
După 6 ani

ECHIPA DE ȘAH A ROMÂNIEI, 
DIN NOU CAMPIOANĂ BALCANICĂ 

în ultimul mctl, victorie la scor asupra Greciei: 5>/2-»/x
Cea de a 9-a ediție a Balca

niadei de șah, disputată la Al- 
bena în Bulgaria, a adus un 
remarcabil succes echipei 
ROMÂNIEI care a reușit să 
ciștige competiția principală, 
turneul masculin de seniori, re- 
petind astfel performanța ob
ținută în 1971, la Atena.

în ultima rundă, formația 
noastră a învins la scor, 5*/ 2— 
Grecia. Iată rezultatele indivi
duale : Gheorghiu — Balaskas 
1—0, Koukouros — Ghițescu 
Vs—’/z, Ciocâltea — Vizantiadis 
1—0, Pasoussis — Ghindă 0—1, 
Șubă — Grigoriou 1—0, Fetro- 
vics — Ungureanu 0—1. Nu a 
jucat Stoica.

Iugoslavia a întrecut tot cu 
5'/:—l/i Turcia.

Clasamentul final : 1. ROMA
NIA 17 V, p (din 24 posibile), 2. 
Iugoslavia 16 p, 3. Bulgaria 15 p, 
4. Turcia 7 p, 5. Grecia 4*/,  p.

Echipa României (pregătită 
de maestrul internațional O. 
Troiancscu și maestrul C. Botez) 
confirmă astfel progresul pe

Astâzi, pe stadionul „23 August", de la ora 17,45

„REPETIȚIE GENERALĂ
A FOTBALIȘTILOR NOȘTRI PENTRU MADRID
© Astăzi vom cunoaște potențialul „la zi**  al echipei care se pregătește pentru par
tida de la 26 octombrie © Parteneri — componenții selecționatei secunde a Polo
niei ® In deschidere (ora 15,45) partida echipelor de juniori © La Ploiești se întîl- 

nesc reprezentativele de tineret (21
Astăzi, la București și Plo

iești, au loc trei meciuri între 
selecționatele noastre de fot
bal (A, tineret și juniori) și 
cele ale Poloniei (B, tineret și 
juniori). în Capitală se întîl- 
nesc, în program cuplat, cu în
cepere de la ora 15,45, pe stadio
nul „23 August", formațiile de 
juniori și — în continuare — 
reprezentativa noastră cu cea 
secundă a Poloniei, iar Plo- 
ieștiul găzduiește, cu începere 
de la ora 15, întîlnirea dintre 
selecționatele de tineret (21 ani) 
ale celor două țări.

Reprezentînd ultimul test im
portant al tricolorilor înaintea 
jocului de la Madrid, de la 26 
octombrie, din preliminariile 
C.M., meciul dintre prima noas
tră echipă și formația secundă 
poloneză se situează în prim 
plan, el avînd o reală impor
tanță în procesul de definitiva
re al „ll“-lui care va fi aliniat 
împotriva echipei Spaniei. Lo- 

Din secretele tinereții

care l-a înregistrat și valoarea 
arătată la turneul final al cam
pionatului european pe echipe 
de la Moscova, unde a ocupat 
locul 4.

întrecerea feminină a pro
gramat întîlnirea derby. Româ
nia — Iugoslavia. La masa 
junioarelor, Viorica Ilio a re
mizat cu Cejlci, iar la cea a se
nioarelor, Gertrude Baumstark, 
după întrerupere, cu PihajllcL 
Scor final 1—1. în întîlnirea 
Bulgaria — Turcia, ambele par
tide s-au întrerupt Clasamen
tul : 1. Iugoslavia 4 p, l Româ
nia 3*/i  p, 3. Bulgaria 2 (2). 4. 
Turcîa */i  (2).

în turneul de juniori : Iugo
slavia — Turcia 1—1 (2), Româ
nia — Grecia */» —l1/» (2). Cla
samentul : 1. Bulgaria 10, 2.
Turcia 8 (2), 3. Iugoslavia 7 (2), 
4. România 6*/i  (2), 5. Grecia 
4>/j (2).

Cîștigătoarele celor două tur
nee vor fi cunoscute după în
cheierea partidelor netermi
nate.

tul nostru a efectuat, așa cum 
v-am informat, zilnic, pregătiri 
intense pentru acest meci de 
verificare, cu toate că are de 
înfruntat unele indisponibilități, 
în primul rînd pe aceea a lui 
Iordănescu, unul dintre oamenii 
de bază ai echipei noastre na
ționale. Este de așteptat ca toți 
selecționații să se întrebuințeze 
la maximum în jocul de astăzi, 
astfel ca scopul meciului să fie 
atins. Urmărirea atentă a mo
dului cum funcționează echipa 
noastră va duce Ia stabilirea 
deficiențelor care mai există, e- 
lement decisiv acum, cind 
timpul mai permite intervenirea 
cu efect pentru înlăturarea e- 
ventualelor scăderi. Din ceea ce 
am văzut și am auzit la pregă
tirile lotului reprezentativ, am 
constatat dorința tuturor selec
ționaților de a ajunge la o for
mă de vîrf în preajma jocului 
cu echipa Spaniei, de a realiza 
o sudură morală puternică, în-
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Aseară, finale spectac uloase, cu prelungiri, la Palatul Sporturilor

CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL JUNIOARE
A REVENIT IUGOSLAVIEI: 16-13 CU U.R.S.S

Echipa României a realizat o frumoasă performanță, 
obținind medalia de bronz: 17-15 cu R.D. Germană

Prima ediție a campionatului 
mondial de handbal-junioare 
s-a încheiat aseară la Palatul 
Sporturilor ți Culturii din Capi
tală, în fața unui numeros pu-

de ani)

meciul România — R.D.G.

tr-un cuvînt de a realiza pre
misele unei cît mai reușite 
comportări în dificilul examen 
de la 26 octombrie.

Oaspeții polonezi au sosit joi 
seara la București. Ei au efec
tuat ieri după-amiază un antre
nament pe stadionul „23 Au
gust".

Meciul de astăzi va fi condus 
la centru de arbitrul bulgar 
Boris Trandafilov. Formațiile 
probabile anunțate sînt urmă
toarele :

ROMANIA : Moraru 
ran, Sameș, f 
Vigu — Dumitru, 
lă — Crișan, D. 
Zamfir. Rezerve : 
fănescu, Tilihoi, 
Nedelcu II.

POLONIA B: 
Dziuba, Bulzacki, 
zewski — Erlich, 
bek — Saczek, Kusto, Ogaza.

Partida va fi transmisă în di
rect, de posturile noastre de 
radio și televiziune.

(Citiți în pag. 4—5 alte amă
nunte despre cele trei partide 
de astăzi). 

Che-
Sătmăreanu II, 
, Boloni, Romi- 

Georgescu, C. 
Cristian, Ște- 
Balaci, Troi,

Burzynski — 
Janaș, Plas- 
Sobol, Wyro-

bîic, cu victoria selecționatei 
Iugoslaviei, care a învins în fi
nală, după prelungiri, echipa

Avadanei este faultată jiva urma o aruncare de 7 m. Fază
Foto : V. BAGEAC

Uniunii Sovietice. Evoluind exce
lent în meciul pentru locurile 
3—4, tinerele handbaliste român
ce au realizat o victorie de pres- 
tiqiu în fata puternicei repre
zentative a R.D. Germane, cu
cerind medalia de bronz.

IUGOSLAVIA — UNIUNEA 
SOVIETICA 16—13 (8—7, 13— 
13). Un meci pe măsura aștep
tărilor și a faptului că a 
constituit finala C.M. Ambele 
formații au luptat mult, cu o 
admirabilă risipă de energie, 
victoria revenind — pe merit — 
formației cu mai mult calm și 
mai multă gîndire tactică. Cu 
aceste calități, tinerele handba
liste iugoslave au putut să se 
impună într-un final drama
tic, în prelungiri, folosind cu 
pricepere toate momentele de 
posesie a mingii. Reprezentati
va Uniunii Sovietice s-a apă
rat bine, dar a avut multe scă

deri în ofensivă unde a acțio
nat stereotip și fără eficacita
te. Au marcat : Vojinovici 5, 
Kitici 5, Milosevic! 3, Beucîcl 2.

Maras — Iugoslavia, Zubareva 
8, Karlova 2, Palicikova, Garș- 
vinskaida, Ivușkina — U.R.S.S. 
Au condus C. Sladky și J. Ko- 
rec — Cehoslovacia.

ROMANIA — R. D. GERMA
NA 17—15 (7—9). Partidă dra
matică în care șansele de vic
torie au alternat, stabilindu-se 
pînă la urmă în tabăra echipei 
României, care a avut un final 
realmente senzațional, depășin- 
du-și valoroasa parteneră de 
joc în toate compartimentele. 
Mai bună în prima repriză, 
cînd a și condus cu 9—4 (min. 
18), formația R. D. Germane — 
hărțuită permanent in atac și

Cronici de Hristache NAUM, 
Călin ANTONESCU, Adrian VA- 

SILIU și Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 8-a)

OPTIMISMUL ALERGĂTORULUI 
DE CURSĂ LUNGĂ

Eram în fața liftului. Aștep
tam să urcăm la 4. Și, deo
dată, ca din senin, o vorbă re
pezită : „Mai mare rușinea, 
fraților !" Era Dinu Cristea, 
fostul nostru campion de at
letism. Și înainte de a-i da 
o ripostă, iată-1 alergînd pe 
trepte, din două în două, ca 
specialiștii de ciclocros, în pan
tă de urcare, pe arătură. Cînd 
am ajuns la 4, Dinu Cristea era 
pe palier, în poziție de drepți, 
o poziție ușor ironică față de 
cei care încercau să iasă din 
cușca liftului.

De la prima vedere, ne-am 
dat seama că Dinu Cristea nu 
are in mină pompa de bicicle
tă, care îl însoțește mereu, ori 
de cite ori are treabă la etaj. 
„Ce-i cu... bastonul de mare
șal, nea Dinule ?• „Iacă, l-am 
lăsat acasă. Azi am avut drum 
la Eiectroaparataj, apoi in Mi
litari și, ca să nu las bicicleta 
în stradă, m-am hotărît să 
merg pe jos". „Bine, dar din 
Maior Coravu și pînă în Mili
tari, dus și întors, să tot fie 
vreo 20 de kilometri". „Ai ghi
cit. Sînt ei aproape 25, dacă 
adaugi cotul de la Electro”. 
„Cîți ani ai, nea Dinule ?“ 
„Am împlinit 66. pe 21 au
gust". „Și poți umbla atîta ?“ 
„Eu alerg, ca să fie mai re
pede !” „Și ce-ai căutat în 

Militari, nea Dinule ?“ „Am 
cițiva băieți la profesională, ca 
și Ia Aparataj, aleargă cu mi
ne, le place atletismul. M-am 
dus să-i văd ce fac, cind ne 
vedem, că antrenamentele nu 
așteaptă". „Cu bicicleta cum 
rămîne ?” „Am fost ieri la Sna- 
gov. E nevoie și de asta. Dacă 
faci numai distanțe mici, se 
descarcă bateria, ca la mași
nă". „Și cît ai făcut pînă la 
Snagov ?“ „Am mers dulce. 
Două ceasuri și ceva, dus și 
întors". „Fugi de-acolo 1 Că te 
duci peste 30 la oră...”. „Ți-am 
spus că am mers dulce. Află 
că pe Posada am mers și 60". 
„De unde știi că au fost 60?“ 
„Păi, cine a alergat maratonul 
cu Zatopek știe cam cu cit 
merge". „Cînd a fost cu Zato
pek ?“ „In '52, la Olimpiadă. Ai 
uitat ? Am venit pe locui 31. 
Dar timpul meu a fost doar 
cu un minut mai slab ca timpul 
băieților de-au cîștigat mara
tonul în vara asta, la Craio
va pare-mi-se”. „Stai o clipă: 
cîți ani aveai la Helsinki ?“ 
„Fă socoteala I Scazi pe 11 din 
52, că eu în 11 m-am născut, 
și ies 41". „Cum te simți la 66, 
nea Dinule ?« „Ca la 25. Eu

loan CHIRILA

(Continuare in pag. a 6-a)

TOATE RAMURILE SPORTIVE SA CONTRIBUIE 
LA REALIZAREA UNOR ÎNALTE PERFORMANȚE!

Sub acest generic inițiem un larg dialog cu 
îs federațiile de specialitate, organisme investite 
Ss cu importante răspunderi in îndeplinirea exem- 

piară a obiectivelor stabilite de partid pentru 
Ș; continua dezvoltare a mișcării sportive, 
îs In intenția redacției se află dezbaterea te- 
|s melor legate de creșterea nivelului general al 
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

1 
performanțelor, pregătirea tinerelor elemente Js
talentate, realizarea unei pregătiri superioare sj
- la loturile naționale, în cluburi și asociații 0
- in vederea reprezentării țării noastre la un îs
nivel de performanță cît mai inalt în arena 
sportivă internațională.

BASCHET: CE SE ÎNTREPRINDE PENTRU LICHIDAREA
RĂMÎNERII ÎN URMĂ ÎN ACEST SPORT ?

Printre principalele cauze ale 
răminerii in urmă a baschetului 
se află insuficiența volumului, 
intensității și calității antrena
mentelor. Vă rugăm să ne pre
cizați măsurile luate pentru 
îmbunătățirea muncii la acest 
capitol.

Răspunde Gabriel Popescu, 
secretar al F.R. Baschet : „Am 
făcut primul pas pe linia insta
urării unei atmosfere de exi
gență și disciplină. Mă refer, 

de pildă, la probele de control 
care, din păcate, au scos la i- 
veală numeroase defecțiuni în 
pregătirea prea multor echipe. 
Vom proceda sever și cînd vor 
participa la probele de control 
componenții echipelor din divi
zia școlară și de juniori, adică 
cei care constituie viitorul bas
chetului. întărirea muncii poli
tico-educative, eliminarea cu 
desăvîrșire a cazurilor de indis
ciplină la antrenamente șl la 

meciuri, obligarea antrenorilor 
de a respecta Întocmai indica
țiile privitoare la moderniza
rea procesului de pregătire, 
lărgirea bazei de selecție în 
special a jucătorilor cu talie 
înaltă, asigurarea condițiilor de 
pregătire superioară a loturilor 
naționale, controlul permanent 
al pregătirilor efectuate de e-

(Continuare in pag. a 6-a)



SPORTURI TEHNICO APLICATIVE La Centrul moto 1.1. R. U. C

DIN NOU MOTOCICLISM LA BUCUREȘTI!

PARAȘUTIȘTI LA SALTURI-JUBILIABE
Succese înălțate pe piedestalul muncii

De avionul care zbura la 
2000 de metri altitudine s-au 
desprins doi oameni. îi urmă
ream prin lentilele teodolitului : 
tăiau văzduhul ca niște bolizi, 
se îndepărtau unul de altul, se 
apropiau. Deodată s-au prins 
de mîini și au început un dans 
ciudat. Cinci secunde, zece, 
cinsprezece... Abia la cîteva 
sute de metri de pămint s-au 
despărțit și pe mătasea albastră 
a cerului au înflorit cupolele 
parașutelor. A fost un salt de 
concurs ? Unul de antrena
ment ? Jos au fost primiți cu 
buchete de flori. Prin saltul e- 
xecutat căpitanul dr. Vasile 
Marin și Ion Roșu, parașutiști 
sportivi, atingeau performanțe 
deosebite : dr. Vasile Marin e- 
xecuta cel de-al 1000-lea salt 
din cariera sa sportivă, iar Ion 
Roșu ajungea la 3000. E mult, 
e puțin ? E foarte mult, dacă 
ținem seama că n-au fost sim
ple lansări de divertisment. 
Medicul-șef al Aeroclubului 
Central Român, cel care ve
ghează sănătatea tineretului 
pregătit în sportul curajului, 
este și parașutist sportiv. Caz 
rar întîlnit. Medicul are în pal
maresul său sportiv trei recor
duri naționale, Insigna de aur 
a F.A.I. cu un diamant, titlu de 
maestru al sportului și, iată, cel 
de-al 1000-lea salt.

Cît privește pe Ion Roșu, dru
mul său în sport este nu mai 
puțin spectaculos decît însăși a- 
ceastă disciplină grea dar plină 
de satisfacții. în care curajul 
trebuie dublat cu un imens vo
lum de muncă. Cum altfel ai 
putea ajunge, ca el, la 50 de re
corduri, dintre care 45 naționale 
și 5 mondiale ? La aceste suc
cese Ion Roșu a adăugat : In
signa de aur a F.A.I. cu 3 dia
mante, diploma „Paul Tissan- 
dier“ (acordată de F.A.I.), tit
lurile de maestru și maestru e- 
merit al sportului, de antrenor 
emerit. 3000 de salturi, ziua sau 
noaptea, de la mari sau de la 
mici înălțimi ! Aceasta conco
mitent cu munca de pregătire 
a numeroase serii de elevi ai 
„școlii curajului". Vă urăm noi 
succese, dragi tovarăși !

Viorel TONCEANU

„PREVENIREA ACCIDENTELOR TURISTICE ÎN MONJI"
O pledoarie pentru
Titlul — „Prevenirea acciden

telor turistice în munți**  — este 
departe de a reflecta complexi
tatea lucrării publicată de Co
misia Salvamont din cadrul Con
siliului popular al județului Bra
șov, sub semnătura cuplului 
Axistide Stavros — Virgil Ludu 
(prezentarea grafică — Eugen 
Moga). Este drept, prevenirea 
accidentelor și salvarea acciden
talilor sînt capitole importante, 
ele tratînd cu competență și res
ponsabilitate probleme de secu
ritate a practicanților turismu
lui, alpinismului și schiu
lui. Dar lucrarea are și 
alte capitole deosebit de in
teresante, cuprinsul lor transfer-

BREVIAR
O După o perioadă destul de 

îndelungată în care activitatea 
de radioamatorism la Tulcea era 
stinjenită de lipsă de... spațiu 
pentru stația colectivă și cursu
rile de specialitate, radioamato
rii tulceni s-au mutat în casă 
nouă. Este vorba de un sediu 
de curînd amenajat chiar la 
C.J.E.F.s. Spor la treabă 1

• Unul din sporturile cele mai 
îndrăgite de pionierii din Pu
cioasa este modelismul. Aceasta 
și datorită pasiunii cu care pro
fesorul lor, Dumitru Diaconescu, 
se străduiește să-1 facă atractiv, 
plăcut și mai ales aplicativ. 
Printre ultimele realizări ale co
piilor de la Casa pionierilor din 
Pucioasa se numără o expoziție 
de avioane de diverse tipuri, 
construite chiar de ei. Firește, 
la scară redusă.

e 30 de automobiliști au par
ticipat la concursul de viteză în 
coastă organizat de C.S.A.I.T.A. 
Caraș-Severin, pe ruta Reșița — 
Soceni. Au cîștigat : V. Hirs- 
chvogel (gr. I avansați), Doru 
Tunciru (gr. II), Paul Pîrvu (gr. 
I începători) și Const. Gran
gure (gr. II).

Vasile Marin și Ion Roșu, la citeva clipe după aterizare : ei au 
executat cel de-al 1000-lea și, respectiv, al 3000-lea salt.

0 adiniraftilă inițiativa sportivă pionierească

„LAURUL44, ÎN ACȚIUNE!...
• Pe cărări, cu harta și busola • In raiduri cicloturistice • Con

cursuri . de tir
Pionierii din județul Arad ma

nifestă un deosebit interes pen
tru acțiunile sportive cu carac
ter tehnico-aplicativ. „Laurul**  
reprezintă una din dovezi. Este 
o acțiune complexă, intrată în 
tradiția activităților sportive pio
nierești din acest județ (anul 
acesta la a 11-a ediție), cu trei 
momente de referință : prima, 
intitulată „Zărandul**,  cuprinde 
concursuri de orientare turistică 
Pe care purtătorii cravatelor ro
șii cu tricolor le organizează la 
sfîrșit de săptămînă sau în va
canțe în masivul cu acest nume, 
pe cunoscuta și primitoarea va
le a Cladovei sau în zona Că- 
soaia, spre vîrful Highiș. Cu 
harta și busola pionierii arădani 
colindă Zărandul, pas cu pas, pe 
toate cărările, gustă din frumu
sețile munților. Acțiunea e com
pletată cu o suită de activități 
obștești legate de asigurarea

sporturile montane
mînd broșura într-un adevărat 
ghid al sporturilor de munte 
din județul Brașov. Un succint 
istoric al sportului brașovean, 
capitole speciale despre turis
mul de masă, orientare sportivă, 
alpinism (cu recomandări făcute 
de maestrul emerit al sportu
lui Alexandru Floricioiu), pagini 
despre ocrotirea naturii (inclusiv 
tabele cu rezervațiile faunistice, 
floristice și fosilifere). date des
pre cabanele turistice și mijloa
cele mecanice de urcat, iată cu
prinsul lucrării. (D. St.)

HI PISM SIRIUS ATACĂ RECORDUL ANULUI
Toate alergările din reuniunea 

de joi după-amiază au fost fru
moase (răsturnări spectaculoase 
de situații, sosiri' „incandescen- 
te“), dar parcă cea cîștigată de 
Siriuș le-a întrecut pe toate. 
Desfășurată într-o alură infer
nală (recordul înregistrat de cîș- 
tigător — 1:23,4 — fiind eloc
vent) , alergarea a oferit un fi
nal (cinci cai angajați în lupta 
pentru primul loc) cum rar se 
poate vedea. A cîștigat Sirius 
(M. Ștefănescu merită felicitări 
pentru felul în care s-a strecu
rat printre adversari), dar cre
dem că Turei — sosit la mai 
puțin de o lungime de cîștigă- 
tor — a fost surprins de atacul 
lui Sirius (Tr. Marinescu avea 
să ne confirme ulterior acest 
lucru) și că, solicitat mai energic 
(și din timp), ar fi putut inver
sa ordinea sosirii. Indiferent de 
rezultat, valoarea marcată de 
Sirius (1:23,4) — egală cu cea
mai bună din acest an (autor 
Ornament) — cît și cea înre
gistrată de Turei (1:23,6) sînt 
remarcabile și o „coborîre" sub 
1:23 apare mai mult decît pro
babilă. Din restul cîștigătorilor, 
am reținut pe Huria (a doua 
victorie consecutivă), Valoarea 
(cinci zecimi de secundă mai 
puțin la recordul înregistrat și 
FI. Pașcă ar fi stat din nou pe 
„banca rezervelor") și Rivan, un 
hdevărat model de conștiincio
zitate. Rezultate tehnice : cursa 
I — Diva (G. Tănase) rec.

cu aer comprimat
unor marcaje turistice, de ame
najarea unor popasuri și chiar 
de descoperirea unor noi tra
see montane.

Al doilea moment de referință 
îl reprezintă acțiunea ce poartă 
denumirea „Serpentina**.  Ea pre
vede raiduri cicloturistice pe 
care pionierii arădeni le efec
tuează în întregul județ, între 
sate și comune sau pe spații 
mai largi și, firește, etapa fi
nală care descrie, pe un parcurs 
de peste 500 de kilometri, un 
traseu spectaculos, cu multe... 
serpentine, pornind de la Arad 
și trecînd prin Căsoaia, Moneasa. 
Halmagiu, Baia de Criș, Brad, 
Deva și înapoi pe valea Mureșului, 
Săvîrșin, Lipova. Practic, așa 
cum rezultă din documentația 
Consiliului județean al organiza
ției pionierilor, nici o unitate nu 
se află în afara acestei frumoase 
acțiuni, care in faza finală reu
nește pe cei mai rezistenți 100 
de cicloturiști.

Momentul 3 al „Laurului" îl 
constituie acțiunea „Săgeata**,  în 
care — alături de hartă, busolă și 
bicicletă (și de activitățile legate 
de folosirea acestor ustensile) — 
apare și arma cu aer compri
mat. Fiindcă „Săgeata" implică 
și participarea la un concurs de 
tir, pe o pistă aplicativă insta
lată într-un crîng, într-o pădure 
sau pe malul vreunui fir de apă.

Așa cum este concepută, ac
țiunea „Laurul" place, stîmește 
interesul tot mai multor pio
nieri. De aceea ea înregistrează, 
la etapa de masă, mereu mai 
mulți participanți. reprezentanți 
ai caselor pionierilor și șoimilor 
patriei din Arad, Chișineu-Criș, 
Pecica, Sîntana și Ineu sau ai 
unor școli generale (Sagu, Ma- 
cea, Siria, Ghioroc, Covăsinț, 
Păuliș sau Sîmboteni). (T. St.)

1:47,3, 2. Rumiana. Simplu 4,
ordinea 41 ; cursa a Il-a — Hu
ria (S. Onache) rec. 1:35,3, 2.
Hebreea, 3. Jurat. Simplu 24, or
dinea 96, event 101, ordinea tri
plă 1847 ; cursa a III-a — Va
loarea (FI. Pașcă) rec. 1:33,0, 2. 
Recurs. Simplu 24, ordinea 31, 
event 390 ; cursa a IV-a — Ri
van (N. Sandu) rec. 1:28,0, 2.
Orgolioasa, 3. Reactor. Simplu 
6,50, ordinea 107, event 181, or
dinea triplă 691 ; cursa a V-a — 
Campanel (N. Simion) rec. 1:30,5,

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 
Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI 

vâ invită la excursii duminicale :
• București — Călărași — Ostrov — Băneasa — Adamclisi 

(vizitarea monumentului „Trophaeum Traiani"). Se asigură un 
dejun pescăresc la Ostrov. Cost : 124 lei. • București — Pitești 
— Rm. Vîlcea — Călimănești — Cozia, 106 lei. • București — 
Pitești — Curtea de Argeș — barajul de la Vidraru, 99 lei • 
București — Ploiești — Vălenii de Munte — Slănic — Tîrgo- 
viște, 84,50 lei • București — Ploiești — Cheia — Săcele — 
Brașov — Valea Prahovei, 99 lei • București — Ploiești — 
Comarnic — Sinaia — Predeal — Poiana Brașov, 99 lei.

In excursiile menționate se pleacă la ora 6,30 din piața Uni
rii, înapoierea fiind în jurul orei 20. Se asigură un dejun.

Posibilitatea unei excursii mai îndelungate există pentru ced. 
care doresc să vadă sau să revadă Moldova cu inegalabilele 
sale frumuseți. Durata excursiei este de 5 zile ; se pleacă 
marți 11 octombrie, cost : 761 lei.

Adresele filialelor de turism din București : Bd. 1848 nr. 4, 
Calea Griviței nr. 140, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Calea Doro
banți nr. 1—7, Bd. N. Bălcescu nr. ^35.

După ce timp de aproape 10 
ani în București motociclismul 
de performanță a stagnat, la 
începutul acestui an s-a înfi
ințat Centrul moto de pe lîngă 
LLR.U.C.

A urmat o perioadă de muncă 
intensă în vederea descoperirii 
unor tineri înzestrați cu calitățile 
cerute de acest sport: curaj, în
demânare, Înclinații spre tehnică. 
Selecția a fost urmată de o per
severentă pregătire a tînărului 
nucleu de alergători-moto. Un rol 
deosebit l-a avut antrenorul 
George Zdrinca, fost el-însuși 
sportiv de performanță, la care 
s-a adăugat sprijinul Federației 
române de motociclism (a dotat 
secția cu motociclete), al direc
torului întreprinderii, Cornelia 
Moldovan, al Consiliului munici
pal București pentru educație fi
zică și sport. Și roadele n-au în
târziat să se arate. în campiona
tul republican de viteză pe cir
cuit — de menționat că acesta 
este profilul secției — motocicliș- 
tii bucureșteni au cîștigat două 
titluri, prin Gheorghe Puran^ la 
categoria 50 cmc și Dumitru Va- 
silescu, la categoria 750 cmc; în 
alte competiții cu caracter repu
blican (campionatul de regulari
tate și rezistență, Cupa F.R.M.) 
ei au adăugat noi succese: de 15 
ori locul I, de 20 de ori locul II și 
de 15 ori locul UL Vitrina secției 
s-a umplut repede cu medalii, 
diplome, cupe, obținute în com
petiții desfășurate la Timișoara, 
Reșița, Tg. Mureș, București. Me
rită a mai fi relevat faptul că 
sportivii secției au participat la 
5 acțiuni demonstrative în cadrul 
„Daciadei”.

Antrenorul George Zdrinca, re- 
ferindu-se la activitatea viitoare 
a centrului, spunea: „Vom con
tinua să ne pregătim cu serio
zitate pentru sezonul următor, 
insistînd în principal asupra se
lecției. Vrem să renască motoci
clismul bucureștean, formîndu-i 
pe tinerii motocicllști. Ne gîndim

PRODUCȚIE „DE DUZINĂ44 ÎN ATELIERELE
VIITORILOR PERFORMERI LA DIRT-TRACK

Campionatul grupei B și „Cupa 
speranțelor", competiții rezervate 
tinerilor alergători de dirt-track, 
s-au încheiat. Fiind organizate 
pentru a depista și a forma mo- 
tocicliști de nădejde, antrenorii 
secțiilor s-au angajat să nu pre
cupețească nici un efort în pro
cesul de creștere a viitorilor 
performeri. Din păcate, acum, la 
ora concluziilor, bilanțul nu este 
pozitiv pentru toată lumea. Să 
exemplificăm. în cele patru e- 
tape ale celor două competiții 
secțiile au aliniat, la o reuniune 
sau la alta, următorul număr 
de concurenți : Voința Sibiu 
(antrenor — Ion Bobilneanu) — 
8 ; Metalul București (Paul E- 
nescu) — 5 ; Rapid Arad (Liviu 
Hodajeu) — 4 ; C.S. Brăila (Ni- 
colae Stănilă) — 4. Aceste cifre 
dovedesc o preocupare mai sus
ținută în privința „schimbului 
de mîine" doar la Voința Sibiu. 
După Ionel Pavel (18 ani), care 
a și fost promovat în grupa A 
a campionatului, un alt sibian, 
de aceeași vîrstă, Ion Boborodea, 
se anunță acum ca o autentică 
speranță. în celelalte secții, re
zultatele obținute în munca de 
formare a cadrelor de perspec
tivă nu sînt însă pe măsura po
sibilităților existente, tehnicienii 
realizînd, în „atelierul" viitori
lor performeri, o producție „de 
duzină". Dar nu numai atît. 
Unii antrenori — în goană după 
succese de moment — au în
scris pe foile de concurs alergă
tori cu state mai vechi de acti
vitate sau alții depășiți de vîrs
tă, prevalîndu-se de faptul că

2. Horniș. Simplu 4,50, ordinea 
35, event 31, triplu cîștigător 
774 ; cursa a Vl-a — Sirius (M. 
Ștefănescu) rec. 1:23,4, 2. Turei,
3. Sacou. Simplu 5, ordinea 17, 
event 59, ordinea triplă 149 ; 
cursa a Vil-a — Nisipul (A. 
Brailovschi) rec. 1:32,0, 2. Kelen. 
Simplu 3,90, ordinea 14, event 
20, triplu cîștigător 194. Pariul 
austriac s-a ridicat la suma 
30.622 lei și s-a închis.

Gh. ALEXANDRESCU 

să mai depistăm elemente talen
tate și cu prilejul concursurilor 
pe care le vom organiza în ca
drul „Daciadei”.

Dintre sportivii care s-au evi
dențiat în cursul acestui an no
tăm pe Gheorghe Banu, Dragoș Pa- 
naitescu, Gheorghe Penciu, Tra
ian Mihăilescu, Marian Mălușelu. 
Ei sînt muncitori sau tehnicieni 
la diferite Întreprinderi bucu- 
reștene cu profil tehnic (M. F.)

Mîine are loc la Moreni pri
mul din seria celor trei con
cursuri internaționale de moto- 
cros la care și-au anunțat par
ticiparea alergători din Austria, 
Bulgaria, Elveția și Ungaria. In 
imagine, Paul Filipescu (I.T.A. 
Tg. Jiu), unul din principalii 
favoriți ai întrecerilor.

regulamentul „Cupei speranțelor*  
nu stabilește vîrsta participan- 
ților.

Concursurile (doar 4 într-un 
an) sînt în mod evident insu
ficiente pentru depistarea ele
mentelor talentate și dobîndirea 
experienței competiționale. Cre
dem că ar fi mai utilă, în locul 
grupei B, care nu s-a ridicat la 
nivelul așteptărilor, organizarea 
unui campionat de tineret, cu 
limită de vîrstă, care să aibă 
un calendar competițional ritmic 
pe întregul sezon.

Primele locuri în clasamentele 
generale au fost ocupate de : 
M. Popa (C.S. Brăila) 18,5 p în 
campionatul grupei B ; I. Di- 
oszeghi 17 p și Tr. Surdulescu 
18 p (ambii de la Rapid Arad) 
în seria I și, respectiv, a Il-a 
a „Cupei speranțelor".

Troian IOANIȚESCU

AGENDA VÎNĂTORULUI 
Șl PESCARULUI SPORTIV

Exemplare frumoase 
de crap și șalău, 

dar numai la adincime mare!
• Azi și mîine are loc pe 

stadionul din Cîmpina finala 
campionatului republican de cas
ting (lansetă) la juniori (băieți 
și fete). în zilele de 15—16 oc
tombrie își vor disputa finala pe 
țară, la aceeași probă, seniorii. 
Concursul va avea loc în Bucu
rești pe terenul de fotbal al 
„Casei Scînteii". Cei mai buni 
lansetiști seniori se vor întrece 
la probele de precizie și distanță.
• în aceste zile călduroase de 

toamnă se pescuiește cu rezul
tate mulțumitoare la unele spe
cii de pești, ca de pildă la ca
ras, crap (în bălțile administrate 
de A.G.V.P.S. unde nu s-au fă
cut încă repopulări) și la sco- 
bari în apele curgătoare. Dintre 
răpitori „mușcă" cîteodată știu- 
ca și bibanui în apele stătătoa
re și cleanul în cele curgătoare. 
Rezultate bune s-au obținut la 
clean, după cum sîntem infor
mați, pe Ialomița, Sabar, Neaj- 
lov, Mureș, Arieș, Timiș și Cri- 
șul Repede.
• La Dunăre și Borcea unii 

pescari bucureșteni au prins e- 
xemplare frumoase de crap, so- 
motei și șalău, dar numai la a- 
dîncime mare și avînd ca mo
meli rimă șerpească la crap, 
coropișniță la somotei și pești
șor viu la șalău.
• Au început repopulările de 

toamnă cu pești la bazinele 
aparținînd A.G.V.P.S. Asociația 
sectorului 5 din Capitală, de 
pildă, a și introdus în bălțil’e 
Pasărea nr. 2 și nr. 3 16 tone 
de pește, din care mai mult de 
jumătate crap.
• Spre bucuria vînătorilor au 

început să sosească în țară pa
saje de sitari, rațe și gîște săl
batice, care constituie principa
lul vînat de baltă în această pe
rioadă. Se mai vînează la că
priori, iar recent a început vî- 
nătoarea și la mistreț. (T. R.)
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După aproape o lună de zile de la începerea noului 
an de invățămint, redactorii noștri au făcut un raid 
prin școli, avînd ca obiectiv principal modul cum sint 

organizate și cum se desfășoară lecțiile de educație fizică 
(cu prioritate în aer liber), in ce măsură se orientează pro

fesorii de specialitate spre atletism, gimnastică și diferite jocuri sportive cu influențe binefăcătoare 
csupra dezvoltării armonioase a tinerei generații, într-un cuvint, cum sint aplicate prevederile Pro
gramului de dezvoltare a activității de educație fizică și sport pe perioada 1976—1980, aprobat da 
Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., pentru asigurarea creșterii indicilor calitativi ai procesului 
de educație fizică la nivelul exigențelor actuale.

NIC! UN COPIL CU SCUTIRE MEDICALA
sau cînd directorul liceului urmărește cu atenție

activitatea celor 7 profesori de educație fizică
Ploiești, ora 7,15. O diminea

ță răcoroasă. Elevii anului III C 
de la liceul „C. Dobrogeanu- 
Gherea“ sînt prezenți la lecția 
de educație fizică. Frumos e- 
chipați — tricouri și șosete ro
șii, chiloți negri — cei 32 de 
elevi (nici un absent) execută cu 
vioiciune exercițiile temei : 
dezvoltarea supleței și mobili
tății. Apoi, exerciții de pase și 
prindere în jocul de hșmdbal. 
Bine dirijată de prof. Virgil 
Trăistaru (echipat și el (la fel 
ca elevii), clasa convinge prin 
acuratețea mișcărilor, prin sin
cronizare și dinamism.

într-o scurtă „fereastră" a 
lecției, profesorul ține să-și ex
prime satisfacția pentru modul 
cum au înțeles părinții să spri
jine școala în acțiunea de cu
prindere a tuturor copiilor la 
practicarea exercițiilor fizice și

sportului. O dovadă : toți 
au echipament adecvat.

țumit de felul cum profesoriielevii
O a de specialitate de aici (7 la nu- 

doua dovadă, și mai convingă
toare : nici un părinte n-a mal 
prezentat pentru copii certifica
te de scutire medicală de la 
lecțiile de educație fizică !...

Ora 8,15 la aceeași unitate de 
învățămînt. Prof. Elena Cervis 
lucrează cu elevele anilor IIG 
și H. Intr-o ținută impecabilă, 
41 de fete participă la o lecție 
însuflețită (dezvoltarea vitezei 
de reacție și repetarea procede
elor tehnice în jocul de baschet, 
apoi verificarea 
proba de 800 m 
melor S.U.V.A.). 
desfășurată pe 
prinzător (70xS0 
tuminizată).

Directorul liceului, prof. Oc
tavian Andrecscu, se arată mul-

potențialului in 
din cadrul nor
CD lecție reușită, 
un spațiu cu- 
m de curte bi-

măr) se achită de sarcinile lor. 
Mai mult, urmărește personal 
ca fiecare minut de sport, de 
sănătate, să fie folosit din plin !

La Școala generală nr. 6 din 
cartierul Vest ne surprinde plă
cut modul cum lucrează învăță
toarea Aurelia Popa. Echipată 
în trening (deși conducerea 
școlii nu a obligat-o), învățătoa
rea exersează cu copiii — 39 de 
băieți și fete, echipați cu bluze 
roșii și chiloți negri —, îi în
vață diferite jocuri de mișcare. 
Lecția este antrenantă. Poate 
nu are densitatea cuvenită dar 
copiii iau parte activă la exer- 
ciții, pun mult suflet în fiecare 
joc, au fețele vesele, destinse, 
mărturie a plăcerii cu care fac 
această lecție.

Pentru elevii Școlii generale 
de 10 ani din comuna Suplacu 
de Barcău (județul Bihor), fie
care lecție de educație fizică 
este întotdeauna așteptată cu o 
mare bucurie. Precizarea ține 
si ne-o facă prof. Otilia Teo
dor, directoarea acestei unități 
de invățămint bihorene. Tot ea 
ne oferi și explicația : in do
rința de a atrage întreaga ma
să a elevilor la practicarea 
exercițiilor fizice, a sportului, 
profesorul de specialitate Octav 
Tripon imprimă lecțiilor o notă 
evidentă de atractivitate si di
namism.

O astfel de lecție, pe care 
am avut prilejul să o urmărim 
se desfășoară, intr-adevăr, cu 
intregul colectiv al clasei (no
țiunea de „scutit medical" a 
dispărut de mult), pe „ateliere" 
(adică pe grupe) și pe sexe, cu 
prezența activă a profesorului, 
ceea ce vrea să însemne nu o 
funcție firească de... dirijor, ci 
înainte de toate de executant
model al exercițiilor, alături de 
copii, intr-un crescendo de in
tensitate In „fundamentală", 
apoi cu un ritm treptat relaxant 
spre finalul lecției. Pe fondul 
unei bune dispoziții, cu efecte 
pozitive pentru tot restul zilei. 
Și totul afară, in curtea școlii, 
cu spații amenajate și pentru o 
asemenea activitate.

Sigur, prezența „cot la cot" 
a profesorului alături de elevi 
reprezintă una din cheile suc
cesului. Dar mai este ceva: 
prof. Tripon se află în mijlo
cul elevilor și in afara orelor 
de educație fizică, zi de zi. la 
o diversitate de activități edu
cative pe care le inițiază orga
nizațiile de pionieri și U.T.C. 
(de pildă : la strîngerea recol
tei. la unele amenajări gospo
dărești in comună sau in școa
lă etc.). Și, se înțelege, la an-

trenamentele iubitorilor de ci
cloturism, aici cu sutele.

Iarăși este adevărat că prof. 
Tripon nu este singurul dascăl 
care înțelege să rezerve elevi
lor o parte din bugetul său de 
timp liber, pentru îndrumare 
și apropiere de sport. Il ajută 
intregul colectiv de învățători 
Și profesori, părinții elevilor, 
aflați și ei, nu o dată, după- 
amiezele sau duminicile, la 
locurile de întrecere sau de 
joacă ale odraslelor lor.

S-a creat acolo, la Suplacu 
ds „Barcău. multă înțelegere 
față de rostul educației fizice, 
pornind de la lecție. Așa s-â 
ajuns la înființarea — în ca
drul, universității populare — a 
unui cerc sportiv, mai exact de 
cicloturism și, mai. mult, la 
crearea unui veritabil curent de 
opinie in favoarea mișcării a 
menținerii sănătății prin exer- 
mfiu fizic, prin sport. Este de 
altfel un principiu la care ade
ră nu numai elevii, tineretul 
am această comună. .

„LECȚII"
ȘI LECȚII...

DIN DRUMUL TABEREI PÎNĂ ÎN BERCENI
PEDAGOG ÎNCĂ DE PE BĂNCILE ȘCOLII

Una din elevele anului 11 C al 
Liceului pedagogic, situat in car
tierul Drumul Taberei, îșl diri
jează colegele. Este o viitoare În
vățătoare. știe că mîlne, alături 
de celelalte materii pe care le 
va preda tn școală, va trebui să 
se afle la înălțime și atunci ‘ ' 
va face cu copiii exerciții 
gimnastică, alergări de cros 
diverse jocuri de mișcare, 
este o treabă ușoară, fetei 
poate citi pe față emoția. __
experimentul profesoarei Ellsabe- 
ta Nodes urmărește (ca întreg 
studiul, de altfel, la care parti
cipă elevele acestui liceu) forma
rea personalității viitoarelor în
vățătoare și educatoare, încă de 
pe băncile școlii. Și este foarte 
btne așal

Cu experiența sa 
binecunoscută, prof.

tind 
de 

sau 
Nu 

t se 
Dar

pedagogici 
Nod ea în

tervine, tind este cazul, 
la unele inadvertențe de 
metodic. Adesea solicită și 
rea celorlalte eleve. Lecția' are 
astfel aspectul unui colocviu, este 
animată, conținutul ei practic o 
recomandă de la sine. Reține a- 
tenția și structura lecției: aler
gări de viteză și săritura In 
lungime de pe loc („piese" din 
cadrul sistemului unic de veri
ficare a aptitudinilor fizice) șl 
tehnica prinderii și pasării min
gii de baschet. Aici participarea 
profesoarei este efectivă, demon
strația ei convinge șl atrage în
treaga clasă.

Ritmul alert, Interesul față da 
exerciții, intervențiile întotdeauna 
inspirate ale profesoarei, iată ti- 
teva atuuri care hotărăsc 
șlta lecției. .

PATRU FETE Șl UN BĂIAT PE MARGINE

adică 
ordin 
păre-

Urmărim — la Liceul „Nlcolae 
Bălcescu" — lecția pe care o 
conduce prof. Ana Zelinschi. 
Tema: pregătirea pentru test în 
probele de alergări din cadrul 
sistemului unic de verificare a 
aptitudinilor fizice. Clasa a X-a 
B se arată foarte receptivă. Șl 
fetele (29), șl băieții (4). Desigur 
și pentru că profesoara știe să-i 
angajeze pe toți, deopotrivă, In- 
tr-o lecție densă, cu multă miș
care. Starturi pe grupe, apoi o 
finală cu participarea cîștlgători- 
lor de grupă. Primii trei clasați, 
chemați pe un podium... simbo
lic se bucură de prețuirea clasei, 
sînt aplaudați. Este un artificiu 
pedagogic care „prinde". întrea
ga clasă este animată. La fel se 
petrec lucrurile și cînd, pentru 
10 minute, se scot din magazie 
mingile de baschet. Finalistele 
se aliniază în fața întregii clase 
șl culeg binemeritate ovații.

Antrenantă, instructivă această 
lecție. Dar 5 elevi (dintre care 
4 fete) stau pe margine, avînd 
scutiri medicale. Vor exista, ni 
s-a spus, modalități pentru ca

șl aceștia să fie prezenți, într-un 
fel, la lecție. Lucrul este posibil, 
prin exerciții mai ușoare. în 
măsură să compenseze o anumită 
stare funcțională deficitară.

Conducerea liceului ne-a asigu
rat că se va îngriji de realiza
rea unul sistem de aerisire mal 
adecvat la sala de sport, în care 
uneori îșl desfășoară lecțiile cite 
două clase (pînă la 70 de elevi, 
într-un interval de 45 de minute), 
ca șl de curățenia curții, spa
țioasă (dar folosită deocamdată 
doar parțial, constructorii mal 
avînd — luna aceasta — de vin
decat unele răni lăsate de seis
mul din primăvară), acum nă
pădită de frunze; ca și secto
rul de sărituri, bine plasat, dar 
cu nisipul întins neuniform șl 
pigmentat cu maculatură...

Se impun, evident, cîteva co- 
ele nu țin de lecție, 

ordin 
dacă 
pen-

Indiferent de starea vremii, elevii Scolii generale nr. 190 din 
Capitală îji desfășoară lecțiile de educație fizică afară, in aer 

liber, intr-o curte spațioasă și primitoare

CURTEA, UN... VENTILATOR PENTRU TOT ANUL

rectlve — r’~ *’ ■_
de structura el — cî de 
gospodăresc șl estetic, 
vreți, dar foarte necesare „_
tru orice unitate de Invățămint, 
mal ales cînd ea este o școală 
bucureșteană fruntașă.

PENTRU DESERT, FOTBAL

Sîntem la Școala generală nr. 
190, La o lecție cu elevii clasei 
a V-a A. De fapt, nu este o cla
să întreagă, ci numai o grupă. 
D compun copiii care abia în 
această toamnă au pășit pe por
țile Impunătoarei școli din piața 
Sudului. Grupa? Surprinzător de 
omogenă. Deși se află abia la 
a treia oră de educație fizică, 
unitatea el funcțională a șl în
ceput să se cristalizeze. Cel pu
țin așa ne-au lăsat impresia te
mele la care am fost martori: 
exersarea alergării peste obsta
cole joase (pînă la 45 cm) și a 
startului de jos. Note foarte a- 
proape de 10 pentru Marta Ni
cola e, Mady Săușan, Georg sta
Vînătaru, Dan Stăncescu și Iosif 
Marian. Altfel spus, copii care 
se anunță de pe acum 
atlețl, elevi cu aptitudini*  
această disciplină.

Peste intensitatea 
rată de prof. Doru 
atenția alte cîteva
primul rînd s-a lucrat în aer 11-

viitori 
pentru

(aslgu-lecției 
Bădlnî), rețin 
amănunte. In

ber, într-o curte asfaltată, curată, 
primitoare. Peluze de verdeață șl 
flori oferă o ambianță nespus 
de plăcută, chiar cînd termometrul 
arăta doar cîteva grade peste 0. 
La „190“ se lucrează în curte, în 
tot timpul anului, indiferent de 
anotimp. Numai in extremis, cînd 
plouă torențial sau sînt troiene, 
se apelează la sală. Chiar șl a- 
tunci, însă, elevii mari (cel din- 
tr-a VTlI-a) preferă curtea școllh 
Au mai mult spațiu de mișcare, 
se simt mal în voie. Tn al doilea 
rînd: copiii din clasa a V-a fac 
la lecții o pregătire polivalentă, 
atletism sub forma unui tetra- 
tlon. Abia dintr-a șaptea trec la 
specializare. în fine: înțelegerea 
celorlalte școli din vecinătate (am 
aminti, în primul rînd, Școala 
generală nr. 98) care dirijează ne
contenit copiii cu aptitudini în 
atletism către această unitate de 
învățămînt cu clase specializate. 
Cu alte cuvinte, se vrea ca „190“ 
să reprezinte o pepinieră reală 
a atletismului bucureștean de 
performanță F

Popas |O |,ceu| e p H d . 
din Buzău. 40 de elevi din clasele 
a IX-a se află perfect aiinîați la 
marginea planjeului bituminizat al 
Bazei sportive, in așteptarea profe
sorului de educație fizică Mircea 
br°ă7n1îan,rt Ap<lr® »’ Profesorul. îm
brăcat de stradă" (I), se dă ra
portul. Lecția debutează cu mișcărt 
de extensie. Urmează o alergare cu 
genunchii la piept". Apoi xe trec. 

tema lecției : învățarea pasului 
raliat, mișcare de bază in pregăti- 
rea fizica generală.

Profesorul „explică" mișcarea co
recta, o execută (cit o poate exe
cuta in ținuta in care se află...) îl 
urmează un elev, apoi ceilalți. Și 
astfel se ajunge la... exercițiile de 
relaxare din final.

O lecție care ar putea fi bună, 
în general, dar căreia l-am reproșa, 
intre altele, lipsa totală de ritm, 
rrofesorul explică prea mult, elevii 
lucrează destul de puțin. La termi
narea orei nimeni nu apare marcat, 
Clt zd°rx CÎt’ d® efort- Aceasta deși 
prof. Dorobanțu ținuse să sublinieze: 
„Copui cu care lucrez provin din 
șco.i generale în care nu sînt deloc 
pregătiți pentru exerciții fizice. Ne 
trebuie mult timp pent u a-i aduce, 
să zicem, la un nivel mediu cel 
puțin...".

Cu fetele acelorași clase lucrează 
prof. Tudorel Voicu, tot în costum 
de stradă și, în plus, nebărbierit... 
Invită fetele la oră cam cu 10 mi
nute de întîrziere. Lecția (cu aceeași 
temă) se desfășoaiă undeva în spa
tele clădirii liceului, pe un spațiu 
îngust, plin de praf, care se ridică 
la fiecare exercițiu ! Pentru cele 25 
de eleve lecția nu mai poate fi un 
prilej de întărire fizică, destindere... 
Este de neînțeles de ce a fost 
aleasă această porțiune a curții, 
cînd alături se află baza sportiva 
cu platforma bituminizată. (Să fi 
fost oare din cauza reporterului 
aflat în preajmă, pentru a urmări 
lecția cu băieții ?).

Despre lecția în sine nu putem 
spune că ne-ar fi impresionat cu 
ceva. Dimpotrivă. O lecție banală, 
fără Istoric. Șl aici lipsa de ritm, 
de interes, a fost evidentă.

In schimb, o impresie plăcută 
ne-au oferit lecțiile (4 la număr) 
efectuate cu elevii Școlii generale 
nr. 11. Intrucît aceasta se află si
tuată foarte aproape de Parcul tine
retului, pe malul rîulul Buzău, pro
fesorii de educație fizică Mircea 
Popescu, Constantin Danciu, Zeno- 
v«a Junca și Nicolae Mocanu îșl 
desfășoară orele chiar în pădurea 
de pe malul rîuluî, pe un spațiu 
larg șl, firește, in aer curat. Orele 
la care am fost martori s-au carac
terizat prin dinamism si densitate. 
Exercițiile de gimnastică au alter
nat cu minic’osurl prin pădure sau 
chiar în albia rîulul (prof. M. Po
pescu). In toate cazurile, 
aceste ore elevii aveau 
buiorați.

Reținem, în final, o 
cel doi medici care 
(Elena Economu $1 Ștefania Radu) 
să menționeze pe certificate (unde 
este cazul) exercițiile pe care, even
tual, le-ar putea executa elevii scu
tiți. O propunere care se repetă de 
mal mulțl ani. Dar, curios, nimeni 
nu ține seama de ea. Oare cel doi 
medici din Buzău nu acceptă să 
colaboreze șl pe această cale cu 
școala ?

dună 
obrajii Im-

propunere : 
dau scutiri

Pe terenul de handbal de la 
Școala generală nr. 191 și-a în
ceput lecția colectivul clasei a 
Vl-a B. După ce a primit rapor
tul prof. Elena Muș anunță sar
cinile lecției. Animație, tn special 
în rîndul băieților: ultimele 15 
minute vor fi dedicate fotbalului, 
ramură de sport aflată la... ea 
acasă și printre elevii de aici. 
Fetele, în paralel, vor executa 
exerciții de gimnastică, dovedin- 
du-și și de data aceasta precizia 
in mișcări și grația care le-a 
consacrat, ele fiind printre cele 
mai bune gimnaste din sectorul 7.

Peste densitatea lecției reținem 
și alte detalii. Ne impresionează 
plăcut ținuta clasei, echipamen
tul copiilor. 29 de elevi (15 bă
ieți) strălucesc de curățenie. Au 
părul îngrijit, fețele destinse. To

tul concura la reușita lecției de 
educație fizică.

Dar. să nu ne pripim cu con
cluzia. Iată, a început meciul de 
minifotbal Copiii aleargă mult 
(acesta este și rostul jocului) pe 
o zonă a curții pardosită cu zgu
ră Unii mai cad. se ridică — 
nu, nu-i nici o supărare, se mai 
întîmplă la sport — dar echipa
mentul atît de frumos la începu
tul orei, își schimbă structural 
înfățișarea. Cînd va suna pauza 
și lecția se va termina, maiourile 
și chiloții copiilor nu vor mai 
arăta ca... scoși din cutie. Dacă 
n-ar fi fost zgura...

Oricum, copiii se simt bine (nu 
prea pun la inimă astfel de 
neajunsuri), manifestă bună dis
poziție. Dau fuga la vestiare și 
cu aceeași grijă se pregătesc 
pentru lecția care urmează...

Din raidul întreprins de redactorii noștri se desprinde limpede faptul câ în multe unități de in- 
vâțâmînt, indiferent de gradul lor, de profil, eficiența lecției de educație fizica se afla in aten
ția cadrelor didactice de specialitate. Exista preocupare pentru respectarea programei, profe

sorii se îngrijesc ca efectivele claselor sau anilor de studii sâ se prezinte la lecție in echipament 
adecvat (exemplul personal fiind in aceasta privința decisiv), cautâ mijloace și modalități pentru 
ca orele sâ fie interesante, atractive, bogate în conținut. Una din problemele anilor precedent» - 
scutirile de la lecțiile de educație fizica — pare sâ fi fost reglementatâ. Intr-un cuvint, început de an 
promițâtor, perspective ca aceastâ activitate sâ-și sporeascâ simțitor aportul la creșterea unor gene
rații sânâtoase, armonios dezvoltate.

Raidul nostru a relevat însâ și unele neajunsuri, țînind mai mult de felul cum este organizata, 
de cadrul în care trebuie sâ se desfâșoare lecția de educație fizicâ. Lipsurile aparțin in principal 
profesorilor de specialitate, dar ele privesc și conducerile unor unitâți de învâțâmînt.

Pagina redactata de Tiberiu STAMA, Paul IOVAN, 
Modesto FERRARINI și Ion GAVRILESCU



TREI DINTRE „ACTORII' DE ASTĂZI ÎN POSTURA
DE COMENTATORI Al PARTIDELOR DE LA BUCUREȘTI Șl PLOIEȘTI

VIGU, „veteranul**  lotului A

„TOATE EFORTURILE PENTRU
ATINGEREA «COTEI ZAGREB»!‘

Joi seara au sosit la Snagov 
Vicepreședintele F.R.F. Ștefan 
Covaci, antrenorul echipelor 
naționale ale României, care a 
fost prezent — miercuri seara 
— în tribunele stadionului Vi
cente Calderon din Madrid, la 
jocul-test al selecționatei spa
niole în compania combinatei 
M.S.V. Duisburg — Schalke 04, 
precum și Dudu Georgescu, ca
re a participat la festivitatea 
atribuirii „Ghetei de aur“ de la 
Paris. Ștefan Covaci a revăzut, 
cu secundul său, Constantin 
Cemăianu, desfășurarea progra
mului de pregătiri și a și con
dus, ieri, antrenamentul lotului,

IOSIF VIGU

lucru. Din întreaga activitate 
a componenților lotului s-a de
gajat dorința ca întregul grup 
de selecționați să atingă acea 
formă sportivă și de unitate su
fletească din zilele care au pre
cedat partida de la Zagreb. 
Este ideea cu care a și înce
put. dealtfel, interlocutorul nos
tru, Iosif Vigu, prezentarea jo
cului de astăzi :

„Ne-am dat seama toți cei 
care am făcut parte din Iotul 
deplasat la 
portante au 
precupețite 
lotului, din 
ale jocului, 
să ajungem 
fizic, tehnic, moral — maxim. Din 
acea experiență pe viu, trăită 
de fiecare dintre noi, am înțe
les că trebuie să repetăm, cu
aceleași rezultate, dacă nu mai 
bune, lupta pentru atingerea

Zagreb". In acțiunea 
de mare importanță, 
cu echipa secundă a 
reprezintă un moment 

, fiindcă 
aflăm

Zagreb cît de im- 
fost eforturile ne- 
ale componenților 
zilele de pregătire 
pentru ca fiecare 
la un potențial —

■

O fază din focul România — Polonia B 2—1, disputat in aprilie, 
la București. Atac la poarta oaspeților

STANCU, căpitanul echipei de tineret

„JUCĂM CU GINDUL LA REVANȘA

antrenament pe care l-a efec
tuat și Dudu Georgescu. După- 
amiaza și seara de ieri au fost 
dedicate unor discuții amănun
țite asupra tuturor aspectelor 
Îiregătirii, a conținutului jocu- 
ui, asupra caracteristicilor ad

versarilor de astăzi, fotbaliștii 
polonezi, și — mai cu seamă — 
asupra celor ale jucătorilor spa
nioli pe care Ștefan Covaci i-a 
văzut în urmă cu trei zile la

„cotei 
aceasta, 
partida 
Poloniei 
esențial, 
unde ne 
Vom intilni un 
ros, o formație i 
tori care luptă i 
in lotul Poloniei 
neul final al C.M. 1978, 
selecționata primă și-a și asigu
rat, practic, un Ioc".

Conducerea tehnică a lotuli 
nostru intenționează să înceapă 
jocul cu .,ll“-le aliniat în par
tida cu Grecia.

în privința ultimelor vești 
din tabăra echipei poloneze, se 
anunță o posibilă modificare de 
..ultimă oră". Dacă atacantul 
Nawalka (Wisla Cracovia) va 
reuși să sosească în timp util 
(el a fost reținut de examene 
la Cracovia) va fi introdus în 
locul lui Saczek, pe extrema 
dreaptă.

PENTRU MADRID..."

MUȘAT, decanul de virstâ 
al lotului de juniori : H

ea ne va arăta 
la ora actuală, 
adversar 
cu mulți 
pentru a 

i pentru__

valo- 
jucă- 
intra 
tur- 

unde

Despre meciul echipei de ti
neret de la Ploiești ne-a vor
bit Constantin Stancu, fundașul 
central al selecționatei și tot
odată căpitanul echipei. „Astăzi 
susțin al 14-lea meci interna
țional cu formația de tineret. 
Cunosc suficient de bine ad
versarul, căci am mai avut pri
lejul să joc împotriva selecțio
natei de tineret a Poloniei, anul 
trecut, tot la Ploiești. Atunci 
am ciștigat întilnirea cu 2—1. 
Meciul de astăzi va fi destul de 
greu pentru noi, dat fiind fap
tul că selecționata Poloniei are 
un stil de joc total diferit față 
de al nostru. Polonezii preferă 
angajamentului fizic, sint bătă- 
ioși, jocul de contraatac, cu 
mingi lungi adresate unor vîr- 
furi foarte rapide, fiind arma 
lor preferată. Noi va trebui să 
răspundem printr-un joc de 
construcție, cu mărirea vitezei

pe 
de
II 
fn

AVEM 0 ECHIPA DE LUPTA".
Prima întîlnire dintre selec

ționatele de juniori ale Româ
niei și Poloniei s-a disputat cu 
24 de ani în urmă, la 8 noiem
brie 1953. Partida s-a jucat pe 
Stadionul Republicii și a fost 
cîștigată cu 1—0 de juniorii 
noștri, care au aliniat următoa
rea formație : Boceanu — Das- 
eălu, Stancu, Nedelcu — Bodo, 
Maior — Copil III, Ghibea 
(Ene), Gram, Georgescu, R. La- 
zăr. Autorul golului : Georges
cu. Antrenorii echipei erau N. 
Petrescu, Șt. Covaci și N. Gor- 
gorin. De atunci și pînă în pre
zent juniorii români și polonezi 
s-au mai întilnit de 28 de ori. 
Cea mai recentă partidă a avut 
loc la Sofia, la 18 august 1976, 
în cadrul Turneului Prietenia, 
și a fost cîștigată de echipa 
noastră cu 1—0, prin golul mar

cat de clujeanul Dobrotă. Dar, 
iată cum se prezintă bilanțul 
general al acestor întîlniri, din
tre care trei s-au disputat în 
preliminariile Turneului UEFA :

29 19 5 5 51—23.
Meciul de azi de pe stadionul 

,.23 August" va fi, așadar, al 
30-lea dintre cele două repre
zentative. „Un meci foarte greu 
— afirma, ieri, G. Mușat, cel 
mai... „bătrîn" dintre tricolorii 
juniori, de doi ani component 
al acestei selecționate, căreia 
i-a apărat culorile în 26 de par
tide interțări — dar pe care 
sperăm, dorim și ne vom stră
dui să-1 cîștigăm. Actuala noas
tră echipă este una de luptă, de 
elan. Meciul cu Polonia, ca și 
cele pe care le vom mai juca 
în continuare, constituie un bun 
prilej de a ne compara forțele

cu adversari puternici, de a se 
omogeniza echipa în vederea a- 
bordării preliminariilor Turneu
lui U.E.F.A. din primăvara a- 
nului viitor".

Iată și formațiile probabile 
pentru partida de astăzi. 
ROMANIA : Istrate — Veri- 
geanu, Gîmfăleanu. Ivănescu, 
Oprea — Coman, Terheș, Isaia 
— Zamfir, Mușat, Tararache. 
Rezerve : Pîrvan, Borali, Pop, 
Irimie, Majaru. Geolgău, Mar- 
gelatu. POLONIA : Stawarz — 
Kwiecien, Lewandowski, Jarosz, 
Kluza — Buncol, Kot, Baran — 
Hutka, Krunski, Jurczynski. Re
zerve : Kazimierski, Buda, Wis
niewski. Chojnacki, Kajrys.

Partida va începe Ia ora 15,45 
și va fi arbitrată de C. Petrea 
(București).

in zona de finalizare, bazat 
fantezia tehnică și spiritul 
creație al lui Chitara, Radu 

. și Țălnar și cu mare atenție 
apărare, unde sprijinul reciproc
și dublajul trebuie să fie pre
ocuparea noastră principală. 
„Stilul-polonez" îl mai cunosc 
și Bărbulescu, Zahiu, Radu II 
și lrimescu, toți prezenți infor
mație în întilnirea de anul tre
cut. Am credința că vom termi
na victorioși partida de astăzi, 
pe care sîntem deciși s-o abor
dăm cu toată ambiția, pentru că 
ea reprezintă pentru noi o ul
timă repetiție in vederea revan
șei mult dorite, meciul cu echi
pa de tineret a Spaniei, care 
trebuie să șteargă, cit de cit, 
amintirea acelui 0—3 de la Ma
drid".

Ieri, în cursul după-amiezii, 
selecționații au efectuat un ul
tim antrenament. Antrenorii Oc
tavian Popescu și Alex. Fronea 
au un singur semn de întrebare 
în privința alcătuirii formației : 
Radu II acuză dureri la ge
nunchi și folosirea lui a deve
nit incertă. Fotbaliștii polonezi 
au sosit în Capitală joi seară, 
continuîndu-și drumul cu auto
carul spre Ploiești. Ieri, la ora 
jocului, antrenorul Waldemar 
Obrebski a efectuat un antre
nament cu jucătorii săi pe sta
dionul Petrolul, urmînd să se 
decidă asupra formației în 
cursul zilei de azi. El are la 
dispoziție următorul lot : Kos- 
trzewa și Szezech — portari ; 
Majewski, Wrona, Wojtowicz. 
Zalezny, Lipka. Surlit, Nocko, 
Faber, Wrobel Iwan, 
Gzil, Okonski — jucători 
cîmp. Formația României 
prezintă astfel : Windt — 
Dumitrescu, Stancu, Zahiu, 
bulescu — Iorgulescu, M. 
ducanu, Țicleanu — Chitaru, 
Radu II (Fanici), Țălnar.

Întîlnirea este programată pe 
stadionul Petrolul, de la ora 15. 
și va fi condusă de arbitrul I. 
Rus.

Krol, 
de 
se 

Gh. 
Băr- 
Ră-

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
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Tragere

JUC1ND MAI MULTE BILETE, 
VA MĂRIȚI ȘANSELE 

C1ȘTIG I

SIMBĂTĂ
DE

Tragerea LOTO — 2 de 
ne va avea loc la Clubul 
nanțe Bănci din strada Doam
nei nr. 2 la ora 17.

Rezultatele vor fi transmise 
la radio și televiziune în cursul 
serii.

mîi- 
Fi-

LOTO

NU UITAȚI ! ASTAZI, ultima 
ii pentru procurarea biletelor

Se pot obține autoturisme 
.Dacia 1300° și cîștiguri în bani

Se participă pe bilete de 10 
lei completate cu una variantă 
simplă achitată integral (lOO®Zo) 
sau cu 4 variante simple achi
tate sfert <25°Zo>»

ASTAZI, ultima zi pentru 
depunerea buletinelor la con
cursul Pronosport de mîine 9 
octombrie a.c.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 

7 OCTOMBRIE 1977
Extragerea I : 29 64 6 1 21

30 59 46 58 ; Extragerea a Il-a: 
15 3 14 90 5 23 55 9 20.

FOND GENERAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 582.748 lei.

Plata cîștigurilor pentru a- 
ceastă tragere se 
fel : în Capitală 
la 17 octombrie 
brie 1977, în țară 
tombrie 1977 la 
1977. Plata cîștigurilor 
mandate poștale va începe a- 
proximativ de la 20 octombrie 
1977.
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DUMINICĂ
ATLETISM, 

cii, de la 
tru „Cupa

BASCHET, 
la ora 8 : . ......
Brașov (f.A), Politehnica
greșul (f.A), I.E.F.S.-Lic.
— Farul (m.A), Rapid — 
(m.A) ; sala Politehnica,
ora 9 : Academic militarâ — 
tea Bacâu (m.B), Politehnica 
C.S.U. Galați (m.B) ; sala Olim-

ora 10,15 : Voința —

Stadionul Republi- 
ora 9 : barajul pen- 
Româniej".
Sala
Olimpia

Floreasca, de
Voința

— Pro- 
i>r. 2 

I.C.E.D. 
de la 

Le-

ATLETISM. Stadionul Republi
cii, de la ora 13,30 : barajul 
pentru „Cupa României’*.

BASCHET. Sala Floreasca, de 
la ora 15 : Olimpia — Voința 
Brașov (f.A), Politehnica — Pro
gresul (f.A), I.E.F.S.-Lic. nr. 2
— Farul (m.A.), Rapid — I.C.E.D. 
(m.A) ; sala Olimpia, ora 17,15: 
C.S.B. - P.T.T. (f.B) ; sala Ar
hitectura, ora 17,15 : Arhitectura
— Politehnica II (f.B).

FOTBAL. Stadionul „23
gust“, ora 15,45 : România — Po
lonia (juniori), ora 17,45 : Ro
mânia A — Polonia B ; teren 
Mecanica, ora 14,45 : Mecanică 
fină — Șoimii TAROM (Div. C).

HALTERE. Sala Steaua, de la 
ora 17 : „Cupa Steaua" la se
niori și juniori.

HANDBAL. Teren Giulești, ora 
16 : Rapid — I.E.F.S. (fem. 
„Cupa de toamnă").

JUDO. Sala Dinamo, de ks 
ora 17 : Dinamo București — 
C.S.M. Borzești, Dinamo Bucu
rești — „U" Cluj-Napoca, Dinamo 
Brașov — „U"
Dinamo Brașov 
zești, întîlniri în 
A.

POPICE. Arena 
15 : Voința — ..... .
Giulești, ora 15 : Rapid — 
met, meciuri feminine în cadru! 
Diviziei A.

Cluj-Napoco șl
- C.S.M. Bor- 
cadrul Diviziei

i Voinfa, 
Olimpic ;

ora 
arena 
Laro-

C.S.U. Tg. Mureș (f.B), IPROMET 
— Automatica (m.B).

FOTBAL. Stadionul Metalul, 
ora 11 : Metalul — F.C.M. Giur
giu (Div. B) ; stadionul Progre- 

ora 11 : Progresul — Celu- 
Călărași (Div. B) ; sta^ 

Politehnica-Belvedere, ora 
Unirea Tricolor — Sirena 
C) ; stadionul Policolor, 

11 : I.O.R. — Electronica 
C) ; stadionul Voința, ora 

ICSIM (Div. C) ; 
ora 11 : Autome- 

Tehnometal (Div. C) ;

ini,
leza 
dionul
11 : 
(Div. 
ora 
(Div. . .
11 : Voința - 
teren Triumf, 
conica

PROGRAMUL Șl ARBITRII E
Ispas
Rm. V 

: I. Ig 
Bucure 

FI.

DIVIZIA B

s.c.

ȘTIRI • ȘTIRI

ARBITRI, LAȘA 
SA SE DESCURCE
Etapa nr. 7 a diviziei B tre

zește un interes sporit în 
rîndul amatorilor de fotbal din 
țara noastră, deoarece „runda" 
diviziei A este amînată în ve
derea partidelor cu selecționa
tele Poloniei. Ultima etapă a e- 
șalonului secund ne-a arătat că 
echipele aruncă în întrecere 
toate forțele pentru a acumula, 
încă din această primă parte a 
competiției, punctele care să le 
scutească de emoții sau, în ca
zul celor ce luptă pentru șefie, 
să se distanțeze de ceilalți ad
versari. Dar, pe alocuri, se în
registrează unele arbitraje ciu
date ce duc la deformarea re
zultatelor. Așa. bunăoară, la 
București, la meciul Rapid — 
Muscelul Cîmpulung arbitrul 
S. Drăgulici (Drobeta Tr. Seve
rin) a dat unele decizii care au 
favorizat net pe giuleșteni : la 
scorul de 0—0 a anulat un gol 
al oaspeților înscris în condiții 
regulamentare, iar al treilea gol

SERIA I : • C.F.R. Pașcani
— C.S. Botoșani: Gh. Vasîlescu 1 
(București) • Oltul Sf. Gheor- 
ghe — Nitramonia Făgăraș : FI. 
Cenea (Caracal) « C.S.M. Su
ceava — Tractorul Brașov : C. 
Szilaghi (Baia Mare) • F.C.M. 
Galați — Viitorul Vaslui : Max 
Popescu (București) • F.C. Bră
ila — S.C. Tulcea : * ’
(București) • Gloria 
C.S.U. Galați : C.

F. Coloși 
Buzău —
Dinulescu 

(București) • Ceahlăul P. Neamț
— Victoria Tecuci : T. Balano- 
vici (Iași) « Portul Constanța
— I.C.I.M- Brașov : N. Geor
gescu (București) Steagul roșu 
Brașov — Relonul Săvinești : M. 
Buzea (București)

ÎO SANCȚIUNE ASPRA, PE 
SURA FAPTELOR. în meciul 

de divizia C (seria a IV-a) O- 
limpia Rm. Sărat — Victoria 
Florești (din etapa a Vil-a) ar
bitrul Augustin Șandor (Iași) a 
fost lovit de către jucătorii e- 
chipei din Florești. fapt pentru 
care meciul s-a întrerupt în 
min. 25. F.R.F a analizat cele 
întîmplate și a dictat sancțiuni 
exemplare : suspendarea echipei 
Victoria pe 5 etape, eliminarea 
din activitatea competițională, 
pe timP de un an, a jucătorilor 
V. Treistaru, A. Potoacă și T. 
Sălișcan și omologarea meciului 
cu 3—0 în favoarea formației O- 
limpia. * Pentru incidentele pe
trecute la meciul Laminorul Nă
drag — Minerul Anina (0—0) — 
din etapa de duminica trecută 
— terenul din Nădrag a fost 
suspendat pe timp de trei etape.
• AZI, ANALIZA ARBITRA

JELOR DIN DIVIZIA A. F.R. 
Fotbal va face astăzi, de la ora 
10,30, o analiză a arbitrajelor 
din divizia A. Cu acest prilej se 
va proiecta filmul „Admis și 
neadmis" (art. 12 al regulamen
tului de joc : greșeli și incorec
titudini), trimis de F.I.F.A. De 
asemenea, se vor .face unele re
comandări arbitrilor din lotul A. 
Analiza va avea loc în clădirea 
din str.« Vasile Conta nr. 16, e- 
tajul 8.

teren T.M.B., ora 
Automecanica (Div. 
Abatorul, ora 11 : 
Flacăra roșie (Div, C).

HALTERE. Sala Steaua, 
10 : „Cupa Steaua".

HANDBAL, 
tea, ora 15 : 
Hidrotehnica 
Progresul, ora
— Universitatea 
ciuri în cadrul 
nâ“ (fem.).

POLO. Ștrandul tineretului, de 
la ora 10 : Progresul - ~‘ 
C.N.U. — Crișul, meciuri 
drul Diviziei A — seria I 
a 13-a).

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 8 : Voința — Rafinorul 
iești (Divizia A, mase.).

RUGBY. Stadionul Parcul 
pilului, de ia ora 14 : 
vița Roșie — LokomotiV 
România — Portugalia
— 21 de ani), meciuri
stadionul Olimpia, ora 
ria • ■ ■ ■ —
B) ; stadionul Tei, ora 
Sportul studențesc II — Ș.N. Ol
tenița (Div. B) ; stadionul 
Steaua, orc 10 : Steaua — Spor
tul studențesc ; stadionul Par
cul copilului, ora 10 : C. S. Șc. 
Locomotiva 2 — R. C. Grivlța 
Roșie ; Stadionul tineretului, te
ren IV, orc 10,30 : Rapid — Di
namo, meciuri în cadrul campio
natului republican de juniori.

11 : T.M.B. -
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împărăția fo 
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— Cum ai 
balist?
doi ană pe ? 
renului 
leți. Cds-^l 
fapt, noi era 
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— doar mie 
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tificatul (7e)

— Ai vreun
— Am doi. 

Și pe Cruyff, 
devin și 
căci iot ' 
sint.
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ran?
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fără prea mi 
rect. Știe ce

eu 
fun
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g SĂ NE APROPIEM PUȚIN DE... BANCA ANTRENORILOR
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DUDU GEORGESCU (ȘI) ANTRENOR?
NOUA NI SE

despre 
fotbal,

Pornind să discutăm 
condiția antrenorilor de 
trebuie să convenim, implicit, 
că pe traseul formării acestora 
există unele deficiențe care gre
vează, în ultimă instanță, gra
dul de competență al corpului 
de tehnicieni. Se acreditează 
ideea, nu fără temei, că profe
sorii de mîine ai fotbalului ies 
destul de ușor de pe „banda 
de fabricație". Asupra acestui 
aspect, un apreciat specialist la 
vremea sa, ing. Virgil Economu, 
spunea : „Vrei să devii antre
nor la noi ? Treabă ușoară. Ur
mezi cursurile medii sau supe
rioare, de obicei fără frecvență, 
te prezinți la un număr de exa
mene pe care nu se poate să nu 
le iei și, după ce ai pus ghetele 
în cui, începi să profesezi. Cei 
mai mulți se aruncă Ia echipe 
mari. Alții devin... turiști de 
profesie, cutreierînd toate eșa
loanele..."

Experimentatul tehnician a 
exagerat puțin, însă dacă am 
face o socoteală cîte „Intrări" 
și „ieșiri" au fost operate de fo
rul de specialitate la capitolul 
antrenori, cîte contracte au fost 
desfăcute și cîte au fost înche
iate în ultimii 2—3 ani, atunci 
trebuie să cădem de acord (eli- 
minînd. desigur, factorii subiec
tivi) că toate necazurile vin din 
lipsa de pregătire, de compe
tență, a multora 
nori. Semnalele 
ție ale federației 
ducția inadmisibil 
actualelor centre de juniori și 
copii au la origină aceeași ex
plicație. Asta înseamnă că „ju
cătorii de ieri", mari sau mici, 
mai toți trec prin valurile fot
balului in calitate de antrenori, 
fără insă să poată argumenta 
cu temei că au pus cu responsa
bilitate umărul la revitalizarea 
acestei discipline.

De la un bun început am vrea 
să fim bine înțeleși în zugrăvi
rea acestui tablou, deloc vesel. 
Păstrînd tot respectul celor ce 
au fost în trecut jucători cu 
personalitate, nu vrem să con
testăm nimănui dreptul de a 
urma cursurile de antrenori. A- 
preciem, de asemenea, acțiunile 
întreprinse de federație, în de
cursul anilor, pentru îmbunătă
țirea calității corpului de teh
nicieni (prin reciclări periodice, 
analize înaintea începerii fiecă
rui sezon, schimburi de expe
riență). Dar, la cerințele de azi 
ale soccerului nostru ceea ce 
s-a f cut e cam puțin și de a- 
ceea se pretinde o reconsiderare

dintre antre- 
de insatisfac- 
față de pro- 
de redusă a

PARE ABSOLUT NORMAL!
a procesului de formare a teh
nicienilor fotbalului, pentru a se 
împlini exigențele intîlnite in 
toate sferele invățămîntului. A- 
vem în vedere, în primul rind, 
strinsa legătură dintre teo
ria și practica fotbalului, me
nită să formeze pe antrenorul 
de mîine, să-i dea Înalte cunoș
tințe profesionale și de peda
gog, competență. După cum bine 
se știe, în licee elevii studiază 
pe plan teoretic, iar în zilele și 
lunile de practică produc în a- 
teliere și laboratoare, ajută la 
îndeplinirea planurilor Între
prinderilor tutelare ; studenții 
se pregătesc în aule, dar apoi 
îmbracă halatul de lucru în u- 
zine și laboratoare ajutînd la 
rezolvarea unor probleme pen
tru industrie, agricultură, tran
sporturi, institute de cercetări. 
Toți se formează la școala mun
cii, în spiritul eficienței și al 
responsabilității.

Atunci, de ce in fotbal să fie 
altfel ? Se spune că și aid 
practica pentru viitorii antrenori 
este obligatorie. Se spune, stă 
scris negru pe alb, dar ea se 
face formal și tot atit de for
mal conducerile cluburilor și 
coordonatorii centrelor de copii 
și juniori semnează adeverințe 
jucătorilor cuprinși in planurile 
de școlarizare cum că ar fi fă
cut... minuni ! Astfel, cu hîr- 
tiuța în mînă (că sînt „băieți 
buni"), cu răspunsuri de „tre
cere" la teorie, x, y și z obțin 
miraculoase carnete de antre
nori. La una din trecutele con
sfătuiri cu antrenorii divizionari 
A și B, plecînd tocmai de la 
acest neajuns, Ștefan Covaci, 
vicepreședintele federației de 
specialitate și antrenorul echi
pelor naționale, cerca conducă
torilor și tehnicienilor de Ia 
cluburi să fixeze pentru jucă
tori ore de prezență obligatorie 
pe terenurile unde se instruiesc 
copiii, schimbul de mîine ai e- 
ehipelor. în fotbalul mondial o 
astfel de practică a devenit re
gulă, cei mai buni jucători ai 
formațiilor luînd sub „patronaj" 
pe cei mai dotați copii, pentru 
a le modela talentul și a le 
dezvolta acele însușiri proprii 
marilor jucători.

De neînțeles este de ce FJI.F. 
nu face ordine intr-o astfel de 
problemă vitală pentru ridica
rea calitativă a fotbalului ? Efi
ciența ar fi dublă — una pen
tru formarea antrenorului pe
dagog de mîine, alta pentru 
readucerea copiilor pe terenuri
le de fotbal. Mare ar fi mira-

jul celor mici aflînd că la Di
namo vor învăța abeceul fot
balului de la Dudu Georgescu 
și Dinu, la Steaua de la Dumi
tru și Iordănescu, la F. C. Ar
geș de la Dobrin și Olteanu, la 
Sportul studențesc de la Octa
vian Ionescu și Mircea Sandu 
etc.

în sfîrșit, un ultim aspect se 
referă la acea condamnabilă 
nerespectare a parcurgerii unor 
etape obligatorii de către antre
nori, observată prin unele pro
movări spectaculoase la condu
cerile echipelor. în întreprinde
re un maistru nu poate fi 
maistru dacă n-a muncit cot la 
cot cu muncitorii, un profesor 
universitar nu poate ajunge la 
catedră pînă nu a trecut prin 
etape intermediare, de muncă 
asiduă, plină de conținut și de 
responsabilitate. Și unul 
lălăit trebuie să probeze 
rezultate concrete. Or, în 
nimeni nu prea întreabă 
dat tovarășe antrenor ca 
miți atilea și atitea pretenții, 
care este produsul tău finit, ce 
știi să faci 7“ Iată, un subiect 
de reflecție pentru forul de spe
cialitate. Poate că n-ar fi rău 
să se Instituie și titlul de „an
trenor — stagiar" și numai du
pă un timp, pe baza unor cri
terii menite să măsoare reala 
capacitate a antrenorilor, să se 
facă încadrările la echipe. Ar 
fi în sprijinul formării adevă
ratei competențe.

și ce- 
prin 

fotbal 
„ce ai 
să e-
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BINE SPUS, TOVARĂȘE DIRECTOR

fi?

ce
Tudor MATEI

Nume prea 
in umbră. 
Blujdea. 
scund. Și 

i cobori din

Directorul
soneriei. Secretara apare 
ușă, veselă și dezinvoltă.

eu am 
ca în cel 

aranjeze 
tn Italia.

asemănare cu dialogul de mai Jos

Proca. 
omule.

apasă pe butonul 
în 

—, -------  , tfle
rog să-l chemi pe președinte
le secției de fotbal". Secre
tara iese. Directorul își a- 
prinde o țigară, se apropie de 
fereastră șl privește, nedefi
nit, prin perdeaua de voal.

A venit șl președintele sec
ției de fotbal. Se oprește in 
fața ușii. Așteaptă, docil, In
vitația. E poftit să se apro
pie. Refuză să ia loc in foto
liu. Directorul își stinge țiga
ra și intră direct în subiect:

— Te-am chemat, Vasilică, 
să discutăm puțin despre pro
blema antrenorului. Cu mu- 
haiaua asta nu mai merge. 
Și-apoi, am planuri mari. 
M-am săturat de deplasări la 
Fetești, la Slobozia, la Vrzi- 
ceni. Vreau respirație. Vreau 
Baia Mare. Vreau vagon-lits. 
Vreau cursă specială Tarom! 
Ce-mi propui?

— Eu aș zice să-ncercăm cu 
Ozon.

— N-ai ghicit. 1 
mare. Ne-ar ține

— Atunci, poate,
— Nici. E prea 

nu e tot una cum 
tren.

— Să-ncercăm cu
— Fugi de-acolo, 

Aud că ăsta face singur echi
pa.

— Să zicem Bone.
— Nu. Tace prea mult.
— Teașcă.
— Vorbește prea mult.
— E greu să înțeleg cam 

doriți. Poate Halagian?

— Ești naiv, VasiUci, sau 
poate vrei să intri ta mijloc? F

— Să mergem pe mina lui i‘
oia. i;

— Of, Vasile, Vasile... Vrei ! J 
să-mi bagi pe git un călugăr? 1, 
Dă-mi un nume cu care să ] i 
mai pot bea și eu un șpriț. ,1

— Poate Manolache... , >
— Imposibil. Nu bea. Și nici ' J 

n-are categorie. Iar 
planuri mari. Vreau 
mult un an să ne 
Zucchini un turneu

— Atunci Stadelli.
— Asta cine-o mai
— E băiat bun. A fost pe 

la Motru. A cutreierat Tran
silvania.

— Nu-mi plac plimbăreții.
— Atunci, să zicem, Baba- 

nache.
— Asta ce-a-ntrenat?
— A fost la Fabrica de con

fecții. Nu mal antrenează. A 
rămas In producție. Dar nu 
se poate să fi uitat. Ce pă
rere aveți?

— Nu e rău, Vasile. Dar 
ești sigur eă a rămas în pro
ducție?

— Are vreo importanță?
— Are. Dacă tot plecăm tn 

Italia, ane ne face costumele?
— Bine spus, tovarășe direc

tor. Cînd începem ?
— Chiar mîine! La zece, a- 

legem modelele...

Ce spun cifrele? 1411 ANTRENORI PE TUȘA!
PE TEREN, UN SINGUR ANTRENOR LA 159 DE JUCĂTORI!!

ESTE Și CE POATE SĂ SPUNĂ
FOTBALIST ÎN MINIATURĂ?

unui antrenor tînăr, care s-a 
afirmat la eșaloanele inferioare. 
Nu puțini sînt antrenorii care 
s-au ocupat cu tragere de ini
mă și cu bune rezultate de 
pregătirea echipelor de copii și 
juniori, dar nimeni nu le-a a- 
cordat credit, aceștia încărun
țind la cluburile respective fă
ră să poată ajunge la prima e- 
chipă, deși calitățile lor demon
strau contrariul. 5. Categoria 
antrenorilor care fug pur și 
simplu de „munca de jos". Gru
pul acestora — care este cdl 
mai larg — consideră un com
promis, pentru cariera lor, să 
se ocupe de instruirea copiilor 
sau juniorilor. Ei preferă să 
stea luni (sau chiar un an. doi) 
în expectativă, „pe tușe", cu 
speranța că vreuna din echipe
le divizionare o să-i solicite.' 
„Lotul" acestora din urmă s-a 
îngroșat an de an, astfel că as
tăzi vedem, din păcate, cum 
foarte mulți apreciați foști ju
cători, astăzi antrenori, nu s-au 
realizat profesional, crezînd că 
au dreptul să ajungă oricum în 
„vîrful performanței", la echi
pe de Divizia A sau B. uitîndl 
că experiența se poate dobîndî 
într-un singur mod: începînd 
activitatea de la cel mai de jos 
nivel, trecînd treptat prin „fil
trul" eșaloanelor divizionare.

Așa stînd lucrurile, conside
răm că toți cei 1411 ANTRE
NORI PRIVITORI trebuie să 
reintre cit mai grabnic în cir
cuitul fotbalului, punînd astfel 
umărul la ridicarea sa calita
tivă.

rile de inițiere, la sfîrșitul că
rora mulți candidați au obținut 
carnetul de antrenori, nu pro
fesează. Cauzele sint multiple. 
1. Cei mai mulți dintre ei au 
renunțat după primele încercări, 
soldate cu eșecuri. 2. In jurul 
echipelor de Divizia A și B 
s-au format adevărate „redute", 
cercuri închise, în care se pă
trunde cu foarte mare greutate, 
în sprijinul acestei afirmații 
putem aduce următorul argu
ment: DE ANI DE ZILE, ECHI
PELE ----- ---------------
B AU 
NICA 
NORI, 
NITE,
IND DE FAPT NIȘTE ROCA
DE. 3. Rarele promovări surve
nite ici, colo, se datoresc unor 
concursuri de... împrejurări. Să 
ne oprim la două exemple foar
te semnificative. Constantin 
Deliu a devenit antrenor prin
cipal în urma conflictului din
tre Constantin Țeașcă și o par
te dintre jucătorii de la Uni
versitatea Craiova. La Sportul 
studențesc, prin plecarea Iui 
Angelo Niculescu la Politehni
ca Timișoara, conducerea clu
bului bucureștean, negăsind 
probabil altă soluție de mo
ment. a apelat la serviciile lui 
Mircea Rădulescu, „debutant" 
la cîrma unei divizionare A. 
De menționat faptul că Deliu 
și Rădulescu au fovt multă vre
me antrenori secunzi la prima 
echipă sau la formația de ju
niori. 4. Conducerile cluburilor 
manifestă, aproape fără excep
ție, lipsă de curaj în încredin
țarea pregătirii primei echipe

Dispune fotbalul nostru de 
suficienți tehnicieni? Iată o în
trebare la care vom încerca să 
răspundem în ' rindwile care 
urmează. Pe anul în curs, în 
scriptele federației de speciali
tate figurează un număr 
639 de antrenori retribuiți 
emeriți. 38 de categoria I, 
a H-a, 350 a III-a și 150 
IV-a) care funcționează la 
chipe de Divizia A (principal, 
secund și juniori), la cele din 
Diviziile B și C, ca și la cen
trele de copii și juniori. Să nu 
uităm însă că pe nu mai pu
țin de 1411 (din totalul celor 
2050 calificați) îi găsim și inac
tivi, cu carnetul de antrenor in 
buzunar! Acest scurt bilanț 
este edificator, el reflectînd o 
situație ciudată: celor aproxi
mativ 90 000 de jucători legiti
mați le revin numai 639 de an
trenori care să-i pregătească! 
O simplă Împărțire ne arată 
limpede eă, teoretic, unui sin
gur antrenor i-ar reveni 
număr de 159 de jucători 
oare ar trebui să-i instruiască! 
Nici cel mai înzestrat antrenor, 
avind la dispoziție cea mai 
modernă aparatură electronică 
de testare și control, n-ar putea 
să se ocupe de 159 de jucători, 
din care, să presupunem, mă
car doi la sută ar atinge cotele 
performanței, adică ar putea 
pătrunde în „elita" fotbalului.

Numărul optim de jucători de 
care un antrenor se poate ocu
pa, cu foarte bune rezultate, 
este de maximum 25. Cea mai 
mare parte a antrenorilor, „pro
duși" de catedra de fotbal din 
cadrul I.E.F.S., ca și de cursu-
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DIN DIVIZIILE A ȘI 
LA CONDUCEREA TEH- 
CAM ACEIAȘI ANTRE- 
SCHIMBARILE SURVE- 
DE LA AN LA AN, Fi

tofi trebuie să răspundă, 
nu unul singur.

— Viorel este cel mai 
bun dintre voi?

— Este foarte bun, dar 
libero-ul Mirică ar meri
ta să fie căpitan. Pen
tru eă joacă fără gre
șeală și este cei mai clis- 
dplinat.

— Citești presa sporti
vă?

— Da.
— Pe ce-ți cad ochii 

lntil șl-ntil, cind des
chizi ziarul de luni?

— Pe numărul șuturilor.
— Ce crezi că e mal 

important in fotbal? Pre
gătirea fizică sau cea 
tehnică?

— Deși la antrenament 
îmi place focul și nu 

‘ condiția fizică e
" '" Barce-

ttab eufir, care a 
Barcelona.

— De 
brin?

— Ara 
enți.

— Fad
— Am

r , , i un sfat 
Țmă uit la el cu atenție, 
nimic nu-1 trădează că 
n-ar vorbi serios), vreau 
să-i spun, să tragă mai 
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des la poartă, căci 
cam timid.

— în ce clasă ești?
— A VIII-a A, la 

ceul „Gheorghe Șincai“.
— Se împacă, ce zici, 

cartea cu fotbalul?
— Desigur. Am termi

nat a VH-a cu media 9,38, 
chiar dacă am patru an
trenamente pe săptămî- 
nă, plus meciul. Altceva 
nici, nu fac, decit carte 
și fotbal. Așa imi spune 
și riiămica și tăticu 
td9fl.rășu’ Rusu.

— Cine e tovarășul 
Rusu?

— Adrian Rusu. antre
norul nostru.

— Ții la tovarășul Ru
su ?

— Da. Fiindcă se poar
tă frumos cu noi. Nu ne 
ceartă cind greșim, ne 
explică doar ce n-a fost 
bine și ne 
trebuie făcut, 
auzit niciodată 
du-ne, cum fac 

Care alții? 
Nu la noi, 

ayn "auzit, în primăvară, 
~ctnd jucam cu ei la mi- 
nifotbal.

— Se întâmplă să nu 
fii de acord cu tovarășul 
Rusu?

Ezită puțin, apoi:
— Se tntîmplă, la 

precieri.
‘'.-Cum, la aprecieri?

Nu răspunde. își fringe 
mîinile, își netezește pă
rul, strivește cu talpa un 
muc de țigară imaginar. 
Insistăm. într-un tîrziu:

— Așa, la aprecieri. A- 
dUcă il trage la răspun
dere pentru orice gre
șeală pe Viorel, căpita
nul echipei. Dar eu nu 
stnt de acord, pentru că

H-

9*

arată cum 
Nu l-am 

injurîn- 
alții.
la Rapid

a-

„turele". 
mai importantă, 
tona a bătut pe Steaua 
fiindcă are o condiție fi
zică deosebită. N-am pu
tut să-mi dau seama 
dacă joacă cu trei sau 
ou patru fundași. Toată 
lumea circula.

— Ai adus pînă acum 
vreun prieten la „cen
tru" 7

— Am vrut să aduc un 
portar. Pe Norocel Co- 
dreanu. Înalt, sărea ca o 
mîță. Dar nu l-au lăsat 
părinții.

— învăța prost?
— Nu, era premiantul 

clasei.
— Ce 

greșul"
— Nu 

Deși aș 
Rm. Vilcea e 
Progresul ar 
ar avea încă 
ca Apostol și 
central energic.

— Dar „naționala" 
califică?

— Se califică. Dar 
zic că trebuie băgat Do
brin, în locul lui Zam-

zici, intră „Pro- 
în A?
cred eă intră, 

vrea. Chimia 
mai bună, 
intra dacă 
o extremă 
un atacant

&u

o
alte aporturi?șl-----------------

fost tnscris ta 
tir, la Casa pionierilor, 
dar jucam tenis de ma
să fiindcă n-aveam un 
loc anume să tragem cu 
pușca. Am ocupat un 
loc doi pe sector. Acum 
nu mă mai duc. Nu mal 
am timp.

— La școală faci sport?
— Particip ta campio

natul școlar de handbal.
— Ce înseamnă fotba

lul, după părerea ta ?
— Este cel mai iubit 

sport din țara noastră. 
Este un mod de a-ți pe
trece timpul liber și de 
a vedea „tricolorii" ta 
Argentina.

— Ce profesie îți vel 
alege cînd vei fi mare?

— Arheolog. Îmi place 
mult istoria, să călăto
resc, sd citesc. îmi pla
ce și româna și matema
tica. Nu pot să sufăr a- 
natomia. La anatomie 
învăț doar pentru notă, 
nu din plăcere.

— Dintre arbitri, 
care-1 preferi?

— Pe Ignat. (Viind 
spună Igna, se Înțelege). 
Stăptnește focul și 
decizii corecte.

— Practici fotbalul 
doi ani, mi se pare, 
sizezi vreo schimbare, 
s-a întîmplat ceva eu ti
ne, de cînd ești „fotba
list"?

Se gîndește puțin, apoi 
zîmbește triumfător.

— Sigur, 
mușchi la 
mai plîng

ACEȘTI

Pe
să

dă

de 
Se-

Am făcut 
picioare și nu 
din orice.

Ion CUPEN

Gheorghe NERTEA

FOȘTI JUCĂTORI...
(Un clasament sui-generis)

Ați avut vreodată curiozitatea 
de a studia clasamentul Diviziei 
A prin prisma 
Iată cum ar arăta 
clasament.

Pe locurile 1—1, . _ ____
cași : Jenei, Halagian. A. Nicu
lescu și Bone.

Pe locurile 5—7, trei fundași : 
M. Rădulescu, Deliu, Staicu.

Pe locul 9, Gheorghe Ola, fără 
un post precizat.

Antrenorii-portari, adică Valen
tin Stănescu și Traian 
nescu. se află pe locurile 
respectiv, 11, încadrîndu-1 
fundașul Nunweiller III.

In sfîrșit, seria cea mai 
pactă, între locurile 13 șl 18 (cu 
o singură excepție, Ion Ionescu), 
li cuprinde pe antrenorii înain
tași : 13. Nlcușor, 14. Proca, 16. 
Blujdea, 17. Oană, 18. Manolache.

Sigur că acest clasament este 
foarte relativ, fie șl numai pen
tru faptul că a fost înregistrat 
după etapa a Vin-a, adică în
tr-un moment dat, cu mari po
sibilități de modificare în viitor. 
Dar, oricît ar fi de relativ, el 
scoate la iveală o seamă de rea
lități pline de semnificație. S-a

antrenorilor ? 
un asemenea
patru mijlo-

lo- 
9 »i, 

pe

com-

spus că fotbalul nostru este do
minat în general de spiritul mij
locașului. Iată și confirmarea : 
primele patru echipe — Steaua, 
F.C. Argeș, Poli Timișoara și 
A.S.A. Tg. Mureș — sînt con
duse de mijlocași. S-a mai spus 
că echipele noastre joacă in ge
neral mai bine în faza ' 
rare decit pe cea a 
Faptul că pe locurile 5. 
află antrenori-fundași e 
confirmare. In sfîrșit, 
prezență a înaintașilor în 
Iul clasamentului dă de 
explicînd pe de o parte 
că In zona atacului s-au 
cele mai importante 
de concepție, ceea ce face 
vedeta de ieri să nu prea 
sească soluțiile cele mal adec
vate, iar pe de altă parte — fap
tul că înaintașul, solist prin ex
celență, se încadrează mai greu 
— cu excepțiile do rigoare, bi
neînțeles 
struire a 
buie să 
cărămidă, 
atac. (Fără _ 
observație nu poate fi generali
zatoare, deoarece există și ti-

de apă- 
atacului.

6, 7 se 
iarăși o 

masiva 
subso- 
gîn-dit, 
faptul 

produs 
modificări 

ca 
gă-

— în munca de con- 
unei echipe, care tre- 
înceapă, cărămidă cu 
dinspre defensivă spre 

îndoială că această

puri de atacanți cu echilibru șl 
sobrietate — vezi cazurile oană, 
Proca etc. — dar ideea în sine 
rămîne și explică, într-o oare
care măsură, dificultățile peda
gogice ale unor mari vedete ca 
Ozon, Pîrcâlab etc, adică ale 
unor foști fotbaliști care con
tinuă să gîndeascâ mai ales prin 
prisma visurilor lor de jucători).

Acest clasament sul-generis, a 
cărui relativitate o subliniem 
încă o dată, scoate la iveală fap
tul că fotbalul românesc este 
dominat de prudența mijlocași
lor, organizat — nu de puține 
orî — de asprimea fundașilor și 
înaripat (rareori) de prestanța 
înaintașilor de odinioară. Făcînd 
un bilanț sintetizator, am putea 
spune că fotbalul românesc a 
fost dus în Mexic de mijlocașul 
Angelo Niculescu, a pierdut o 
calificare europeană cu porta
rul valentin Stănescu, Iar acum 
așteaptă ca înaintașul Stefan 
Covaci să anuleze toate rezervele 
formulate la adresa „vîrfurilor". 
redînd tuturor antrenorîlor-îna- 
intași încrederea și tenacitatea 
care le lipsește deseori.



tn lumina exigențelor Programului aprobat de partid privind dezvoltarea continua a mișcării sportive

CE ȘEJNȚIMOE fflffll JMDIPLIMREA «CȚIVțlOR Of JEPffiZfflTARt 
SUPERIOARĂ A SPUR lllllll ROMÂNESC PE PLAN INILONAIIIINAI ?

REUȘITELE TRECUTULUI NU POT ASCUNDE
•>

IMPASUL PREZENTULUI ÎN „SPORTUL BILELOR"

Hie Băla? fi Iosif Tismănar 
- campioni mondiali la 
proba de perechi, dar pe 
cind un nou campion mon

dial individual ?

Sportul popicelor poate fi considerat una dintre disciplinele 
cele mai populare din (ara noastră. Atît la sate cit și in 
orașe, tineri și virstnici practică cu plăcere, cu pasiune chiar. 

Jocul de popice. Dacă în urmă cu 3—4 decenii era doar un sport 
de agrement, azi este o disciplină competițională, prezentă din ce 
în ce mai mult in acțiunile sportive organizate, atît la nivel local 
cit și republican.

In sportul de performanță, popicarii români au o faimă recu
noscută. Prezența lor în ultimele două decenii la marile între
ceri - campionate mondiale pentru seniori și europene de ju
niori, sau C.C.E. - este marcată, de fiecare dată, cu rezultate
valoroase. Numeroasele titluri mondiale și europene cîștigate de 
reprezentanții noștri au făcut ca sportul popicelor din România 
să se bucure de multă prețuire pe arena mondială.

Din păcate, insă, în ultimul timp s-a constatat o stagnare care 
a împiedicat adesea pe sportivii noștri fruntași in această disci
plină să obțină rezultatele foarte bune cu care ne obișnuiseră. 
Performanțele izolate la băieți și mai ales baterea pasului 
pe foc in probele feminine ar trebui să mobilizeze intreg activul 
acestui sport de mare popularitate

ECHIPELOR REPREZENTATIVE
LE LIPSESC TINERI VALOROȘI.

CE TAC ANTRENORII DE LA CLUDLRI ?
Sportul popicelor, nefiind dis

ciplină olimpică, are ca obiec
tiv suprem participarea la cam
pionatele mondiale (seniori) și 
campionatele europene (juniori), 
confruntări care se organizea
ză din doi în doi ani (anul 
trecut au avut loc ..mondialele", 
iar anul acesta „europenele"). 
La ambele competiții o com
portare bună au avut doar bă
ieții noștri, care au ciștigat trei 
medalii de aur (la C.M. în 
proba de perechi prin I. Tis
mănar și I. Băiaș, la C.E. la 
individual prin Al. Tudor și la 
echipe băieți). Fetele s-au com
portat slab. Noua generație de 
jucătoare este departe de rezul
tatele celei de acum cîțiva ani, 
care la „mondialele" din 1970 și 
1972 se afla în fruntea ierarhiei. 
Celebrele jucătoare de atunci 
(Elena Trandafir, Cornelia Pe- 
trușcă și celelalte componente 
ale „echipei de aur“) nu au, 
deocamdată, urmașe valoroase.

în preocupările forului de 
specialitate se află, de cîțiva 
ani. ÎNTINERIREA LOTURI
LOR, atît la băieți cit și la 
fete. S-a renunțat la unii ju
cători mai în vîrstă, la aceia 
care la C.M. de la Viena (1976) 
n-au dat randament. Dintre cei 
cu o mai veche experiență, care 
mai sînt în loturi, unii nu evo
luează la nivelul cerințelor de 

azi. Este cazul lotului feminin. 
La prima verificare a loturilor 
pentru C.M. ’78 (în luna mai, în 
Elveția), în partidele cu puter
nicele formații ale R.F. Germa
nia (recent, la Mangalia), doar 
lotul masculin a făcut față, cîș- 
tigînd la scor. Reprezentativa 
feminină a pierdut, în princi
pal. datorită jucătoarelor cu un 
vechi stagiu în lot, ca Ana Pe
trescu sau Mariana Constantin 
(readusă în lot, cu toate că s-a 
renunțat la ea după C.M. de la 
Viena....), care au realizat punc
taje nepermis de slabe : 374 și, 
respectiv, 371. Dintre jucătoa
rele tinere doar Elena Vasile- 
Stan și Cornelia Niculae au 
evoluat mulțumitor, punctînd în 
jur de 400. La ora actuală, 
din lotul masculin satisfac
ție deplină dă doar Iosif 
Tismănar, care continuă să fie 
jucătorul nostru nr. 1 (în me
ciul cu R.F.G. el a obținut un 
excelent rezultat — 977 p.d.).

Se impune ca antrenamentele 
să fie intensificate Pe toată li
nia, mai ales la cluburi, unde 
pregătirea lasă mult de dorit. 
Este cazul, credem, ca antreno
rii loturilor să-și facă— timp 
și să treacă pe la echipele de 
unde se recrutează jucători 
pentru reprezentativele țării, să 
indrume, să controleze proce
sul de instruire al selecționa
ților.

VOLUM SCĂZUT, INTENSITATE REDUSĂ 
LA ANTRENAMENTE.

DECI, INVERS DE CUM AR TREBUI!
- iată de ce obosim la bila a 200-a...
în secții sînt activiști ini

moși, pasionați, care iau asupra 
lor toate treburile echipei, de 
ordin adminlstrativ-gospodăresc, 
organizatoric sau tehnic. Dar slnt 
cazuri clnd intervenția, ajutorul 
competent și autoritar al con
ducerii asociației sau clubului 
sînt necesare. Mai sînt încă e- 
chipe care n-au antrenori sau 
instructori cu experiență. Unii 
dintre tehnicienii care se ocupă 
de pregătire n-au o calificare 
de specialitate, din care cauză 
nu aplică în procesul de instru
ire elementele antrenamentului 
modem. La majoritatea forma
țiilor, chiar și la cele divizio
nare, antrenamentul are la bază 
doar stricta pregătire tehnică, 
cu bila pe pistă. Se neglijează 
pregătirea fizică, folosirea exer- 
cițiilor de gimnastică și atletice, 
care asigură dezvoltarea gene
rală a sportivului. Ca să arunci 
bila de aproape 3 kg cu precizie 
milimetrică și la a 180-a sau la 
a 200-a lansare, trebuie să fii — 
în primul rînd — un sportiv 
multilateral pregătit Jucătorii 
care se bazează numai pe pre
gătirea pur tehnică, pe talent, au 
In jocul lor, de regulă, un înce
put bun, dar după o jumătate de 
oră (fetele), sau o oră (băieții) 

Așadar, cauzele stagnării se află în lipsa de îndrumare ți control la secții, în pregătirea precară 
a sportivilor, în penuria de cadre tinere valoroase. Biroul F.R. Popice are datoria să anali- 
2eze_ aceste aspecte, să ia măsuri ferme pentru eradicarea lipsurilor. Și, în mod firesc, 

primele măsuri trebuie să vizeze chiar activitatea acestui for, impulsionarea membrilor săi pentru o 
cunoaștere perfectă a situației ți pentru inițierea grabnică a măsurilor ce se impun. Aportul tehni
cienilor cu calificare ți experiență în ridicarea nivelului general al pregătirii este indispensabil. 
Biroul F.R.P. trebuie deci să-i mobilizeze, să le coordoneze activitatea, să le fixeze obiectivele 
prioritare.

SPORTUL POPICELOR POATE SA ADUCĂ MIȘCĂRII NOASTRE SPORTIVE NOI SUCCESE DE 
PRESTIGIU. Pentru aceasta se cere însă un efort comun al tuturor factorilor, o amplificare 
a muncii la nivelul exigențelor, o repartizare concretă a responsabilităților.

Grupaj realizat de Toma RABȘAN

oboseala apare inevitabil din 
cauza slabei pregătiri fizice.

Procesul de instruire lasă de 
dorit, antrenamentele sînt pu
ține la număr — 2—3 pe săp- 
tămînă — și acelea cu un vo
lum de muncă scăzut și inten
sitate redusă. Așa se petrec lu
crurile la Hidromecanica și Me- 
trom Brașov. Voința Cluj-Na- 
poca (fete), Olimpia Reșița, 
Unio Satu Mare, Rafinorul Plo
iești, Voința Cluj-Napoca și in 
alte locuri. Echipele au nevoie 
de ajutor, de îndrumare din par
tea comisiilor județene, a con
ducerii cluburilor și asociațiilor 
și nu în ultimul rînd din partea 
Biroului federal, căruia nu-i 
poate fi indiferent cum se mun
cește in secții, cum este pregătit 
și promovat tineretul, cum se 
desfășoară procesul instructiv- 
educatlv.

Aceasta cu atît mai mult cu 
cît mai sînt și conduceri de aso
ciații și secții care nu se inte
resează de formațiile lor. Un 
exemplu elocvent : la Flacăra 
Clmplna (echipă care a retro
gradat din divizie) sportivii a- 
firmă că : „noi îl vedem pe pre
ședintele secției noastre doar la 
meciurile de... fotbal".

f îi cîim oîioiiRi f
g: • La cele 11 ediții ale fi
g: campionatelor mondiale g? 
g: de popice sportivii noș-

tri au obținut 13 medalii gî 
gg de aur. 12 de argint și 11 
gg de bronz. gg
gg Performanțele juniori- ig 
g; lor la campionatele eu- gg
gg ropene : 9 medalii de gg 
gg aur, 7 de argint și 4 de gg 
gg bronz. gg
gg • La ora actuală tint gg
gg 30 000 de jucători legiti- gg 
gg mâți, 1472 de secții afilia- gg
gg te la F.R.P., aproape 700 gg 
gg de popicării cu 2 piste. gg 
gg 42 cu 4 piste și 3 cu gs 
gg șase piste. In stațiunile gg 
gg de pe litoral funcționează gg 
gg 5 arene, în special pentru gg 
gg agrement, cu cile 8—10 gg 
gg piste pentru popice și

bowling. gg
gg 9 La faza de masă a gg 
gg campionatelor individuale £ 
g| și pe perechi au pârtiei- gg 
gg pat in ultimul timp, la gg 
gg seniori, aproape 25 000 de gg 
gg jucători și jucătoare, iar £ 
gg Ia juniori peste 5 000. gg
gg • în campionatul Divi- gg 
gg ziei A evoluează 40 de e- gg 
gg chipe. in corppetiția re- gg 
gg pubUcani a juniorilor — $
gg 100 de formații, iar in gî 
gg campionatul de califica-’ > 
gg re pentru Divizia A se gg 
gg intrec aproape 2 000 de gg 
gg echipe din toate județele ig 
g (drii |
^\\\\\\\\\\\\^

ZIARUL ÎNTREABĂ, FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. Z)

chlpele fruntașe, îndeosebi cele 
care iau parte la competiții in
ternaționale — iată cîteva din
tre obiectivele federației la în
deplinirea cărora vor trebui să 
fie angrenați toți cei care acti
vează în acest sport".

Valoarea scăzută a jucătorilor 
inalți a determinat in mare 
măsură înregistrarea unor re
zultate necorespunzătoare, în 
ultima vreme, de către echipele 
naționale. Ce se întreprinde 
pentru rezolvarea acestei pro
bleme?

Răspunde George Chiraleu, 
antrenor federal: „întrucît jucă
torii noștri cu talie înaltă nu 
au atins un nivel valoric inter
național pentru că la vîrsta 
fragedă adică atunci cînd se 
sedimentează cunoștințele teh
nice și tactice și cînd se pune 
baza viitoarei dezvoltări fizice, 
nu au lucrat suficient nici can
titativ și nici calitativ (deoare
ce antrenorii lor au preferat 
să muncească cu jucători mai 
ușor de pregătit, adică cu cei 
avînd talie mai mică), am în
cercat ca măcar de acum îna

inte să evităm această greșeală. 
Ca urmare, am inițiat acțiunea 
„școala pivoților", care ar urma 
să reunească inițial un lot de 
10—15 tineri între 16 și 18 ani 
și să le asigure, cu sprijinul 
clubului sportiv Steaua, o pre
gătire baschetbalistică zilnică 
— cu accent pe caracteristicile 
jocului pivotului — fără a se 
neglija, bineînțeles, pregătirea 
școlară. La nivelul diviziilor A, 
am introdus în regulamentul 
competițiilor obligația ca forma
țiile calificate în turneul final 
să aibă cel puțin 3 jucători de 
2 m, respectiv 3 jucătoare de 
1,80 m. Mai intenționăm și re
alizarea altor acțiuni, dar tre
buie spus răspicat că primii 
responsabili de progresul (sau 
stagnarea) jucătorilor cu talie 
înaltă sînt antrenorii, pe care 
va trebui să-i îndrumăm și să-i 
controlăm cu mai multă exi
gență decit pînă acum în do
meniul muncii pentru pregăti
rea jucătorilor cu gabarit".

O bună propagandă pentru 
baschet contribuie la atragerea 
unui număr mai mare de copii 
și tineri spre practicarea aces
tui joc sportiv și implicit la 
lărgirea posibilităților de selec
ție. Ce ați inițiat in acest sens?

Răspunde Igor Nicolaev. pre
ședintele Comisiei centrale de 
educație și propagandă din ca
drul F.R. Baschet: „Va fi ti
părit și difuzat în școli genera
le, licee și institute superioare 
de învățămînt un afiș policrom, 
avînd o imagine sugestivă și 
atractivă, chemînd la practica
rea baschetului; cu sprijinul fo
rului de resort al U.T.C., sîn- 
tem pe cale să întocmim un 
pliant „Invățați baschetul", cu- 
prinzînd reguli de joc, elemente 
de tehnică și de tactică; în- 
tr-un viitor apropiat vom re
aliza un film de propagandă 
pentru baschet cu subiect, sce
nariu și „artiști" (baschetba- 
liști). Filmele vor fi difuzate 
prin comisiile județene de bas
chet pentru a fi proiectate in 
școli. Alte acțiuni: în colabo
rare cu Colegiu] central al an
trenorilor și cu ajutorul direct 
al secțiilor de baschet din clu
buri și asociații sportive vom 
invita echipele fruntașe să e- 
fectueze turnee de propagandă 
în centre mai mici (Dorohoi, 
Cîmpulung Moldovenesc, Salon- 
ta. Brad, Fieni etc.) unde exis
tă nuclee care trebuie dezvol
tate; vom încerca să obținem 
intrarea gratuită a elevilor la 
meciurile Diviziei A etc.".

OPTIMISMUL ALEBCAIORULUI Df CURSA 1UHGĂ
(Urmare din pag. I)

n-am schimbai nimic. Mănîno 
tot atita, alerg tot atita, mă 
mișe mereu, că dacă nu te 
miști, mori. Dimineața, ca să 
nu ridă lumea, alerg o juma*  
de ceas In parc, la 23 August”. 
„Nu prea înțeleg. Dumneata, 
care pedalezi și alergi toată 
ziua ?... „Iar n-ai dreptate. A- 
rată-mi și mie un șofer ade
vărat care nu încălzește moto
rul dimineața, inainte de ple
care. Omul are și el nevoie de 
încălzirea asta. Unul care a- 
leargă un pic dimineața vede 
viața altfel, e mai vesel. Și 
numai pentru că balbolează 
sîngele, ca uleiul". „Cît ai de 
gînd să mai alergi, nea Di- 
nule ?“ „Pînă la sfirșit. Am 
un dor de fugă în mine... U- 
neori trec prin Cișmigiu. Și 
atunci alerg și mai tare, ca să 
nu-i văd pe eei care citesc, 
picotind, jurnalul" „Ai alergat 
globul de cîteva ori, ne pista 
de atletism. Ai lua-o de Ia ca
păt ?” „Păi cum altfel ? Dinu 
Cristea din Vasilați a ajuns in 
25 de țări cu alergarea". „Un
de ai (ost ultima oară ?“ „La 
Paris, cu un copil, acum cinci 

ani, la un cros. Da’ să știi că 
Parisul nu mai e ca acum 28 
de ani. E lume multă. Miroase 
a benzină arsă. Dai să te fe
rești mereu, după cite un stîlp, 
ca să nu te ia in bot mașina. 
Nu mai e aer. Iar omul de aer 
are nevoit. Lumea s-a schim
bat. Se mișcă mai puțin. A- 
cum e cu lift. (La Vasilați nu 
era). Acum e cu telefon. Eu 
urăsc și telefonai, că mai bine 
dau o fugă și stăm de vorbă, 
față in față, că nu e tot una 
cind vorbești cu ochii sau cind 
vorbești numai cu gura. Vrei 
să-ți spun ceva ? Mie nu-mi 
place nici televizorul, că te în
deamnă Ia huzur Totul e miș
carea, măi băieți ! Dacă ai a- 
pucat să lenevești, fie și nu
mai o zi, oboseala se Iasă în 
picioare, și apoi în cap și 
incepi să le vezi negre. Acum 
vă las... Știi ceva ? Am s-o iau 
mai pe ocolite, spre Vatra Lu
minoasă, am să caut niscaiva 
străzi mai dosnice, ca s-o iau 
drept în alergare, uite că în
cepe și ploaia, prin «arătură»".

Și Dinu Cristea s-a aruncat 
literalmente pe trepte, sărind 
din trei în trei, in al 67-lea an 
al vieții...



Luni, la Palatul Sporturilor și Culturii

120 DE BOXERI VOR LUA STARTUL 
SPRE CELE 11 TITLURI DE CAMPIONI
Pe iubitorii sportului cu mă

nuși din Capitală îi așteaptă 
din nou o „săptămînă plină". 
Incepind de luni, la Palatul 
Sporturilor și Culturii vor avea 
loc finalele campionatelor na
ționale de box. La această ulti
mă fază a competiției vor fi 
prezenți aproape 120 de pugi- 
liști din întreaga țară, calificați 
in urma eliminatoriilor zonale 
sau a participării la activități 
internaționale (Balcaniada, Spar- 
tachiada militară, Dinamovia- 
da). Printre aceștia se vor afla 
10 dintre cei 11 campioni na-

conta întotdeauna doar pe favo- 
riți. Iată doar cîteva categorii 
în care ar fi hazardat ori ce 
pronostic : pe cine să alegi, de 
pildă, la categoria pană între : 
T. Tudor, Gh. Ciochină, C. Buz- 
duceanu, M. Lazăr, J. Vancea 7 
Sau la categoria semimijlocie : 
V. Cicu, I. Vladimir, C. Hoduț, 
I. Fuicu 7 Ori la mijlocie mică : 
V. Didea, Al. Tîrboi, S. Tîrîlă, 
D. Petropavlovschi, I. Mocanu 7

Sigur că la prima vedere sînt 
și categorii în care favoriții a- 
par cu evidență. Astfel, la ca
tegoria muscă, brăileanul Niță

ÎNCEPE EDIȚIA A
Ediția a 29-a a campiona

tului național de baschet mas
culin începe cu meciurile du
ble programate pentru azi și 
mîine în Capitală, la Cluj-Na
poca și 
lor 12 
teptate 
măresc 
sportiv , 
siste la cît mai multe meciuri 
viu disputate și de bun nivel 
tehnic. Pentru aceasta, însă, se 
cere jucătorilor și antrenorilor

la Sibiu. întrecerile ce- 
divizionare A sînt aș- 
cu interes de cei ce ur- 
activitatea acestui joc 
și care doresc să a-

29-a A CAMPIONATULUI DE BASCHET
abordarea cu deplină responsa
bilitate, cu multă ambiție, a 
partidelor competiției care tre
buie să constituie principala 
premisă a redresării baschetu
lui românesc. Disciplină per
fectă, aplicarea permanentă a 
jocului modern, afirmarea e- 
lementelor tinere, în special a 
celor cu talie înaltă, spectacole 
rit mai atrăgătoare — iată ce 
pretindem echipelor din prima 
competiție a țării.

TROGRAMUL ETAPEI INAUGURALE

Recomandat de medalia de argint cucerită la campionatele euro
pene, Teodor Dinu va încerca să-și înscrie in palmares ți titlul 

de campion național la categoria cocoș.

ționali de anul trecut (în ordi
nea categoriilor) : T. Ghinea, I. 
Memet, M. Lazăr, I. Mantu, 
C. Cuțov, V. Cicu, V. Didea, A. 
Năstac, V. Vrinceanu și M. Si
mon. Lipsește doar campionul 
categoriei muscă, constănțeanul 
Faredin Ibraim (care a depă
șit greutatea la „zone"). Trebuie 
să menționăm, de asemenea, că 
printre competitori se află foști 
campioni naționali, care vor în
cerca, desigur, să-și recucereas
că titlurile : Al. Turei, _Gh. Cio
chină, FI. Livadaru, 
novici, C. Hoduț, I.
I. Gyorffi.

Simpla enumerare 
nume poate da o 
disputelor ce vor avea loc la 
fiecare categorie în parte. Acti
vitatea competițională din ulti
ma vreme ne dă temei să an
ticipăm că în lupta pentru cen
turile tricolore nu se va putea

C. Ștefa- 
Mocanu și

a acestor 
imagine a

Robu pare „urmașul" cel mai 
îndreptățit al absentului Ibra- 
im. Precum e greu să găsești 
contracandidat lui Mircea Si
mon la „grea" sau vicecampio- 
nului european Teodor Dinu la 
„cocoș". Interesantă este situa
ția categoriei ușoare, unde pre
zența pe același tablou a fra
ților Calistrat și Simion Cuțov 
poate părea atractivă, dar pro
babil că această împrejurare ne 
va lipsi de o... finală, regula
mentul interzicînd meciurile în
tre frați !

întrecerile celor mai buni 
boxeri din țară vor avea loc 
după următorul program : luni, 
marți, miercuri — gale prelimi
nare, cîte două pe zi, la ora 
15 și 19 ; joi și vineri — galele 
semifinale, cîte una pe zi, la 
ora 18,30 ; sîmbătă — zi de 
pauză ; duminică — gala fina
lelor, la ora 10 dimineața.

Universitatea Cluj-Napoca — Universitatea Timișoara, Ra
pid — I.C.E.D., —
Lie. 2 — Farul. Meciurile Dinamo București 
dea și Politehnica Iași — 
formațiile bucureștene iau 
ternaționale peste hotare.

C.S.U. Sibiu — C.S.U. Brașov, I.E.F.S. — 
Dinamo Ora- 

amînate, deoarece 
zile la turnee in-

IN CAMPIONATUL

Steaua au fost 
parte în aceste

REPUBLICAN FEMININ...

...au loc jocurile etapei a 3-a : Mobila Satu Mare — Rapid 
București, Universitatea Timișoara — C.S.U. Galați, C. S. Șc. 
Ploiești — Universitatea Cluj-Napoca, Olimpia București — 
Voința Brașov, Progresul București — Politehnica București.

LOTURILE DIVIZIONARELOR A
DINAMO BUCUREȘTI : Gh. Novac 

(1,97), M. Chivuxlescu (1,86), V. 
Popa (1,95), L. hrascencu (2,01), M. 
Braboveanu (1,88), I. Uglai (1,95), 
M. Caraion (1,93), D. Georgescu 
(2,00), Cr. Fluturaș (1,87), D. Nlcu- 
lescu (1,90), G. David (1,98), Gh. 
Mihuțâ (2,03). Antrenor : D. Nicu- 
lescu.

STEAUA : T. Tarău (1,98), Gh. 
Câmpeanu (2,00), C. Cernat (1,94), 
Gh. Oczelak (2.00), N. Pirșu (1,85), 
V. Zdrenghea (1,92), V. Câpttșan 

A. Netolitxchî (1,83), R. Op- 
(2,09), E. Neagu (2,02), C. 
(1,98), Gh. Radu (1,84), V. 

Ion _(2,04), Antrenori : M. Nedef fi

CLUJ-NAPOCA s 
____  (1,97), M. Ruhrlg 
A. Schuller (1,94), M. Banu 
M. Borna (1,84), M. Crâciim 
A. Di a con u (1,97), St. Mate 
V. Moisin (1,92), I. “
C. Voicu (2,00).

Al. Fodor. 
UNIVERSITATEA 

Gh. Roman 
(1,83), 
(1,93), 
(2,04), 
(1.88), 
(1,87), _
V. Geleriu.

FARUL CONSTANȚA t 
nescu (1,86), V. Tegloș

Spînu (1,96), V. Bâiceanu (1,95), 
M. Țurcanu (1,95), M. Cîmpeanu
(1.94) , L. Martinaș (1,93), V. Pașca 
(1,88). V. Lumezeanu (1,88), G. Du
mitru (1,96), G. lonescu (1,94), C. 
Brighiu (1,85), A. Popescu (1,90), 
M. Tîngâreanu (1,91). Antrenor : 
Em. Râduoanu.

RAPID ‘
(2,01), 
(1.80), 
0,90),
(1.94) ,
a ,96), 
madâ ____ __ ______
Dumitru (1,88). Antrenor : 
sug ion.

I.C.E.D. BUCUREȘTI : D. Beroeanu 
(2,00), P. Grâdișteanu (2,00), S.

BUCUREȘTI : D. Vlâdescu
R. Bociu (1,80), C. Teodorescu 
Gr. Bradu (1,92), D. Vintilâ 
V. Bulancea (1,86), D. Șipoș
S. Mol in (1,90), D. Stânescu 
Gh. Dumitru (2,01), M. Plâ- 
(1,94), Z. Gellert (1,99), D.

..................... H. Tur-

Dragomir 
Antrenor :

R. Merti-
(1,96), A

AU CUCERIT CAMPIONA
TUL :

Metalul „23 August" Bucu
rești în 1950 și 1952 ; Loco
motiva P.T.T. București în 
1951 ; Dinamo București în 
1953, 1954, 1955, 1957, 1965, 
1968 și de atunci deține ti
tlul fără întrerupere (10 e- 
diții în șir) ; Steaua : 1956, 
1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 
1963, 1964, 1966, 1967.

De mâine, la poligonul Tunari

400 DE TRĂGĂTORI LA STARTUL CAMPIONATELOR DE TIR
în parcul Herăstrău —întrecerile de tir cu arcul

între 9 și 12 octombrie, pe 
poligonul Tunari din Capitală 
se vor desfășura campionatele 
naționale, individual și pe e- 
chipe, pentru seniori, senioare, 
juniori și junioare mari și 
mici, la probele de pușcă, pis
tol, talere și mistreț alergător. 
Concomiteht, pe poligonul din 
parcul Herăstrău vor avea loc 
întrecerile de tir cu arcul. Cu
<\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^

acest prilej va fi stabilită ie
rarhia valorică a trăgătorilor 
consacrați și se vor analiza 
perspectivele de formare a lo
tului reprezentativ pentru se
zonul competițional 1978. In- 
trucît pe standuri va fi pre
zent tot ce are mai bun, la 
această oră, tirul românesc la 
toate armele și categoriile de 
vîrstă, acest eveniment al spor-

ROMÂNIAFILM PREZINTĂ

Rotaru (1,94), V. Miliiaru (1,98), 
M. Dumitru (1,90), A. Molnar (1,83), 
M. Andreescu (1,87), S. Osacenco 
(1,83), D. Chircâ (1,88), A. Anas
tasia (1,84), M. Zisu (1,97). Antre
nor : M. lonescu-Micandru.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA : 
Minius (1,90), N. Mănâilâ
M. Mînzat (1,95), N. Gal 
Szabo (1,95), V. Zgriban 
Vulc (1,84), D. Lăzâreanu 
Lugojanu (1,91), R. Cora 
Florea (1,94), M. Chirilâ 
Murârescu (1,79), T. 
Antrenor : A. Minius.

DINAMO
(1.85) , Al. Antal 
(1,83), V. “
(1.85) ,
N.
L. 
D.
Z. 
L.

•A.
(1.95). 

(1.90), £.
(1.81) , M.
(1.98) , R.

(1.81) , Tr.
(1.99) , M. 

Oprea (1.87).
ORADEA : N. Viciu

(1,89), Gh. Borzon 
Banu (1,87), L. Coșarcâ 

Gh. Homorodeanu (1,92), 
Lazâr (1,97), R. Minyo (1,95), 
Molnar (1,96), L. Nagy (2,01), 
Popescu (2,01), Gh. Sike (1,77), 
Szep (1,97), R. Țimbuli (1,91), 

Weber (2,02). Antrenori : N. Hu- 
poiu și Tr. Constantinescu.

POLITEHNICA IAȘI : D. Moisescu 
(1,90), M. Troaca (2,00), D. Scutaru 
(2,00), D. Pomîrlâ (1,98), V. Va- 
sile (1,90), R. Boișteanu (1,96), M. 
Cosma (1,86), N. Samson (1,81), M. 
Luchian (1,89), S. Antohi (1,83), M. 
Huszar (1,81), L. Dorobât (1,85), 
M. Djiroloum (1,85). Antrenor : P. 
Vasiliu.

I.E.F.S. + LIC. nr. 2 : M. Petrof
(1.90) , P. Brânișteanu (1,88), C. 
Ciochina (1.95), M. Marinache 
(1,93), S. Buzeșteanu (1,93), Gh. 
Carol (2,00), S. Voicu (1,96), 
ErmuracEie (1,97), R. Popovici 
Gh. Mandache (1,87), I. 
(1,85), A. Bejan (1,84), N.
(1.91) , R. Drâgânescu (1,83). 
nor : D. Evuleț-Colibaba.

C.S.U. SIBIU : A. Podvarcu
M. Mladin (1,96), M. Chirilâ , . .. 
D. Bleahu (1,95), M. Georgescu 
(1,95), M. Șerbânescu 
Cintean (1,86), L. Vulcu (1,86), 
Apostu (1,82), Z. Kosa (1,84), 
Soni slav (1,82), M. Constantinescu 
(2,00). Antrenor : F. Stoica.

C.S.U. BRAȘOV : V. Irlmia (1,84), 
V. Arâdâvoaicei (1,93), D.

(1.82).
(1,90), N. Cos- 

Dikay (2,01), 
Marinescu 
R. Trofin

Fl.
(1.93), 

Popa 
Dăescu

Antre-

(1.92),
(2,00),

L. 
Z.

V.

(1,83), V.
Fl. 
M.

(2,04), 1. Bogorin
(1,94), D. Csender 
tache (1,89), Fr.
Hegyesî (1,98), M.
C. Moraru (1,93), 
Antrenor : Gh. Mereu.

Jucătorii sublinicți sînt nou 
în echipele respective.

Benedek
1. Bulat

L. 
(1,86). 
(1.82).

venit!

Preliminariile „Cupei României" ia hochei

AVlNTUL GHEORGHIENI A TRECUT PE LOCUL DOI
4—0). Punctele învingătorilor au 
fost realizate de Costea și Nagy 
(cîte 3), Tureanu și Pisaru (cîte 
2), Malihin, Szabo, Solyom și 
Pană.

Ultimul meci a programat o 
întîlnire între două formații cu 
mulți juniori. Dunărea Galați a 
învins Clubul sportiv școlar M. 
Ciuc cu 6—2 (1—0, 4—1, 1—1). Au 
înscris : Rociu (2), Moroșăn,
Marcu, Berdilă, Bălăneanu, res
pectiv Torok și Kocsis.

în clasament continuă să con
ducă Dinamo cu 10 puncte (79-5), 
urmată de Avîntul 8 p (28-27), 
Dunărea 7 p (37-20), Sp. st. 
A.S.E. 7 p (41-27), Unirea 6 p 
(33-30) etc. Turneul se încheie 
duminică. (V. PAȘCANU, coresp).

MIERCUREA CIUC, 7 (prin te
lefon). Partida centrală a etapei a 
5-a din cadrul turneului prelimi
nar al „Cupei României" Ia ho
chei a constituit-o intllnirea din
tre formațiile Avîntul Gheorghieni 
șl Sportul studențesc A.S.E. în 
mare vervă de joc, hocheiștii de 
la Avîntul au obținut o victorie 
categorică cu scorul de 12—5 
(1—0, 4—0, 7—5). în minutul 53 
el conduceau cu 10—1 ! și numai 
un finiș puternic a permis bucu- 
reștenilor să reducă din han
dicap. Horvath (3), Gyorgypal, 
Barabas și Ferenc (cîte 2) au 
fost principalii realizatori ai în
vingătorilor.

într-o întîlnire foarte echili
brată, Agronomia Cluj-Napoca a 
întrecut cu 6—5 (2—3, 2—2, 2—0) 
pe Tirnava ’*
studenților s-a 
ultimele 10 minute cînd eî au 
aplicat un _ ' _
Au înscris : Sallo (2), 
pal, Boroș, Magyari și 
respectiv 
șl Erdely.

Dinamo a înscris o nouă vic
torie la scor, Intrecînd Unirea 
Sf. Gheorghe cu 14—1 (6—0, 4—1,

Odorhei. Victoria 
conturat abia în

^pressing" puternic. ------ Gyorgy- 
Albert, 

Ban ”(2), Salay, Vass

ETAPĂ INTERESANTĂ
IN DIVIZIA A DE JUDO

tului tragerii la țintă are o 
importanță deosebită.

Ca și în alți ani, participarea 
la campionatele naționale este 
condiționată de îndeplinirea, la 
fiecare categorie de vîrstă, a 
anumitor haremuri, de-a lun
gul anilor 1976—1977. Deși des
tul de coborîte în unele cazuri, 
aceste haremuri constituie o 
primă garanție a nivelului re
zultatelor ce se vor înregistra. 
Va fi interesant de urmărit e- 
voluțiile trăgătorilor care au 
participat la ultimele mari com
petiții (campionatele europene 
de seniori de la Tunari și cele 
de senioare și juniori, de la 
Roma), cît și ale celor din eșa
loanele valorice imediat urmă
toare, care aspiră, în continua
re, la selecționare.

La întreceri vor participa 400 
de țintași, reprezentînd 30 de 
asociații sportive și cluburi din 
țară.

Cea de-a treia etapă a Divi
ziei A de judo prezintă un in
teres deosebit față de întrecerile 
anterioare. De astă dată vor fi 
reunite cîte patru echipe in lo
cul obișnuitelor triunghiulare.

La București campioana en ti
tre, Dinamo, va susține un meci 
dificil în compania echipei 
C.S.M. Borzești, decisă, din cite 
știm, să șteargă impresia nefa
vorabilă lăsată cu prilejul eșe
cului suferit acasă, in pri
ma etapă. Intr-un alt meci, for
mația bucureșteană va 
pe Universitatea 
situată pe 
ment. Deosebit de 
anunță și celelalte 
de : Dinamo Brașov 
tatea Cluj-Napoca 
Brașov — C.S.M. Borzești. 
niunea din Capitală este progra
mată astăzi, cu începere de la 
ora 17, în sala clubului din șo
seaua Ștefan cel Mare.

Mîine, la Miercurea Ciuc, tî- 
năra formație locală Construc
torul este favorită în meciurile 
cu Universitatea București si 
I.E.F.S. Deschise oricărui rezul
tat sînt întîlnirile Rapid 
Arad — Universitatea și Rapid — 
I.E.F.S.

Celelalte patru divizionare vor 
evolua, tot mîine, la Făgăraș 
într-o reuniune atractivă : Olim
pia București — A.S.A. Tg. Mu
res, 
C.S.M.
A.S.A.

Iată

CAMPIONATELE DE GIM- . 
NASTICA ALE MAEȘTRI- | 
LOR VOR AVEA LOC IN ■ 

LUNA NOIEMBRIE
în agenda competiționa- i 

lă a gimnasticii a interve- ■ 
nit o modificare impor
tantă: campionatele națio- , 
nale ale maeștrilor (indi- i 
vidual șl pe echipe — fe- [ 
minln și masculin) nu vor , 
mai avea loc în luna oc- i 
tombrie, cum fusese stabl- 1 
Ut Inițial, ci în luna no- ] 
lembrie, la București, în , 
zilele de 25—27. De aseme- i 
nea, menționăm că în zile- ‘ 
le de 4—5 noiembrie va , 
avea loc la Cluj-Napoca ■ 
campionatul juniorilor (in- ■ 
dividual șl pe echipe, mas- j 
culin șl feminin). ■

•AJWJWjC

înfrunta 
Cluj-Napoca, 

locul trei în clasa- 
echilibrate se 
două parti- 
— Universi- 
și Dinamo 

Reu-

CASEI DE FILME UNU

DE TENISDIVIZIA A
sportive 
Conform 

de la 
autoritar 

și sînt

de tenis (seria I) 
pe bazele
Steaua, 
sportivii 

dominat

IARNA BOBOCILOR
O PRODUCȚIE A

Scenariul
Petre Sălcudeanu

Regia
Mircea Moldovan

Imaginea
Ion Marinescu

Muzica
Paul Urmuzescu

Decoruri
arh. Adriana Păun

Costume
Florentina Ileana Mirea

Montajul
Adina Georgescu-Obrocea

Sunetul
ing. Bujor Suru

Cu : Draga Olteanu-Matei, Marin Moraru, Constantin 
Diplan, Monica Ghiuță, Ileana Iurciuc, Nae Gh. Mazilu, 
Emil Hossu, Sebastian Papaiani, Carmen Galin, Virgil 
Ogășanu, Florina Cercel-Perian.

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Ci
nematografică „BUCUREȘTI”.

întîlnirile din cadrul Diviziei 
naționale A 
au continuat 
Progresul și 
așteptărilor, 
Steaua au
întrecerile la bărbați 
virtuali campioni. La fete, Di
namo București, beneficiind de 
aportul Florenței Mihai și al 
Marianei Simionescu, a cîștigat 
detașat toate întîlnirile, excep
ție făcînd cea cu Progresul. 
Rezultate (băieți) : Steaua — 
Dinamo Brașov 6—4 ; Politeh
nica București — Jiul Petro
șani 5—5 ; Dinamo București — 
Politehnica Cluj-Napoca 8—2 ; 
Steaua — Politehnica Cluj-Na
poca 8—2 ; Dinamo Brașov — 
Politehnica București 10—0 ; Di-

namo București — Jiul Petro
șani 5—5 ; (fete) : Progresul — 
Politehnica București 5—0 ; Di
namo București — U.T.A. 4—1 ; 
Dinamo Brașov — Steaua 4—1 ; 
U.T.A. — Steaua 5—0 ; Dinamo 
Brașov — Politehnica Bucu
rești 4—1 ; Dinamo București — 
Progresul 3—2. Astăzi, de la 
orele 8, se vor disputa urmă
toarele partide : pe stadionul 
Steaua : Politehnica București 
— Politehnica Cluj-Napoca (bă
ieți) ; U.T.A. — Progresul (fe
te) ; pe stadionul Progresul : 
Dinamo București — Steaua, 
Dinamo Brașov — Jiul (băieți) ; 
Politehnica București — Steaua, 
Dinamo Brașov — Dinamo 
București (fete). (S. IONESCU, 
coresp.)

Nitramonia 
Sibiu, 

și C.S.M.
și clasamentul

A.S.A.
Făgăraș — 

Nitramonia — 
— Olimpia.

înaintea a-
cestei etape :
1. Dinamo Brașov 4 4 0 0 28- 0 4
2. Dinamo Buc. 4 4 0 0 25- 2 4
3. Univ. Cj.-Nap. 4 3 0 1 18-10 3
4. Univ. Buc. 4 2 0 2 13-14 2
5. C.S.M. Borzești 4 2 0 2 12-14 2
6. A.S.A. Tg. M. 4 2 0 2 12-15 2
7. Coristr. M. Ciuc 4 2 0 2 12-16 2
8. Rapid Arad 4 2 0 2 9-18 2
9. I.E.F.S. Buc. 4 1 0 3 12-14 1

10. Nitramonia 4 1 0 3 10-17 1
11. Olimpia Buc. 4 1 0 3 9-18 1
12. C.S.M. Sibiu 4 0 0 4 3-24 0
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O disputată angajare pentru balon în partida dintre Selecționata 
de juniori a României (ÎS ani) și cea de tineret a Portugaliei. 

Foto : Vasile BAGEAC

în cuplajul amical din „Parcul copilului11

DUBLU SUCCES ROMÂNESC LA RUGBY
Ambianță plăcută, vineri 

după-amiază, la cuplajul rug- 
bystic amical din „Parcul copi
lului".

„Deschiderea" a adus față în 
față Selecționata de juniori a 
României (rugbyști pînă la 18 
ani) și XV-le Portugaliei (ti
neret. 21 de ani), intr-o par
tidă în care elanul sportivilor 
noștri era chemat să contraca
reze o experiență competițio- 
nală de trei ani în plus. într-un 
efort colectiv remarcabil, foarte 
tinerii rugbyști români au reușit 
să se „vadă" mai mult. Echipa 
n-a fructificat decît una din o- 
caziile avute (o încercare reali
zată de aripa Păduraru), dar 
baloanele în majoritatea cazu
rilor i-au aparținut. Scor : selec
ționata de juniori a României 
(18) — Portugalia (21) 4—0
(4—0). Echipa învingătoare a 
aliniat următorul XV : Bogdan 
— Bulancea, Humă, Dinu, Pă
duraru — Bczușicu, Radu Tudor 
(Boîcu) — Nistor, Iordache, 
Const. Ștefan — Dima, Marcu 
(Tuhlci) — Umling, Iliescu, 
Pascu. A condus foarte bine 
Alex. Lemneanu.

CAMPIONATUL
(Urmare din pag. 1)

în apărare — a cedat fizic spre 
sfîrșitui primei părți de joc și 
totalmente în cea de a doua.

Trecînd peste starea emotivă 
din start, reprezentativa țării 
noastre și-a reliefat valoarea 
reală pe parcursul a 30 de mi
nute de joc, refăcînd un han
dicap ce părea insurmontabil și 
impunîndu-se autoritar în fi
nalul partidei. Handbalistele 
noastre au egalat în min. 35 
(12—12), pentru ca în min. 39 
să conducă cu 14—12, iar apoi 
să răspundă în ultimele 5 mi
nute cu o suită de trei goluri 
ale jucătoarei Avădanei, care
i-a  adus un binemeritat succes 
și medalia de bronz a primului 
campionat mondial de junioare. 
Se cer remarcate abnegația în
tregii echipe, travaliul bogat și 
încrederea in forțele proprii, 
atuuri care au contribuit deci
siv la acest succes. Au marcat: 
Torok G. Răducu 5, Avădanei 
3. Janesch 3 de la învingătoare 
și Kriiger 5. Elbe 3, Apler 2. 
Scliwenn 2, Geyer 2, Koch de 
la învinse. Au arbitrat M. Val- 
cici și M. Slanojevici (Iugo
slavia).

POLONIA — UNGARIA 10—9 
(5—3). Meci foarte echilibrat 
pentru locurile 5 și 6, cîștigat 
pe merit de prima formație ca
re a avut inițiativa în perma
nență. Realizatoare : Zimmer
mann 3, Ciesla 2, Kolba 2, Ja- 
necka, Cieslikowska, Galus 
(Pol.) și Huj 4, Safi 3. Csehi, 
Azari (Ung.). Au condus G. Van 
den Ham și G. Houtbracken 
(Olanda).

NORVEGIA — CEHOSLOVA
CIA 16—15 (6—5, 10—10. 13—13, 
14—14), A fost cel mai lung 
joc al campionatului, cele două 
echipe întrecîndu-se cu o deo
sebită ardoare timp de 75 de 
minute (cu trei prelungiri) pen
tru locurile 7 și 8 ale clasa
mentului ! Norvegiencele au 
repetat frumoasele evoluții de 
la Brașov, numai că de această 
dată au avut forța de a rezista 
pînă la ultimul fluier al arbi
trilor. Golul care a decis vic
toria a fost realizat cu 12 se
cunde înainte de încheierea ce-

După victoria de miercuri a- 
supra formației Portugaliei, 
Selecționata divizionară da ti
neret a României (21) șl-a a- 
dăugat un nou succes în pal
mares, întrecînd de data aceas
ta echipa Lokomotiv Moscova 
(locul 6 în prima ligă a cam
pionatului U.R.S.S.). Scor final: 
27—13 (9—4). Patru încercări
(Vintilă, Chiriccncu — 2, Po- 
dărăscu, transf. de Milcă — 3 
și Podărăscu) și un drop (Stai- 
cu) față de o încercare (Kușma- 
riov) și trei l.p. (Karacevțev), 
iată, sintetic, raportul de va
loare dintre cele două echipe. 
A arbitrat ireproșabil C. Udrea. 
XV-le nostru : Tudose (Milcă) 
— Stănescu, Milcă (Chiricencu), 
Merca, Vintilă — Podărăscu, 
Paraschiv — Nache, Urdea, 
Borș — Malancu, Staicu — 
Scarlat, Grigore, Ungureanu.

Duminică, într-un nou cu
plaj, pe același stadion, R. C. 
Grivița Roșie — Lokomotiv 
Moscova (ora 14) și în continu
are Selecționata divizionară de 
tineret a României (21) — Por
tugalia (21).

Tiberiu STAMA

MONDIAL DE HANDBAL JUNIOARE
REZULTATELE FINALELOR

13—13); 
(7-9); 

locurile
13—13,

2. U.R.S.S. ; 3. 
Ungaria ; 7. Nor- 
Danemarca ; 11. 

Franța ; 14. Austria,
10.

Locurile 1—2 : Iugoslavia — U.R.S.S. 16—13 (8—7, 
locurile 3—4 : România — R.D. Germană 17—15 
locurile 5—6 : Polonia — Ungaria 10—9 (5—3) ; 
7—8 : Norvegia — Cehoslovacia 16—15 (6—5, 10—10, 
14—14) ; locurile 9—10 : Olanda — Danemarca 17—15 (6—8, 
14—14) ; locurile 11—12 : R. F. Germania — R. P. Congo 
20—16 (12—8) ; locurile 13—14 : Franța — Austria 10—6 (4—5).

CLASAMENT FINAL
1. Iugoslavia — campioană mondială ; 

România ; 4. R.D. Germană ;5. Polonia ; 6. 
vegia ; 8. Cehoslovacia ; 9. Olanda ; 

R.F. Germania ; 12. R.P. Congo ; 13.

lei de a 3-a prelungiri de Ingun 
Strom, cea mai eficace jucă
toare de pe teren. Au marcat : 
Strom 9, Saetre 3, Berre 2, 
Ringkilen, Braavik (Norv.) și 
Brezanjova 4, Pallova 4, Boko- 
lova 3, Durisinova 2, Pichlero- 
va, Timkova (Ceh.). Au condus 
foarte bine C. Căpățînă și R. 
Iamandi (România).

OLANDA — DANEMARCA 
17—15 (6—8, 14—14). Au marcat: 
Slot 8, Duyvesteijn 3, De Vent 
4, Gelderen, Knigge (Olanda) și 
Bach 4, Koch 4, Rosenfalck 3, 
Lohman 3, Nielsen (Danem.). 
Au condus : V. Terjinski și I. 
Todorov (Bulgaria).

AUTO • Penultima probă a C.E. 
(Formula 2) s-a desfășurat pe cir. 
cultul de la Estoril (Portugalia) și 
a fost cîștigată de francezul Dldier 
Pironi (pe ..Renault"). Clasat pe 
locul doi, compatriotul său Renă 
Arnoux continuă să conducă deta
șat in clasamentul qeneral, cu 51 p, 
fiind virtual ciștlgător. « După dis
putarea a două etape, in „Raliul 
San Remo", pe primul loc a trecut 
pilotul italian Maurizio Verinî, ur
mat la 1:13 de francezul Jean-Claude 
Andruet.

BASCHET • Partide disputate la 
Madrid în ziua a treia a „Cupei 
intercontinentale" ; Real Madrid - 
Dragones Tijuana (Mexic) 129-125 
(60—60); Providence College (S.U.A.) 

— Francana (Brazilia) 85—72 (41—47); 
Mobîlgirgl Varese — MaccabI Tel 
Aviv 108—100 (58—50). In clasament
conduc, neînvinse, echipele Real 
Madrid și Mobîlgirgl Varese, cu 
cite 6 puncte.

Balcaniada de tenis de masă

ECHIPELE ROMÂNIEI, 
VICTORIOASE ÎN PRIMA ZI
BRAȘOV, 7 (prin telefon). 

Cea de a 14-a ediție a Balca
niadei de tenis de masă, la care 
participă reprezentativele Bul
gariei, Greciei, Iugoslaviei, Tur
ciei și României, a debutat în 
Sala sporturilor din localitate 
cu proba pe echipe feminine și 
masculine.

în primele două partide, cu 
Turcia (Poyrazoglu, Tomsuk) și 
apoi cu Grecia (Moraitou, Ioa- 
nidou, Louka), antrenoarea fe
derală Ella Constantinescu a 
trimis la masa de joc pe Liana 
Mihuț și Eva Ferenczi care au 
învins, de fiecare dată, cu 3—0.

în cel de-al treilea meci, în 
echipa feminină a țării noas
tre a intrat și Maria Alexan
dru, împreună cu Eva Ferenczi 
— la simplu și Liana Mihuț — 
la dublu. Bulgaria a aliniat for
mația Neikova — Ranghelova. 
Maria Alexandru a pierdut în 
3 seturi la Neikova, Ferenczi — 
Ranghelova 2—0, iar după me
ciul de dublu conduceam cu
2—1. Alexandru cîștigă la Ran
ghelova și : România — Bul
garia 3—1.

în primul său meci echipa 
noastră masculină (Doboși, Ro- 
manescu și Gheorghe) a învins 
cu 5—0 formația Greciei (Des- 
sis, Mandilas și Makris). în par
tida cu Turcia (Alexandridis, 
Cimen, Engin) noul antrenor al

Intre 25 - 29 octombrie, la București

DINAMOVIADA DE VOLEI, 0 COMPETIȚIE 
REUNIND ECHIPE DE REALĂ VALOARE

între '25 și 29 octombrie, la 
București se vor desfășura în
trecerile celei de a 11-a ediții 
a „Dinamoviadei" de volei. 
Și-au anunțat participarea echi-

R. F. GERMANIA — R. P. 
CONGO 20—16 (12—8). Au în
scris : Kuppstadt 7, Vattes 4, 
Nips 3, Koch 3, Stelberg 2, 
Friedl (R.F.G.) și Makouala 5, 
Koulinka 3, Oba 2, Bobeka 2, 
Mbilampassi, Abondo, Kossa, 
Azanga (R.P. Congo). Au arbi
trat H. Tuominen și R. Gron- 
holm (Finlanda).

FRANȚA — AUSTRIA 10—6 
(5—4). Au marcat : Chapel 4, 
Vigiola 2, Charrier 2, Durand, 
Fay (Franța) și Gebauer 3, Dra- 
gschitz, Siman, Dey (Austria). 
Au condus VI. Cojocaru și D. 
Purică (România).

TELEX
HANDBAL A In meci tur pentru 

C.C.E. (masculin), echipa olandeză 
Sittardia a învins in deplasare cu 
scorul do 19—14 (6-5) formația
belgiană H. C. Seraîng.

MOTO e Concursul internațional 
de dirt-track desfășurat în localita
tea cehoslovacă Pardubice s-a în
cheiat cu victoria danezului Ole Ol
sen (pe „Jawa"). Pe locul doi s-a 
clasat cehoslovacul Jiri Stanei. în 
timp ce campionul mondial, neoze
elandezul Ivan Mauger, a' ocupat 
locul patru.

RUGBY • Pentru a patra oară 
titlul de campioană a U.R.S.S. a 
revenit formației Institutului de a- 
viațîe „lurî Gagarin" din Moscova, 
care o totalizat 31 puncte (din 36 
posibile). Pe locurile următoare s-au 
clasat formațiile „Slava" Moscova 

lotului de seniori, prof. Virgil 
Bălan, a folosit pe Gheorghe, 
Doboși și Moraru. Gheorghe 
învinge (2-0) pe Engin, Moraru 
pierde (0—2) la Alexandridis, 
Doboși — Cimen 2—0, Gheor
ghe nu poate trece de Alexan
dridis (1—2) și scorul devine
2— 2. în continuare Doboși — 
Engin 2—0, dar Moraru pierde 
la Cimen și este din nou egali
tate. 3—3. Doboși reușește să 
treacă însă de Alexandridis, In 
trei seturi, pentru ca Gheorghe, 
cu victoria asupra lui Cimen, 
să stabilească scorul final la 
5—3 în favoarea echipei noastre.

Băieții noștri au cîștigat greu 
meciul cu echipa Bulgariei 
(Ghencev, Mitev, Stoianov) : 
5—4 (Romanescu 2 v, Doboși 
2 v, Gheorghe 1 v).

Alte rezultate. Feminin : Bul
garia — Grecia 3—0, Iugo
slavia — Turcia 3—0, Iugo
slavia — Grecia 3—0.

Masculin: Turcia — Bulgaria
3— 5, Iugoslavia — Grecia 5—0, 
Turcia — Iugoslavia 0—5.

★
Simbătă se desfășoară, în con

tinuare, proba pe echipe și vor 
avea loc întîlnirile preliminare 
la simplu și la dublu. Balcaniada 
urmînd să se încheie duminică 
seara.

Mircea COSTEA

BOGAT SFIRȘIT DE SĂPTĂMÎNĂ
Sfîrșitui săptămînii se anunță bogat în partide internaționale pe 

stadioanele din Europa. In afara triplei confruntări România — 
Polonia, sîmbătă mai sînt anunțate și alte partide amicale, ca de 
pildă Franța — U.R.S.S. și R. F. Germania — Italia. în cadrul pre
liminariilor C.M., duminică este programat meciul Danemarca — 
Portugalia (gr. 1 europeană), al cărui rezultat poate hotărî de pe 
acum calificarea reprezentativei Poloniei pentru turneul final din 
Argentina.

DE PRETUTINDENI

ECHIPA DE GIMNASTICĂ 
A ROMÂNIEI

A SOSIT LA WASHINGTON
WASHINGTON, 7 (Agerpres).

— Selecționata feminină de gim
nastică a României a sosit la 
Washington, în vederea turneu
lui pe care-1 va întreprinde în 
S.U.A. Echipa română are în 
componență pe tripla campioa
nă olimpică Nadia Comăneci. 
Marilena Neacșu, Cristina Ito. 
Emilia Eberle, Gabi Gheorghiu, 
Marilena Vlădărău și Ofelia 
losub.

La sosirea pe aeroportul din 
Washington, delegația sportivă 
din România a fost întimpinată 
de reprezentanți al sportului 
american și de numeroși zia
riști. Televiziunea și ziarele din 
S.U.A. au prezentat ample știri 
în legătură cu turneul echipei 
de gimnastică a României.

Gimnastele românce urmează 
să evolueze în orașele Washing
ton, New York, New Orleans, 
Chicago și Hartford.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE
• în cadrul competiției in

ternaționale masculine de bas
chet „Dinamoviada", care se 
desfășoară la Cracovia, echipa 
Dinamo București a învins ca 
scorul de 113—81 (33—39) for
mația Lcvski-Spartak Sofia. 
Coșgeterii echipei române au 
fost Dan Nicuiescu și Dan Geor
gescu, care au înscris 26 și, res
pectiv, 18 puncte. într-un meci 
anterior, baschetbaliștii de la 
Dinamo București au pierdut la 
limită, cu scorul de 82—83 
(27—40), în fața redutabilei e- 
chipe Dinamo Tbilisi, principala 
favorită a turneului.

0 Turneul internațional mas
culin de handbal desfășurat la 
Eberswalde a fost cîștigat de 
formația ASK Vorwărts Frank
furt pe Oder — 6 puncte, urma
tă de echipele Dynamo Berlin
— 3 p, Dinamo Brașov — 2 p 
și Pogon Szczecin — 1 p. In 
ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : 
ASK Vorwărts — Dinamo Bra
șov 24—23.

0 în optimile de finală ale 
turneului internațional feminin 
de tenis de la Atlanta (Geor
gia), Virginia Ruzici a fost în
vinsă de jucătoarea australiană 
Kerry Melville-Reed cu 3—6, 
3-6.

• în turul 3 al probei de 
dublu din cadrul turneului de 
tenis de la Teheran, perechea 
Ion Țiriac (România) — Gui
llermo Vilas (Argentina) a în
vins cu 6—3, 6—4, pe Rick Fa- 
gel — Deon Joubert. în proba 
de simplu masculin, Orantes l-a 
întrecut cu 6—4, 6—2 pe Soler, 
Dibbs l-a eliminat cu 6—3, 6—1 
pe Gene Mayer, iar Vilas a 
obținut victoria cu 6—4, 6—4 în 
fața lui Ion Țiriac.

ția americană a egalat prin go
lul marcat de Greg Villa (min. 
56). In continuarea turneului, 
fotbaliștii din R.P. Chineză vor 
evolua la New Jersey în com
pania formației „Cosmos" din 
New York.
• Selecționata Bulgariei a sus

ținut un joc de verificare la So
fia în compania formației brazi
liene Juventus Sao Paulo. Par
tida s-a încheiat la egalitate : 
0—0.

e Echipa Akademik Sofia, a- 
flată în turneu în Polonia, a 
susținut un meci la Tarnow cu 
o selecționată locală. Fotbaliștii 
bulgari au cîștigat cu 2—1 (2—1).
• In localitatea Pontiac, din 

apropiere de Detroit (Michigan), 
s-a disputat partida amicală 
dintre campioana Ligii nord-a- 
mericane. fprmația New York- 
Cosmos și cunoscuta echipă bra
ziliană F.C. Santos, meci înche
iat cu un rezultat de egalitate: 
1—1, prin punctele înscrise de 
Chlnaglia, pentru americani, șl 
Reynaldo, pentru Santos. Acest 
joc a constituit revanșa parti
dei de sîmbătă de la New York, 
în care victoria a revenit new- 
yorkezilor. cu scorul de 2—1 șl 
care a constituit meciul de adio 
al lui Pele.
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pele feminine și masculine ale 
cluburilor Dinamo (U.R.S.S.), 
Ruda Ilvezda (Cehoslovacia), 
Levski Spartak (Bulgaria), UJ- 
pesti Dozsa (Ungaria), Dynamo 
(R. D. Germană), Amrokan 
(R.P.D. Coreeană), Gwardia (Po
lonia) și Dinamo București.

Echipele vor fi împărțite în 
două serii, întîlnirile prelimina
re urmînd a avea loc în zilele 
de 25, 26 și 27 octombrie. Pri
mele două clasate în serii își 
vor disputa (în cruciș) semifi
nalele, învingătoarele întîlnin- 
du-se pentru locurile 1—2, în
vinsele pentru locurile 3—4.

Toate partidele vor avea loc 
în sala clubului Dinamo, înce- 
pînd de la ora 8,30.

• în cea de-a doua partidă 
feminină amicală internațională 
desfășurată la Iași, Penicilina a 
cîștigat tot cu 3—0 (0, 7, 4) în
tîlnirea cu M.T.K. Budapesta.

• Reprezentativa R.P. Chineze 
și-a început turneul în S.U.A. 
jucînd la Washington cu selec
ționata tării gazdă. Meciul s-a 
încheiat la egalitate : 1—1 (1—0). 
Oaspeții au deschis scorul în 
min. 15 prin Ho Cia. iar forma-

28 p șl „Fiii" Moscova — 24 p. In 
ultima etapă a competiției, echipa 
campioană a învins cu scorul de 
27—14 formația „EIvî" Tbilisi, Iar 
„Slava" a întrecut cu 10-6 pe „Fiii" 
Moscova.

ȘAH • Turneul de la Tilburg s-a 
încheiat cu victoria campionului 
mondial Anatoli Karpov (U.R.S.S.), 
cu 8 p (din 11). Pe locurile urmă
toare : Tony Miles (Anglia) — 7 p, 
Hiibner (R.F.G.), Hort (Cehoslova
cia), Timman (Olanda) șl Kavalek 
(S.U.A.) — 6 p. In ultima rundă,
Balașov l-o invins pe Timman, Hiib- 
ner pe Gllgorîcl, iar Andersson a 
cîștigat la Miles. A fost consemnată 
remiza în partidele Hart — Karpov, 
Kavalek — Smîslov și Olafsson — 
Sosonko.

TENIS a In optimile de finală ale 
turneului de la Kaanapali (Hawaii): 
Mayer — Moore 6—3, 2—6, 7—5,
Smith — Martin 6-4, 6-1, Palm - 
V. Amritraj 6—4, 6-4.
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