dincolo de 
stadiul diletantismului !). In 
același timp, însă, avem 
toate motivele să constatăm 
că — în mod concomitent cu 
creșterea numărului de prac- 
ticanți juvenili — sporesc 
criteriile de selecție și im
plicit se cer îmbunătățite 
mijloacele de perfecționare.

Iată citeva exemple. La 
cea de a 4-a ediție a cam
pionatelor europene de bas
chet pentru juniori, ținute 
la Le Touquet, în Franța, 
specialiștii nu s-au limitat 
să urmărească jocul echipe
lor participante, ci au purces 
la întocmirea unor severe 
și foarte concludente statis
tici, din care reies următoa
rele : printre cei 142 de ju
cători prezenți. s-au aflat — 
8 băieți inalți de peste 2.05 
m. 31 de 2—2.04 m. 29 de 
1.95—1,99 m și 28 de 1.90— 
1.94 m. Numai în echipa I- 
taliei (cu o medie de 1.915 
m .') au figurat 1 jucători 
de peste 2 metri înălțime ! 
Șapte formații au prezentat 
mai mult de 4 jucători de 
veste 2 metri. Reamintind că 
e vorba de reprezentative 
naționale de juniori, să tra
gem concluzia că este evi
dentă strădania de a selecta 
un anumit tip de jucător, cu 
trăsături antropometrice co
respunzătoare unui criteriu 
dat.

Celor care ar fi tentați să 
, creadă că înălțimea este o

calitate căutată exclusiv în 
baschet, să le amintim că și 
in alte discipline sportive 
se remarcă, în ultima vreme, 
preferința pentru elementele 
tinere suple și înalte. Neaș
teptată este poate o aseme
nea opțiune tocmai intr-un 
sport care prețuia, pină nu 
de mult, robustețea, corpul 
„bine legat", vînjoșenia, in
dependent de înălțime. Este 
vorba de box. Anul acesta, 
la campionatele europene de 
la Halle, pugiliștii cei mai 
tineri, care au făcut impre
sie asupra specialiștilor, erau 
fără excepție inalți, longi- 
lini, cu brațe lungi. supli. 
Acest tip de boxer este pre
supus a beneficia de avanta
jul mobilității și în mare 
măsură al alonjei (chiar 
dacă in dauna forței), fiind 
superiori in „scrima pugilis- 
tică", in lupta tehnică de la 
distanță. Așa arătau la Hal
le : cehoslovacul Vaclav
Hornak și irlandezul Philip 
Sutcliffe (semimuște). turcul 
Kdksal Ozogluoz (semimij- 
locie) și iugoslavul Slobodan 
Kacear (mijlocie) ; toți 4 (cu 
o medie de vîrstă de 19 
ani !) au fost eliminați doar 
de cei ce aveau să devină 
campioni ai Europei ! Nu e 
de neglijat nici faptul — 
care subliniază ideea că 
selecția nu e îndestulătoare 
dacă nu e dublată de per
manente probe — că tineri 
boxeri ca aceștia, ajunși atit 
de timpuriu la campionatele 
continentale de seniori, au 
în palmares un număr în
semnat de meciuri susținute. 
Scoțianul lan McLeod (18 
ani) însumase 90 de partide 
disputate ; bulgarul Plamen 
Kamburov (18 ani) — 64 
meciuri : ca să nu mai vor
bim de fratele finalistului o- 
limpic Kacear (Tadija). tînă- 
rul Slobodan, care la 19 ani. 
avea 103 intîlniri

Realitățile vieții 
internaționale ne 
după cum se vede 
idei noi și în domeniul se
lecției și perfecționării tine
rilor sportivi de performan
tă.

la 19 ani 
in rina I 

sportive 
sugerează 

mereu

Victor BANCIULESCU
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