
ȘEDINȚA DE CONSTITUIRE
Â CONSILIULUI NAȚIONAL
AL OAMENILOR MUNCII
Sub președinția tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Consiliului național al oamenilor 
muncii, a avut loc, joi 13 oc
tombrie a.c., în Capitală, șe
dința de constituire a Consiliu
lui național al oamenilor mun
cii din industrie, construcții și 
transporturi.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului au fost 
întîmpinațl. Ia sosirea în sală, 
cu multă căldură și însuflețire. 
Participanții la ședința de con
stituire a acestui înalt forum, 
reprezentanți ai celor ce mun
cesc de pe tot cuprinsul țării, 
au ovaționat îndelung, au acla
mat cu entuziasm, minute în 
șir, „Ceaușescu—P.C.R.“.

împreună cu secretarul gene
ral al partidului, Ia ședință au 
luat parte tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Emil Bobu, Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă. Janos 
Fazekas, Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Paul Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif 
Uglar, Ștefan Voitec, Iosif Banc, 
Teodor Coman, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Aurel 
Duma, Ion Stănescu.

Lucrările ședinței au fost 
deschise de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

în continuare, s-a trecut la 
constituirea organelor Consiliu
lui național și la dezbaterea 
problemelor înscrise la ordinea 
de zi.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Iosif Banc, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., care 
a subliniat că în funcția cea 
mai înaltă a acestui forum mun
citoresc — președinte al Consi
liului National al oamenilor 
muncii — a fost ales de către

Azi, la Goteborg

ÎNTRECERI INAUGURALE
ÎN CAMPIONATELE MONDIALE

DE LUPTE GRECO-ROMANE
Reprezentanții țârii noastre, printre iavoriți

' Incepînd de astăzi, cei mai 
valoroși luptători din lume la 
stilul greco-romane sînt anga
jați- în. întrecerile pentru de
semnarea celor zece campioni 
mondiali. Competiția supremă 
din acest an are loc la „Arena 
Scandinavium- din Goteborg, ca
re poate găzdui 12.500 de spec
tatori. Vineri, sîmbătă și du
minică vor avea loc partidele 
din cadrul tururilor eliminato
rii, urmind ca luni să se dispu
te meciurile finale.

Spre satisfacția noastră, în 
rîndul principalilor candidați la 
locurile fruntașe se află și cîți- 
va sportivi români. Cînd afir
măm aceasta ne gîndim în pri
mul rînd la cei trei campioni 
continentali de Ia Bursa, Con
stantin Alexandru, Ion Păun și 
Ion Draica, luptători care se 
află într-o bună formă sporti
vă. De asemenea, nu putem ne
glija șansele de a urca pe po
diumul de premiere ale altor 
reprezentanți ai țării noastre, 
ca Nicu Gingă, Ștefan Rusu sau 
Victor Dolipschi. Firește, între
cerile de la Goteborg sînt mult 
mai dificile decît cele de la 
Bursa, la campionatele mondia
le fiind prezenți și reprezen
tanți ai unor țări din alte con
tinente cu o frumoasă tradiție 
în lupte (Iran, Japonia, Mon
golia, S.U.A. etc.) care n-au 
participat la campionatele euro
pene. Nutrim totuși speranța că 
reprezentanții României se vor 
distinge și de data aceasta, așa 
cum au reușit-o de atîtea ori în 
marile competiții internaționa
le. Dealtfel, discutînd cu antre
norul emerit Ion Comeanu îna
intea plecării delegației noastre 
spre Goteborg, acesta ne-a de
clarat : „Băieții sînt bine pre
gătiți, au încredere în forțele 

Congresul consiliilor oamenilor 
muncii din industrie, construc
ții și transporturi- tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al partidului Comu
nist Român, președintele Repu- 
klicii Socialiste România.

Participanții și-au manifestat 
deplina satisfacție pentru ale
gerea ca președinte al Consiliu
lui a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, garanție sigură că 
acest înalt forum își va face 
pe deplin datoria, asigurînd 
afirmarea tot mai puternică 
a rolului clasei muncitoare 
în conducerea întregii vieți 
economico-sociale, dezvoltarea 
democrației muncitorești, înfăp
tuirea neabătută a programului 
partidului.

Cei prezenți — -at o vibran
tă expresie încrederii profunde 
a națiunii noastre în partid, în 
secretarul său general, prețuirii 
și stimei deosebite de care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
bucură în rîndurile tuturor ce
lor ce muncesc din patria noas
tră pentru activitatea sa neobo
sită desfășurată în fruntea parti
dului și statului, spre binele și 
fericirea poporului român, a 
progresului și prosperității sale.

S-a procedat, apoi, la ale
gerea Biroului Executiv al Con- 
silului Național, alcătuit din 43 
de membri.

Au început apoi dezbaterile, 
după care s-a trecut la adoptarea 
documentelor dezbătute.

în continuare, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut ob
servații, remarci și precizări.

In încheierea lucrărilor șe
dinței, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, președintele Con
siliului național al oamenilor 
muncii, a rostit o cuvîntare.

Cuvîntarea secretarului ge
neral al partidului a fost ur
mărită cu deosebit interes și 
satisfacție de cei prezenți, fiind 
subliniată de vii aplauze și o- 
vații. 1

Constănteanul Ion 
Dralca (In stingă) a 
ciștigat anul acesta 
titlurile de campion 
european și cam
pion mondial uni
versitar. El va lup
ta acum să-și apro
prie și titlul de cam
pion al lumii.

&
lor și am convingerea că se vor 
comporta și de data aceasta la 
nivelul așteptărilor".

Echipa pe care tehnicienii 
noștri o aliniază la startul ac
tualei ediții a campionatelor

CÎND VOR DEVENI COMPETITIVE
PERFORMANTELE ÎNOTĂTORILOR NOȘTRI?

Ia acest an, înotătoarele fruntașe au 
îndeplinit obiectivele stabilite la începu
tul sezonului, marcînd un progres evi
dent. In același timp însă rezultatele îno
tătorilor au continuat să fie necompetiti
ve. Ce măsuri preconizează F. R. Natație 
pentru ridicarea nivelului performantelor 
la băiefi, dar și pentru a susține ascen
siunea înotătoarelor spre poziții mai avan
sate ale ierarhiei mondiale ?

La această întrebare ne-a răspuns 
Constantin Mihai, secretarul F.R.N. : „Ul
tima ședință a biroului federal a stabilit 
un plan de măsuri cu sarcini concrete 
pentru fiecare component al acestui or
ganism. La baza acestuia au stat : a) 
analiza modului în care au fost îndepli
nite (sau nu) sarcinile de antrenament în

perioada octombrie 1976 — august 1977 ;
b) concluziile deosebit de utile obținute 
de pe urma unor schimburi de experiență 
cu tehnicieni din U.R.S.S. și S.U.A. ;
c) cercetările efectuate de specialiștii 
noștri pe baza activității unor grupe de 
înotători fruntași.

Din datele desprinse am ajuns la con
cluzia ca în loturile reprezentative să nu 
mai selecționăm decît pe acei sportivi 
care suportă bine eforturile fizice și psi
hice ale unui antrenament dur, de foarte 
mare intensitate. Cu ajutorul Centrului 
de medicină sportivă și pe baza unor 
teste speciale vom cunoaște exact care 
înotători vor putea li supuși unui ase
menea travaliu pe o perioadă lungă, de 
11 luni într-un an. Pentru o mai concre

tă exemplificare. Vreau să spun că în 
perioada octombrie 1976 — august 1977 
înotătoarele au lucrat 1060 de ore, timp 
în care au parcurs 1940 km ; băieții, în 
schimb, deși s-au antrenat 1180 de ore, 
n-au parcurs decît 1900 km. Aceasta și 
explică rezultatele lor mal slabe. Pentru 
următorul ciclu, durata antrenamentelor 
va fi aproximativ aceeași, în timp ce in
tensitatea va spori, în medie, cu 25 la 
sută. Mai precis. în același număr de ore 
sportivii noștri vor trebui să parcurgă 
2400 km, adică cu 500 km mai mult. Sînt 
cote la care lucrează marii performeri ai 
lumii și ele vor deveni obligatorii pentru 
toți componenții lotului. Totodată, antre
norii vor trebui să dubleze numărul ore
lor de lucru pe uscat, pentru dez
voltarea forței specifice a sportivi
lor la parametrii necesari. In pre-
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Campionatele naționale de box

C. CUȚOV ÎNVINGĂTOR ÎNTR-UN MECI DRAMATIC
0 O finală inedita Ia „muscă": Cipere — Burdihoi 0 Alți doi campioni eliminați : 
M. Lazâr și V. Vrinceanu 0 Gh. Ciochină in mare revenire de formă 9 Medaliatul 

continental T. Tudor, învins I

AZI 
SEMIFINALA a ll-a 
(Palatul sporturilor, 

ora 18,30)
SEMIMUSCA : Turei — 

Cozma și Salt — Ghlnea
COCOȘ : Popa — Do- 

băeș șl Duminică — Dinu
SEMIUȘOARA : Hie — 

Mantu și Llvadaru — Vlad
SEMIMiJT.OCIE : Cicu — 

Ghlță și Hodut — Vladi
mir

MIJLOCIE : Năstac —
Crișan șl Szylagl — Chl- 
racu

GREA : Axente — Boan- 
că șl Giurcă — Simon

Gala desfășurată aseară pe 
ringul de la Palatul sporturilor 
și culturii a desemnat finaliștii 
la categoriile muscă, pană, u- 
șoari, mijlocie mici și semi
grea. Prima reuniune a semifi
nalelor promitea (și a reușit) si 
ofere iubitorilor boxului un 
spectacol pugilistic de calitate, 
onorat de un public numeros. 
(5 000 de spectatori). Rîndurile 
pretendentilor la titlurile de 
campioni s-au strtns, astă-sea- 
ră, tot de la ora 18,30, urmind 
să se dispute cea de a doua 
reuniune semifinală, care va 
hotărî finaliștii la categoriile 
semimuscă, cocoș, semiușoară, 
semimijlocie, mijlocie și grea.

mondiale este următoarea, în 
ordinea categoriilor : C. Alexan
dru, N. Gingă, I. Dulică, L 
Păun, St. Rusu, Adr. Popa, I. 
Draica, P. Dicu, I. Savin, V. Do
lipschi.

Avantajul alonjei nu i-a fost suficient favoritului Ștefan Băiatu 
(stingă) pentru a ciștiga partida cu tinărul, dar talentatul Dumitru 
Cipere. Foto : V. BAGEAC

Cel mai puternic dintre pre- 
tendenții la titlul „muștelor", 
metalurgistul Dumitru Burdi
hoi, a începuț în forță partida 
cu Ion Govici (Steaua). Atacu
rile sale nu au primit replică 
în primul rund, cînd tinărul 
Govici s-a apărat (bine). Aș
teptatele sale riposte, mai vi
guroase la început de repriză, 
s-au izbit de... contraatacurile 
lui Burdihoi, tot timpul mai 
stăpîn pe desfășurarea luptei. 
Dumitru Burdihoi obține deci
zia la puncte. A doua semifi-
nală la cat. muscă a adus pe

La campionatele naționale de scrimă pentru tineret

UN CAMPION MERITUOS - 
FLORETISTUL FL. NICOLAE (Steaua)
Florctistul Florin Nicolae 

(Steaua) este noul campion na
țional de tineret (pînă la 20 de 
ani). Elevul prof. Iosif Zilahi 
a evoluat în competiție și în 
general în turneul final de o 
manieră care a convins asupra 
valorii lui, reușind să demon
streze încă o dată că merită să 
facă parte din lotul reprezen
tativ de seniori. în turneul fi
nal, campionul probei a obținut 
4 victorii : 5—1 la Szabo, 5—2 
la Racoși și 5—4 la Gogoașe și 
Lorinczi. într-un singur asalt, 
cu Nicolae Iile, campionul edi
ție precedente, FI. Nicolae și-a 
îngăduit să fie ceva mai larg, 
să nu insiste suficient în finalul 
fiecărei fraze, lăslndu-se depă
șit. „Accidentul" l-a adus în
tr-un asalt de baraj, cu Lorinczi 
(și el cu 4 victorii), pe care 
l-a întrecut însă fără drept de 

ring doi buni tehnicieni : Ște
fan Băiatu (Voința București) 
și Dumitru Cipere (Steaua). A- 
mîndoi s-au pîndit, vînînd gre
șeala partenerului de întrecere. 
Deși a... alergat cam mult în 
defensivă, Cipere a reușit să 
puncteze ceva mai mult decît 
Băiatu, vădit incomodat de 
garda inversă a adversarului, 
învingător la puncte — Cipere. 
In finala categoriei muscă :

Petre HENȚ 

(Continuare in pag. a 4-a)

apel : 5—2 1 De fapt, Lorinczi 
a fost permanent adversarul a- 
cestuia din umbră, în timp ce 
Iile, de la care toată lumea 
aștepta să-și apere cu dîrzenia-i 
cunoscută titlul, a evoluat prea 
puțin decis. Neconcludent s-a 
prezentat în ultimul act al în
trecerii și Ovidiu Gogoașe. Ne
învins în preliminarii și elimi
nări directe, el lăsa impresia 
că aspiră la un loc pe podium. 
N-a fost, însă, așa...

Clasament final : 1. FI. Nicolae
(Steaua) 4 ».d.b., 2. At. Lărinczi 
(C. S. Baia Mare) 4 v.d.b., 3. R. 
Szabo (C.S. Satu Mare) 3 v., 4.
O». Gogoașa (CI. sp. șc. București) 
2 v (-1), 5. N. Iile (CI. sp. șc. 
Oradea) 2 v. (-3), fi. R. Racoși 
(C. S. Satu Mare) 0 v.

Astăzi, tot în sala Floreasca II, 
proba feminină de floretă. De la 
ora 8,30 preliminariile, iar de ta 
ora 16,30 finala. (T. ST.)



GREȘELILE DIN PREGĂTIREA JUNIOARELOR, 
UN HANDICAP ÎN EVOLUȚIA SENIOARELOR I
Pc marginea comportării echipei României la primul (. H. de handbal Junioare

aut sau la adversare), prea multe pase transmi
se incorect partenerelor (și. deci, nefolosibile), 
prea multă aglomerare in unele zone — iată 
doar o parte din greșelile grave săvîrșite mai 
ales în partidele importante și care au grevat 
evident rezultatele finale. Sistemul defensiv â 
reliefat curajul antrenorului principal. Dar a- 
cest „4+2“ s-a dovedit adesea riscant din cau
za lipsei de mobilitate a unor jucătoare și — 
mai ales — din cauza lipsei lor de experiență 

___ ___ _____ ____ .____ _ . . >n aplicarea acestui sistem de apărare avan- 
României, reprezintă o performanță de natură sată, agresivă. Portarul a avut lungi perioade 

siste-

Primul campionat mondial de junioare a în
semnat — din multe puncte de vedere — un 
important succes al handbalului internațional. 
Un sprijin substanțial l-a dat. desigur, orga
nizarea ireproșabilă, asigurată de forul nostru 
de specialitate, de mulțimea de activiști obș
tești care au muncit cu entuziasm la asigurarea 
celor mai bune condiții de evoluție celor 14 
reprezentative naționale.

în ceea ce ne privește, putem socoti că me
dalia de bronz, obținută de echipa națională a
să producă satisfacție. Ea este rodul unei mai 
bune selecții și al unei pregătiri fizice a ju
cătoarelor la nivelul exigențelor unei astfel de 
întreceri. Performanța include și munca pasio
nată a unuia dintre tehnicienii _de frunte “s 
handbalului nostru, 
iscusința sa de a 
fructifica la maxi
mum posibilitățile 
existente.

Pentru lin mar
tor atent există 
Insă, dincolo de 
strălucirile acestei 
medalii, umbre în
grijorător de ex
tinse. Diferența valorică dintre echipa prezen
tată de noi și primele două clasate nu este 
unicul indiciu. Mai pregnant a fost decalajul 
de instruire tehnică și tactică, de concepție a 
jocului.

Trebuie precizat din capul locului că se ob
servă o scădere generală a potențialului tch- 
nico-tactic, proprie — de altfel — Întregului 
nostru handbal. Socotim însă că, la acest ni
vel, carențele au o pondere mult mai mare, ele 
răsfringindu-se asupra celorlalte eșaloane (tine
ret și seniori), lăsînd asupra lor o amprentă 
imposibil de șters. Și, să nu uităm, echipa na
țională de junioare însumează tot ce are mai 
bun la ora actuală handbalul românesc la a- 
ceastă categorie de vîrstă !

De-a lungul evoluției sale in preliminarii, 
semifinale și în „finala mică", formația noastră 
ne-a dezvăluit o suită de lipsuri in ambele faze 
de joc. în atac, una dintre problemele cheie 
o reprezintă coordonatoarea. Fără să fie lip
sită de posibilități, Gina Mălai (care la echipa 
ei de club, Rapid, nu joacă pe acest post...) 
n-are totuși calitățile ce se impun acestui 
Ea a încercat, așa cum a putut, să_ pună 
plicare niște scheme învățate școlărește, 
neavînd seînteia, fantezia, spontaneitatea 
tabilului conducător de joc n-a putut da

ai 
antrenorul Francisc Spier,

de nesiguranță, contribuind la slăbirea 
mulul defensiv.

înșiruirea observațiilor critice privind 
naționalei noastre de junioare la acest 
campionat mondial ar putea continua.

CUPAAtragem din nou atenfia:

27 
l-a

PandugpeF]
pune-

mai ales — jucâtocrre (în 
sens se cuvine sâ apre- 

exigența comisiei speciale, 
și-a fâcut cu adevârat da- 

dezvâluie din nou comodi- 
multor jucători și antre- 

limitarea „ambițiilor** lor la

iN BASCHET, UNII VORBESC MULT 
Șl MUNCESC PUTIN

/>

LA
Turneul i 

României" la 
nuat, as^taăJ 
ficial 
lă, cu partial 
Club MiercJ 
reștenii au I 
clară, cu sed 
4—1, 4—2). 1

După o prl 
mai echilibrai 
pus stăjțjnird 
se reflee®---] 
ferența de sd 
pă descomplJ 
vînd „pedead 
tîlnirea cu s| 
bucureșteni! | 
bine organiza 
turi la poarta 
taculoase. Ei | 
prompt de in] 
mai ales în a| 
din Miercurea 
abordat parti] 
ratat numero 
le-a redus B 
bil posibilitafl 
scor strîns.

Au marcata 
(cîte 2), Pișai 
Nuțescu, Cos! 
tru învingăto] 
Mikloș și Da 
Presncanii, - a] 
șanu și Gh. 1

Astăzi este1 
de la ora II 
Steaua — Spo

Acțiunea de trecere a norme
lor ți probelor de control de 
câtre echipele de baschet divi
zionare A ți B s-o încheiat cu 
un bilanț deloc măgulitor pentru 
unii jucători (ca ți pentru an
trenorii lor), care, prin „perfor
manțele" înregistrate, au arătat 
câ nu au acordat atenția cuvenită 
acestui mijloc de stimulare ți ve
rificare a pregătirii fizice, tehnice 
ți tactice individuale. Cîteva date 
tint elocvente : 150 de jucâtorl
ți jucătoare (13 băieți ți 28 de 
fete in diviziile A, 32 de băieți 
țl TI de fete în diviziile B) nu 
au îndeplinit 
tcjul-barem ți vor sta 
pe tușă pînă la 

‘ ‘ dată
fost programate restan- 
for moții din Divizia B 
excluse din competiție 
haremurile nu ou fost 
nici măcar de un ml-

nr. 2), sportivi cu experiențâ, 
vizați la un moment dat de a fi 
selecționați în reprezentativa 
țârii. Mulțl alțl jucâtorl au 
obținut baremul ia Irmitâ, mani- 
festînd lipsuri serioase, în spe
cial la capitolele pregâtke fizlcâ 
și precizie în aruncârlle Ic coș.

Fârâ a omite câ procentajul 
general este — totuși — favora- 
bi4 echipelor bine pregâtite, cu 
,absolvenți' 
datori sâ 
atenția câ 
besc mult

* in corpore, lintem 
atragem din nou 
in baschet unii vor* 

și muncesc puțin, câ 
volumul, intensitatea și 
calitatea antrenamen
telor sînt departe de 
ceea ce solicitâ ocum 

antrenamentul modern, respectat 
de marile performere pe 
plan internațional. Neîndeplinirea 
punctajului-barem de câtre un 
numâr atît de mare de jucâtorl 
-.............................

acest 
ciem 
care 
toria) 
tatea 
nori, 
clasarea mai mult sau mai puțin 
onorabila în Divizia A sau în 
Divizia B și excluderea interesu
lui pentru promovârile și selec
țiile în loturile naționale. Ne 
întrebâm chiar cum s-ar fi pre
zentat participantele la campio
natele țârii dacâ nu ar fi fost 
obligate —' prin punctajefe-barem 
ale normelor și probelor — sâ 
se pregâteascâ din vreme ?

Dumitru ASMARANDEi

jocul 
prim 
Mai 

important ni se 
pare a depista 
cauzele care le 
determină. Ele se 
află — după opi
nia noastră — în 
nivelul scăzut de 
instruire din multe 
cluburi sportive 
școlare și secții de 

junioare. Venind la lotul național cu un bagaj 
redus de cunoștințe, jucătoarele i-au obligat pe 
antrenorii Fr. Spier și Gr. Niță să abandoneze 
obiectivele firești și să încerce eliminarea ca
rențelor de pregătire ale aspirantelor la tri
courile echipei naționale. Federația dc specia
litate, consiliile județene pentru educație 
că și 
bui să 
fășoară 
țiile de 
control 
mai veche se perpetuează și generează serii 
întregi de handbaiiști și handbaliste care bat la 
porțile naționalei fără să fi parcurs in întregi
me abecedarul tehnic al handbalului. Este vor
ba de ambiția antrenorilor de a ieși în evidență 
prin performanțele prea timpurii ale juniorilor. 
Din această cauză ei sacrifică perioadele nece
sare de 
sportivi 
indicație 
că" !) și 
balului.

Nu performanța de la C.M., ci situația gene
rală a handbalului nostru impune o atentă ana
liză din partea forului de specialitate, măsuri 
grabnice mai ales în sectorul juniorilor. Spe
răm că numeroasele semnale de alarmă trase 
de ziarul nostru vor găsi. în sfirșit, ecou în 
rindurile specialiștilor, prea siguri de știința lor, 
dar insuficient de convinși că trebuie s-o și 
fructifice în mod corespunzător

Hristache NAUM

post, 
în a- 

dar 
veri- 

______  ________ ___ ___ _ faze
lor de atac nota de surpriză, n-a putut indica 
colegelor drumul cel mai drept spre gol. Echipa 
n-are nici pivoți de valoare, motiv pentru care 
conlucrarea între semicerc și linia de la 9 me
tri a fost deficitară. Prea multe pase greșite (in

Restanță la baschet feminin:

CRIȘUL - RAPID 1-1
ORADEA, 13 (prin telefon). 

Disputîndu-și dubla partidă res
tanță din etapa I a Diviziei A, 
echipele feminine de baschet 
Crișul și Rapid au obținut, fie
care, cîte o victorie : 80—91
(28—31), respectiv 80—66 (38-47). 
In prima zi, victoria oaspetelor 
a fost facilitată de greșelile co
mise în apărare de orădence ; 
în ziua a doua, feroviarele au 
dominat pînă în min. 28, după 
care a urmat o scurtă perioadă 
de joc echilibrat, încheiată cu 
cîteva minute de dominare de 
către gazde, învingătoare pe 
merit. Coșgetere : Boca 22 +22, 
Szekely 15+14, Niculescu 12+6, 
Constantinescu 6+14 pentru Cri
șul, respectiv Basarabia 17+17, 
Bartha 16+16, Andreescu 16+8. 
Au arbitrat I. Szabo și I. Hor
vath. (Hie GHIȘA — coresp.)

I

fizi- 
tre- 

des- 
sec- 
un

sport, conducerile cluburilor ar 
se preocupe de modul cum se 
procesul instructiv-educativ in 
junioare și juniori, să efectueze 

activ, o îndrumare eficientă. O lacună

învățare, introduc in competiții tineri 
fără cunoștințele de bază (principala 
fiind : „II iei tare, să te știe de fri- 

fac — astfel — un grav deserviciu hand-

octombrie, 
core ou 
țele ; 5 
ou fost 
deoarece 
realizate 
nimum do Jucătoare din loturile 
lor (la Metalul Salonta — antre
nor A. Gripp — au obținut ba
remul doar 2 jucătoare din 14 
cîte s-au prezentat, la Mâtasea 
Deva — antrenor St. Popescu — 
2 din 9 și la Lumina Botoșani — 
antrenor I. Bordei a nu — 3 din 9) 
sau pentru câ nici mâcar nu 
s-au deplasat pentru trecerea 
normelor și probelor (Știința Tr. 
Măgurele și Medicina Timișoara), 
îngrijorător și de neînțeles este 
faptul câ printre restantieri se 
cf!â baschetbaliști de bazâ ai 
unor divizionare A, ca de pildâ 
M. Țurcanu (Farul), D. Vlâdescu 
(Rapid), I. Popa (I.E.F.S. - Lie.

CÎND PEDALEZI CU CAPUL ÎN GHIDON
Cicliștii bucureșteni, cărora 

li s-au alăturat și cîțiva colegi 
din Ploiești, au inaugurat du
minică sezonul ciclocrosurilor. 
Competiția, organizată de Clu
bul sportiv Voința, a avut loc 
în împrejurimile bazei sportive 
Metalul, pe un traseu de 2 500 m. 
înainte de a-i face cunoscuți 
pe cîștigătorii acestei întreceri, 
socotim util să atragem atenția 
cicliștilor tineri asupra unui 
fapt. Cursele pe teren variat 
reclamă din partea concurenți- 
lor o atenție mare în ce pri
vește parcurgerea traseului. La 
ciclocros nu se pedalează cu

0 „SECVENȚĂ" NEDORITĂ ÎN „CUPA DE TOAMNĂ" LA HANDBAL
Ieri s-au disputat primele 

jocuri din cadrul returului 
„Cupei de toamnă“ la handbal, 
competiție care, în ciuda fap
tului că programează partide 
de la care lipsesc componenții 
loturilor reprezentative, este la 
fel de atractivă și interesantă. 
Un exemplu îl constituie și 
jocurile din această etapă de 
mijloc de săptămînă, care la 
București (partidele feminine 
Universitatea — I.E.F.S, și 
Progresul — Universitatea Cluj- 
Napoca). Timișoara (jocul mas
culin Politehnica — Gloria 
Arad), Bacău (meciul masculin 
Știința — C.S.M. Borzești, în 
care s-au evidențiat băcăuanii 
Baican și Iftode) și Cluj-Na
poca (Universitatea — Dinamo 
Brașov) a oferit unui numeros 
public confruntări echilibrate și 
abundente în faze frumoase.

O secvență nedorită s-a în
registrat la meciul restanță din

întrecerea 
opus 
Arad 
toria 
21—17 
venii , ___ ____
Nedici au fost eliminați defi
nitiv din joc pentru proteste, 
injurii și intenția de a lovi pe 
arbitri. Este — credem — cazul 
unei intervenții energice din 
partea forului de resort !

Rezultate tehnice, masculin, 
seria I : Știința Bacău — C.S.M. 
Borzești 20—13 (10—8) ; Relon

masculină, care a 
marți formațiile Gloria 
și Dinamo Brașov — vic- 
a revenit arădenilor cu 
(12—9) —și în care brașo- 
Vasilache, Messmer și

Săvinești — Steaua București 
27—21 (15;—10) ; seria a Il-a : 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Dinamo Brașov 22—23 (9—11), 
Politehnica Timișoara — Gloria 
Arad 22—12 (14—4) ; feminin,
seria I : Universitatea Bucu
rești — I.E.F.S. (meci disputat 
miercuri) 9—6 (5—2). Rapid — 
Confecția 7—22 (5—9) ; seria a 
Il-a : Progresul București — 
Universitatea Cluj-Napoca 20— 
10 (11—7), Mureșul Tg. Mureș 
— Constructorul Timișoara 13— 
9 (6—5).

capul în ghidon, ci cu privirea 
mereu înainte, foarte atent să 
strecori bicicleta printre toate 
capcanele ce le oferă pista de 
întrecere. Altfel, ai de pătimit, 
cum a avut C. Paraschiv (O- 
limpia) la ciclocrosul de dumi
nică.

La cat. juniori mici, Pa
raschiv, dealtfel ciclist talen
tat, ambițios, a preluat condu
cerea în primul tur, dar — 
neatent — a derapat și și-a 
stricat bicicleta. Primind o alta, 
el a continuat să pedaleze dar, 
din nou neatent, a capotat pen
tru a doua oară, abandonînd 
alergarea. Paraschiv și alții ca 
el trebuie să ia drept exemplu 
pe un alt tînăr, și anume pe 
C. Nicolae (Voința Ploiești), 
cîștigătorul „Cupei" la cat. ju
niori mari. Acesta s-a strecu
rat ca un veritabil țipar prin
tre toate obstacolele de pe 
traseu și a cîștigat cursa lejer.

Iată acum și pe ceilalți în
vingători : semi-curse — Al.
Dima (C. S. Șc. 1) juniori 
mici — Tr. Radu (Voința) ; se
niori — E. Imbuzan (Voința).

Gheorghe ȘTEFANESCU

AU ÎNCEP 
GRUPEI SECI

Pe patinoa 
Miercurea Cil 
tidele din prj 
secunde din 1 
zultatele etapl 
nărea Galați-] 
Napoea 6—0 
Unirea Sf. Gh 
dențesc A.S.] 
(1—1, 2—0, 1-i 
joc foarte ecii 
rezultat de e; 
mai just ; CI. 
rea Ciuc —; 
9—5 (2—2, Bi
Partida în ca 
impus in îiM 
tă pregătirii r 
re. (V. PAȘCi

MODIFICARE
IN CAMPIONAT

LA
Datorită lap 

prezent s-au îl 
federația I 

conformitat 
desfășurare 
de califice] 
să aibă

pe, 
în 
de 
tul 
ori
etape (în loc 
planificate inii 
lele de 29 șl 
avea loc etapa 
17 ?i 18 decei 
nai A.

ZIARUL ÎNTREABĂ, FEDERATIiL
(Urmare din pag. 1)

PE MICUL ECRAN

LA SFIRSIT DE SAPTAMINA
odihna și huna dispoziție

București

SIMBATA 15 OCTOMBRIE, oro 15 : „Dacîada” — reportaj din faza 
actuală a morii competiții ; ora 15,10 : Automobilism — finala cam
pionatului național de viteză in coastă (reportaj filmat) ; ora 15,20 : 
Box - șelecțiunl înregistrate din semifinalele campionatelor națio
nale individuale ; ora 16 : „Fotbal in... octombrie44 — caleidoscop 
internațional (secvențe din meciurile R.D.G. — Austria, Irlanda — 
Bulgaria, Ungaria — Suedia, Țara Galilor — Scoția ,1 altele),

DUMINICA 16 OCTOMBRIE, ora 11,45 : Box — aspecte din finalele 
campionatelor naționale Individuale (transmisie directă de la Palatul 
Sporturilor fi Culturii) ; ora 16 : Box — selecțiuni înregistrate din . 
finalele campionatelor naționale care n-au fost transmise în direct.

zent. nu avem aparatura spe
cială pentru a dota toate sec
țiile din țară și de aceea ne 
vom îndrepta atenția, în spe
cial, spre acele centre care a- 
sigură elemente loturilor repre
zentative. Vreau să mai spun 
că membrii biroului federal 
vor efectua controale periodi
ce în principalele centre (Bucu
rești, Oradea, Reșița, Ploiești, 
Galați, Brăila, Baia Mare) pen
tru a verifica îndeplinirea în
tocmai a planului de măsuri".

in excursiile oicrilc dc 1.1. Ii. R.
In fascinantul decor autumnal, cu autocarul 

pitorești :
• București - Pitești — Cîmpulung - Cabana 

pleacă simbătă la ora 14 din Piața Unirii—Hale, înapoie
rea duminică în jurul orei 20.

• București - Ploiești - Comarnic - Sinaia — Bușteni - 
Cabana Căminul Alpin. Plecarea simbătă oră 14 din Piața 
Unirii—Hale, înapoierea duminică, ora 20.

Excursii duminicale (plecarea la ora 6,30 din Piața Unirii— 
Hale).

• București - Călărași - Ostrov - Adamclisi.
• București — Ploiești — Sinaia — Predeal — Brașov — 

Poiana Brașov.
• București — Vălenii de Munte - Cheia — Săcele — 

Brașov.
o București — Pitești — Cîmpulung

Brașov.
• București - Pitești — Curtea de Argeș — barajul de 

la Vidraru.
CU TRENUL, SPRE CABANE MONTANE :
Simbătă la ora 14,25, din Gara de Nord, se pleacă spre 

cabanele : Căminul Alpin, Miorița, Piatra Arsă, Piscul Cîi- 
nelui, Valea cu brazi, Poiana Secuilor, Diham, Gîrbova.

Biletele pot fi procurate de la filialele de turism din Bd.

pe trasee

Voina ; se

Rucăr — Bran

I
1848 nr. 4, Bd. N. Bălcescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 ți 
68, Cal. Griviței nr. 140, Cal. Dorobanți nr. 1—7.

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

• .CUPA JUDEȚULUI BA
CĂU*4 la volei feminin, la care 
au participat trei divizionare 
A. a fost cîștlgată de Chim- 
pex Constanța. Echipa de pe 
litoral a întrecut formațiile 
C.S.U. Galați cu 3—1 și 3—2 
și pe Știința Bacău cu 3—1 șl 
3—2. • LA LICEUL INDUS
TRIAL DE CONSTRUCȚII CI
VILE DIN GALAȚI s-a dat 
recent în folosință o modernă 
sală de sport (cu dimensiunile 
de 36X18X8 m), care dispune 
de aparate de gimnastică și 
instalații pentru jocuri. a A.S. 
GAZ METAN TG MUREȘ a 
organizat prima sa ediție a 
„Cupei petrolistului44, la care 
au participat 8 echipe de vo
lei. La fete a cîștigat formația 
asociației organizatoare, iar la 
băieți Constructorul Tg. Mu
reș. • PESTE 2000 DE ELEVI 
DIN BUȘTENI (un număr im
presionant pentru orășelul 
montan prahovean) au fost 
prezenți duminică Ia festivita
tea deschiderii anului sportiv 
școlar șl de pregătire a tine
retului pentru apărarea pa
triei, ce a avut loc pe stadio
nul Caraimanul. Ei s-au în
trecut, cu acest prilej, la atle
tism, fotbal, jocuri distracti
ve și au asistat la o demon
strație de judo. • IN CAR-

TIERUL NORD DIN PITEȘTI, 
pe lîngă blocul 2 C, a fost 
chită In folosință o microbază 
sportivă compusă din terenuri 
de handbal șl baschet bitumi- 
nizate și trei mese din plăci 
de beton pentru tenis de ma-

să. Noua amenajare sportivă 
a fost realizată prin muncă 
patriotică de către locatari 
șl copiii acestora — președin
te al asociației locatarilor fiind 
Petre Jlnga. n MICUL STA
DION DIN BUFTEA (jud. Il
fov) a fost complet renovat. 
Pe terenul regazonat s-a 
disputat un atractiv meci 
de fotbal Intre formația loca
lă Unirea și Rapid București. 
• BASCHETBALIȘTn de la 
Școala sportivă Pitești au cîș
tigat cea de a m-a ediție a 
.Cupei Chindia44, organizată la 
Tirgoviște, lntrecînd cu 98—95 
Școala sportivă din localitate

și CU 87—78 Școala sportivă 
Hm. Vîlcea. a PE STADIO
NUL POIANA DIN C1MPINA 
s-au întrecut în finala pe țară 
tinerii pescari sportivi, la pro
ba de casting (lansetă). Titlu
rile de campioni au revenit 
lui A. Pali (Brașov) la ju
niori și Anamaria Crislea 
(Cluj-Napoca) la junioare. a 
5000 DE ELEVI din cele 11 
școli generale șl două licee din 
Hunedoara au participat du
minica trecută la o manifes
tare cultural-sportivă intitula
tă „La Fintînă, la Sîncral44, ce 
a avut loc Intr-o pitorească 
zonă din apropierea orașului. 
Aici s-au organizat întreceri de 
cros, minifotbal, șah, orientare 
la teren, recitări de versuri, 
concursuri de desen etc. a _ 
DUMINICA va avea Ioc Ia 
Craiova, Ia sediul Liceului in
dustrial, cea de a treia întîl- 
nire pe țară a colecționarilor 
de insigne sportive. Știrea 
ne-a transmis-o mg. Aurel Du- 
la din Petroșani, un pasionat 
colecționar de ■ insigne cu su- t 
biect sportiv.

RELATĂRI DE LA : I. lan- 
cu, T. Slrlopol, L Păuș, V. 
Zbarcea, I. Fețeann, D. Mo- 
raru-Slivna, M. Avanu, E. 
Stroe, C. Gruia ți I. Vlad.

A I
O altă intra 

activitate# opl 
ce la ultîmul| 
pean Romania! 
cu cea mai n 
vîrstă. vrem I 
conizează iehti 
pentru reimpr] 
national ?

„într-un fel, 
Mihai, am pra 
tuație și încă ] 
alcătuit un lo| 
a avut o bogJ 
rezultate meri 
constitui o pJ 
zoare pentru J 
gătesc echipa I 
la J.O. din 1 
tiunea de întâi 
juniori și tind 
a unui bogat I 
țional tinerilod 
tinua și in ar] 
pregătirea lor 
mai buni anta] 
Dar creșterea 
poloiști trebuii 
în primul rinq 
aceea am intri 
ceastă toamq 
fiecărui ^jgaKțj] 
riodic o serici 
țile fizice-jad 
două in doulS 
specifice în d 

' rijențele la ad 
trage imediat I 
trenoriloc pre] 
dreptului de I 
tivi. Acestg^M 
tua sub Conta] 
membrilor coli 
antrenori, cari 
treaga răspun 
Totuși, în ace] 
dori un spriji] 
partea condJ 
secții, astfel cd 
tre să capete 
ficiență".



ceva 
tii au

Sport 
Bucu- 
ctftrie 
(2—0,

ECHIPA

O PARTENERA
DE JOC

ANTRENORUL MIRCEA RADULESCU ȘTIE CE VREA
ne-a declarat
REDUTABILĂ"

Cupei 
conti-

sență aui ue îndelungată, s-a 
făcut la solicitarea expresă a 
vicepreședintelui F.R.F., Ștefan 
Covaci, fidel intenției sale de
clarate de a mobiliza In cercul 
colaboratorilor apropiați oameni 
de fotbal autentici.

Ce a declarat fostul „juven- 
tist“ Călinoiu, foștilor „juven- 
tiști« Traian Ionescu (antrenor 
la Jiul) și Ilie Oană (antrenor 
la Politehnica Iași) ? .Este pa

radoxală clasarea pe ultimul loc 
a echipei ieșene. Ea n-a fost 
inferioară, la Petroșani, parte
nerei sale, impunîndu-se prin 
tehnicitate, spirit de luptă și 
clasa deosebită a mijlocașilor 
săi. Dealtfel, echilibru] partidei 
s-a rupt în momentul cînd Si- 
mionaș, accidentat, a părăsit te
renul, dereglîndu-se, pentru un 
moment, un angrenaj pus bine 
la punct cu minuțiozitate".

CRAIOVEANĂ

ESTE

echi- 
u, a- 
în în
jurat) 
itacuri 
u șu- 
spec- 

irofite 
omise, 
•mația 
iții au 
iar au 
:ea ce 
idera- 

■ unui

I
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Florea (nr. 11) a șutat fără speranțe pentru portarul Stan, în
scriind al doilea gol al reșițenilor. (Fază din meciul F.C.M. 
Reșița — C.S. Tîrgoviște)

PORTARUL COMAN [DIN
Foto : I. FUCHS

NOU!] „EL FUGITIVO"

Intrebindu-1, înaintea grelei 
partide pe care Sportul studen
țesc urma s-o susțină împotri
va Stelei, care este punctul său 
de vedere și pronosticul pe ca
re-] dă meciului care urma să 
înceapă, Mircea Rădulescu, an
trenorul principal al studenți
lor, ne-a răspuns cu o surprin
zătoare siguranță: „Normal

I
Szabo 
.Nagy, 

pen- 
Texe, 
us M. 
Mure-

I
I

Miine, 
lartida I

Nicolae Proca, antrenorul e- 
chipei C.S. Tîrgoviște, era tare 
abătut înaintea meciului de la 
Reșița. Motivul? Dispariția fără 
urmă a portarului titular Narcis 
Coman. De fapt nu e de mi
rare că acest jucător, recidivist 
în materie, nu și-a respectat ia
răși cuvîntul. Vechi client al 
comisiei de disciplină, sancțio
nat de nenumărate ori de clu
burile la care a activat (Dună
rea 
mo,

Giurgiu, F.C. Argeș, Dina-
Steaua, U.T.A., S.C. Ba-

cău), iată-1, din nou, sfidînd, 
fără pic de jenă, încrederea ce 
i-a fost acordată de antrenorul 
Nicolae Proca. Reabilitat la Tîr
goviște, la începutul actualului 
campionat, făcînd promisiuni 
peste promisiuni că va fi un 
exemplu în toate direcțiile — 
și ca jucător și ca cetățean — 
Narcis Coman și-a abandonat 

cînd 
ne-

echipa Intr-un moment 
C.S. Tîrgoviște avea mare 
voie de el.

ar

fi ca astăzi să cîștigăm 
echipei Steaua. Dealtfel, 
firile acestui joc au 
scop clar — 
învingem 1”

Deși tînăr și abia promovat 
la echipa de seniori, Mircea Ră- 
dulescu gîndește foarte limpede 
și știe ce vrea.

în fața 
. pregă- 
avut un 

să jucăm bine și să formației Dinamo
prezent la

Universitatea - F.

antrenorul
Moscova,

meciul
C. Argeș
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Șl TUȘIERUL POATE STRICA ARBITRAJUL!

Zilele trecute, impetuoasa 
ripă craioveană Marcu a avut 
un accident. Conducînd cu vi
teză excesivă, el n-a mai putut 
redresa mașina la o curbă pe 
una din străzile Craiovei, in- 
trînd într-un stîlp. Din fericire, 
Marcu s-a ales doar cu arcada 
spartă, putînd juca in meciul 
de miercuri cu F.C. Argeș. Dar 
el a tras 
țămintele 
neplăcută

tnă în 
9 echl- 
hotărtt, 
imentul 
tipiona- 
>e-seni- 

două 
e erau 
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Miercuri, la Craiova, arbitrul 
bucureștean Constantin Dinu- 
lescu a avut un meci greu de 
condus. Jocul a fost foarte dîrz, 
aspru chiar, cu multe întreru
peri cauzate de faulturi, dintre 
care unele cam grosolane. Ar
bitrul — sub nivelul său obiș
nuit, totuși — s-a descurcat în 
general bine, sancționînd aproa
pe toate iregularitățile comise 
în teren, rezistînd protestelor și 
presiunilor crescânde ale publi
cului. Din păcate, el nu a fost 
ajutat corespunzător de tușie- 
rul brașovean Gh. Racz, care 
nu a semnalizat poziția de of
said a lui Bălăci la înscrierea

golului victoriei, așa cum 
făcuse nici mai devreme 
fază in care Cămătaru s-a 
de asemenea, pe punctul 
deschide scorul. Greșelile evi
dente ale tușierului au umbrit

o 
o 

aflat, 
de a

nu 
la

— sperăm •— învăj 
necesare din această 
întîmplare, care se

DE LA VIGLIANI LA

putea încheia cu urmări grave.
Intrucît nu este pentru prima 

oară cînd jucători ai unor echi
pe de fotbal aflați la volan cad 
victime ale propriilor impru
dențe (uneori chiar cu aspect de 
inconștiență), considerăm că es
te de datoria cluburilor de a 
acționa mai energic decît pînă 
acum (atît pe plan educativ, cît 
Și restrictiv) în vederea preîn- 
tîmpinării 
dente.

unor asemenea acei-

RAAB !
telespectatorii 

meciul Româ- 
amintesc, pro-

Spectatorii și 
care au urmărit 
nia — Grecia își . .
babil, de o situație aparte : ar

Greșelile propriilor 
împiedicaseră în ob- 

unui rezultat favorabil.
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COMENTARIILE CONTINUĂ
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întreg arbitrajul și 
țat scorul partidei, 
s-a subliniat și în 
cuiul — craiovenii 
discutabil victoria.

au influen- 
cum 
jo- 
în-

deși — 
cronica 
meritau

DINU - PRESTAȚIE EXCELENTA, UMBRITA
DE UN REGRETABIL FAULT

Așa cum se sublinia și în 
cronica meciului F.C. Constanța 
— Dinamo, golul înscris de 
Augustin, la un minut după in
troducerea lui în teren, a cîn- 
tărit greu în balanța jocului. 
Dar autorul moral al revenirii 
dinamoviștilor — de la postură 
de partener-groggy la o com
portare demnă de cartea lor de 
vizită — este, fără îndoială, 
Cornel Dinu, căpitanul echipei, 
cel care, sesizînd momentul de 
derută al formației gazdă, a 
tras, literalmente, după el în

treaga echipă, propulsînd-o în 
atac. Înscriind un gol, cel ega
lizator, și creîndu-1 pe al trei
lea, mijlocașul coordonator al 
bucureștenilor merita nota 10, 
atît de rară, din păcate, în ul
tima vreme. Nu i-a fost însă 
acordată din cauza cartonașului 
galben primit în prima repriză, 
când, la un moment dat, a avut 
o intervenție foarte dură asu
pra tînărului Livciuc, pe care 
U-a luat cu totul” la o fază ju
cată la marginea terenului.

CONDUCĂTORI SAU SUPORTERI PĂTIMAȘI ?

■4

bitrul francez Rene Vigliani, 
care a condus foarte bine, nu a 
dat drumul la joc pînă cînd un 
apărător grec, pe care-1 che
mase la centru să-1 avertizeze, 
nu și-a reluat locul în dispozi
tivul liniei sale de apărare. Unii 
spectatori au protestat, dar ar
bitru] a procedat regulamentar, 
corect. De ce am dat acest 
exemplu ?

Cu obiectivitate, conducătorii 
și antrenorii lui S.C. Bacău nu 
au contestat victoria echipei din

NICȘA —PETCU...
Economu și Dumitriu IV au 

fost cei mai slabi jucători ai 
Corvinului în partida cu Petro
lul. „Bătrânii" echipei — Lu- 
eescu, R. Nunweiller și Vlad — 
au evoluat și ei cu mult sub 
valoarea pe care o au. Victoria 
echipei hunedorene a fost for
țată spre finalul partidei de cei 
mai tineri jucători ai ei : Nic- 
șa — cel care și în prima re
priză s-a dus impetuos, de cîte-

Oradea, 
jucători 
ținerea
O singură obiecție aveau băcă
uanii : valabilitatea golului trei, 
cel înscris de Fildan. Arbitrul 
N. Raab a oprit jocul și l-a 
chemat la el pe fundașul Pru- 
teanu, să-1 avertizeze, verbal, 
pentru un fault. Dar in timp 
ce el discuta cu Pruteanu (deci 
cînd acesta era scos din dispo
zitivul apărării sale), orădenii 
au repus balonul în joc, l-au 
lansat pe Lupău și de aici a 
ieșit golul. Era vorba de o 
incorectitudine pe care N. Raab 
a admis-o. Greșeală nepermisă, 
care a contribuit la înscrierea 
unui gol. Iată de ce am dat 
cele două exemple pentru ca 
unii dintre arbitrii noștri să re
flecteze asupra lor. Conducăto
rul de joc nu are voie să creeze 
avantaj uneia dintre echipe, in
diferent sub

MORIȘCA VICTORIEI

îi

ce formă !

gol — și mai alesva ori, spre _
Petcu, mijlocașul trimis în te
ren de antrenorul Ștefan Coidum 
in locul „vedetei" Georgescu. 
Acești doi jucători, cărora li 
s-au adăugat Bucur și Văetuș
— fundași, dar... foste extreme
— au creat, între minutele 60-68, 
o veritabilă „morișcă", în fața 
căreia bine organizata apărare 
ploieșteană a cedat în cele din 
urmă.

La meciul de miercuri de 
la Craiova, în tribunele sta
dionului local s-a aflat și 
antrenorul echipei Dinamo 
Moscova, K. Blinkov. El a 
venit — însoțit de un teh
nician care a filmat întreg 
jocul — pentru a urmări 
evoluția Universității Craio
va, viitoarea parteneră de 
întrecere a formației sale în 
turul doi al „Cupei cupelor". 
Solicitat de noi să-și împăr
tășească opiniile asupra jo
cului pe care îl urmărise și 
a echipei craiovene, antre
norul sovietic ne-a declarat 
următoarele : „Universitatea 
Craiova mi-a lăsat astăzi 
(n.r. — miercuri) o bună im
presie. Este o echipă echi
librată, omogenă, care a ju
cat — mai ales in repriza 
secundă —• incisiv, atacind 
in valuri cu participarea a 
4, 5 sau 6 jucători. Este insă 
adevărat că și adversara din 
acest meci — care mi-a lă
sat impresia că a venit la 
Craiova doar pentru a se 
apăra — i-a înlesnit manie
ra ofensivă de joc. Din acest 
motiv nu mi-am putut face 
o imagine completă asupra 
întregului potential, inclusiv 
cel defensiv, al echipei loca
le, nu mi-am putut da seama 
cum ar răspunde ea unei 
solicitări mai serioase. Din
tre componenta formației 
craiovene mi-au plăcut cum 
au evoluat Bălăci (un jucător 
de clasă), Crișan (o extremă 
foarte pătrunzătoare), Cămă
taru (un vîrf de atac deo
sebit de activ) și Ștefănescu 
(acesta cu frumoase virtuți 
tehnice, dar cam hazardat in 
joc).

In privința dublei întîlniri 
a echipelor noastre, îmi este 
greu să mă pronunț, să fac 
vreun pronostic. îmi dau 
seama că Universitatea Cra
iova este o parteneră redu
tabilă, care — mai ales pe 
terenul ei — va fi greu de 
întrecut. De aceea ne punem 
speranțele îndeosebi în pri
mul meci, de la Moscova, în 
care vom căuta să obținem 
avantajul decisiv calificării".
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La meciul de la Timișoara, 
observatorul federal Florin Du
mitrescu declara in min. 91 al 
partidei : „Greu mi-a fost dat 
să văd atita agitație pe banca 
de rezerve a oaspeților, să aud 
atîtea cuvinte grele din partea 
conducătorlior U.T.A.-ei la a- 
dresa unui arbitraj pe care îl 
consider bun. în drum spre ca
bine, după joc, același aspect 
urît, tot timpul acuzații. Condu
cători care s-au comportat ca 
niște suporteri pătimași, uitînd

că menirea lor este cu totul 
alta. Dacă ar fi avut unele ne
mulțumiri, trebuiau să și le ex
prime în mod civilizat și nu în 
fața jucătorilor, care atît aș
teaptă. Nu mă mir, dealtfel, că 
Broșovschi (n.r. — a primit un 
cartonaș galben pentru parla
mentari cu arbitrul, care și-a 
respectat decizia de prelungire 
a jocului cu două minute) a a- 
vut acea nestăpînire de sine 
sancționată just de I. Rus. De la 
cine să învețe Broșovschi ? !"

PAREREA LUI VALERIU CĂLINOIU
Observatorul federal al me

ciului Jiul — Politehnica Iași 
a fost Valeria Călinoiu, fostul 
internațional de acum două de
cenii. Reapariție utilă în lumea 
fotbalului, Călinoiu aducînd cu

el prestanța și priceperea reală 
a unui jucător, cindva, de mar
că. Nu lipsită de interes ni se 
pare și modalitatea cooptării lui 
în corpul observatorilor: jonc
țiunea cu fotbalul, după o ab-

S»

LOTO-PRONOSPORT INFORMT1LA
Continuăm lista celor mai re- 

cenți mari cîștigători la seriile 
de LOZ ÎN PLIC cu cîștiguri 
suplimentare :

Trandafir Marin din Bucu
rești — 20.000 lei ;

Cozaru Ion din Galați — 
20.000 lei ;

Dan Aurel din corn. Reviga, 
jud. Ialomița — 20 000 lei ;

Oancea Iacob din Alba Iulia 
— 10.000 lei ;

Săndulescu Gheorghe din corn. 
Valea 
10.000

NU 
PLIC 
populare și agreate sisteme de 
joc — se găsește în vînzare la 
toate agențiile Loto-Pronosport, 
la vînzătorii volanți șl la unită
țile cooperației de consum, co
merțului și poștei.

Măcrișului, jud. Ilfov — 
lei.

UITAȚI ! LOZUL IN 
— unul dintre cele mai

Jucînd cu perseverență la 
LOZ 1N PLIC vă veți putea 
număra și dv. printre marii lui 
cîștigători !

Tragerea Loto de astăzi va fi 
televizată la ora 18,50. Rezulta
tele vor fi transmise și la radio 
în cursul serii.

CIȘTIGUBILB TRAGERII LOTO 
DIN 7 OCTOMBRIE 1977

Categoria 1 : 2 variante 25% “ 
auiotuilsm „Dada 1300“ ; Catego
ria a 2-a : g variante 25% 
9.909 lei ; Categoria a S-a : 
a 7.005 lei , Categoria a <
22.25 a 3.070 lei ; Categoria a I
123.25 a 533 lei : Categoria a I 
228.75 a 301 lei : Categoria
1.274.25 a 100 lei.

Report Categoria 1 : 199.902
Autoturismele „Dacia 1300“ 

fost câștigate de Vasile Banu
Galați șl Stoica Pavel din Bucu
rești.

lei. 
au 

din

ARBITRAJELE ANALIZATE DE.
9 Experimentați „cavaleri ai fluierului- — F. Coloși, 
raru, C. Petrea, V. Tătar, N. Georgescu, R. Șerban, 
printre... corigenți I • Observatorul federal evacuat 

jocului I ? I
U.T.A. — Universitatea Craio
va, neuniform în luarea deci
ziilor (în ultima parte a jocu
lui), N. Dinescu (Dinamo — 
C. S. Tîrgoviște) nu a sancțio
nat jocul brutal, N. Rainea 
(Steaua — A.S.A. Tg. Mureș) 
a comis aceeași greșeală ca 
N. Dinescu, M. Moraru (U.T.A. 
— Sportul studențesc) a îngă
duit jocul dur. Pe această lis
tă, deloc onorantă pentru ei, 
se mai află C. Petrea, V. Tă
tar, N. Georgescu, R. Șerban, 
C. Dinulescu, C. Manușaride. 
Deci, „cavaleri ai fluierului" 
care, în general, arbitrează 
bine, chiar dacă meciurile au 
o „miză" deosebită.

în raport s-a mai arătat că 
nu întotdeauna au existat re
lații normale între arbitri și ob
servatorii federali. Exemplul 
prezentat este edificator : 
partida Portul Constanta 
C.S.U. Galați, observatorul fe
deral N. Marinescu a găsit o 
persoană străină cînd a intrat 
în cabina arbitrilor. Atrăgîn- 
du-le atenția că dispoziția fe
derației este ca în cabină să 
nu intre decît arbitrii și obser
vatorul federal, conducătorul 
acestui meci, I. Urdea, în loc 
să se conformeze dispozițiilor 
federației, l-a scos din cabină 
pe... observatorul federal I

Utilitatea acestei întîlniri din-

Colegiul central al arbitrilor 
a analizat zilele trecute calita
tea arbitrajelor prestate în pri
mele șapte etape ale campio
natului Diviziei A. Cu acest 
prilej s-a prezentat o sinteză a 
rapoartelor observatorilor fede
rali, din care a reieșit faptul 
că, în general, nivelul calității 
arbitrajelor a crescut față de 
ediția trecută. Dar, din păcate, 
s-a constatat că multi arbitri 
an dovedit o incompletă pre
gătire fizică și tehnică șl, din 
această cauză, au comis di
verse greșeli. Care au fost cele 
mai frecvente ? Aprecierea gre
șită a intenției și lipsei de in
tenție a jocului dur. prea multe 
discuții la efectuarea „zidului" 
de către jucători la executarea 
loviturilor libere din apropie
rea suprafeței de pedeapsă, ne- 
aplîcarea corectă a legii avan
tajului, nesancționarea confor
mă cu regulamentul a greșeli
lor săvîrșite în sunrafata de 
pedeapsă — iată cele mai im
portante greșeli comise de ar
bitri, care au dus la crearea 
tutei atmosfere improprii atît 
In'rîndurile jucătorilor, cît si 
ale spectatorilor.

Din raportul Colegiului a mai 
reieșit că pe lista celor care 
au comis greșelile amintit0 mai 
înainte, se găsesc arbitri cu 
îndelungat- activitate comneți- 
țională : F. Coloși, la meciul

ARBITRI
N. Dinescu, N. Rainea, M. Mo- 
C. Dinulescu, C. Manușaride — 
din cabină de,., conducătorulcabină de... conducătorul

la

tre Colegiul central și arbitrii 
din lotul divizionar A a constat 
și în aceea că au fost prezen
tate mai multe diapozitive, cu 
diferite greșeli comise de jucă
tori, comentate de G. N. Gher- 
ghe. din Colegiul central, Cre
dem că revizionarea filmu
lui realizat de F.I.F.A- cu tema 
„Admis și neadmis" (articolul 
12 al regulamentului de joc : 
greșeli și incorectitudini) a în
semnat și ea un nou prilej de 
împrospătare a cunoștințelor.

In finalul ședinței, D. Lă- 
zărescu, secretar al F.R.F.,^ a 
arătat, printre altele, că sînt 
prea mulți arbitrii care au 
greșit și aceasta dovedește ca 
ei nu se pregătesc îndeajuns și 
nu abordează cu maximă aten
ție fiecare partidă. De aseme
nea, secretarul federației a 
scos în relief discrepanța exis
tentă dintre prestațiile la me
ciurile interne și cele interna
ționale : cele 9 brigăzi care au 
condus în ultima vreme par
tide 
note 
fiind 
țiile 
jelor 
trage 
fiecărui arbitru nu 
fîcate în aceeași 
toate întîlnirile.

Pompiliu VINTILA

internaționale au primit 
de 3 și 4 (nota maximă 
4), în timp ce în competi- 
înterne calitatea arbitra- 
scade. De aici se poate 
concluzia că posibilitățile 

sînt valori- 
măsură Ia



TINERII NOȘTRI
In perspectiva, o

RUGBYȘTI CONFIRMA SI PROMIT...
selecționată secundă ?

Din fările socialiste

4—11 octombrie, Bucu- 
a fost gazda unei ,,săp- 
a rugby ului". Alături de 
autohtone — selecționa- 
formații de club — au 

parte la întreceri, sporind

Tntre 
reștiul 
tămîni 
echipe 
te sau 
luat ___ .. .
interesul față de această iniția
tivă a forului de resort, și două 
invitate de peste hotare.

Pe marginea acestei inițiative 
considerăm utile cîteva subli
nieri pe care le vom face în 
aceste rînduri.
• Evoluția foarte tinerilor 

noștri rugbyști (sportivi pînă la 
18 ani) în compania selecționa
tei de tineret (21 ani) a Portu
galiei a limpezit unele nedume
riri ale antrenorilor. Unul din
tre tehnicienii care răspund de 
pregătirea lotului, prof. Con
stantin Vasile, se arăta satisfă
cut de evoluția „elevilor" săi. 
N-a acceptat să facă evidenți
eri. în schimb, ne-a dat să în
țelegem că lotul mai prezintă 
unele semne de întrebare — un 
mijlocaș la grămadă, o aripă 
de linia a III-a. Oricum, prin- 
tr-un proces de pregătire intens, 
asigurat în principal la cluburi, 
pînă in primăvară este posibil să 
se ajungă Ia un XV bine înche
gat, în măsură să ne reprezinte 
cit mai onorabil la viitoarea e- 
diție a campionatului european 
F.I.R.A.

• Apariția în arenă a două 
lecționate de tineret (pînă la 
de ani și peste) — în genere

multe plusuri, de bună seamă șl 
pentru că printre sportivi s-au 
aflat rugbyști consacrați, ca Pa- 
raschiv, Malancu, Borș, sau pe 
cale de a atinge o cotă valorică 
lot mai ridicată, ca Podărăscu, 
Tudose, Chiricencu, N. Dinu, Dima, 
Urdea, Rădulescu ș.a. — lasă să 
se întrevadă perspectiva formării 
unei selecționate secunde a țării, 
în măsură să constituie rezerva 
imediată a primei garnituri. Este 
desigur doar un experiment, dar 
acesta păstrează toate șansele de 
reușită, îndeosebi în contextul 
unui program competițional inter
național mal bogat, cum se a- 
nunță a fi cel al anului 1978.
• Portugalia a prezentat la

a
București o garnitură bine pusă 
la punct, care a avut în evoluția 
el momente de... rugby francez 
și clțiva jucători care s-au deta
șat : mijlocașul la grămadă Me- 
gre, aripa Silva, înaintașii Sara- 
hivo (linia a n-a) și, Pințho (li
nia a Ill-a).

I.a prima apariție In România, 
formația Lokomotiv Moscovă (lo
cul 6 în campionatul de rugby al 
Uniunii Sovietice) a surprins plă
cut prin gabaritul componenților 
ei — sportivi cu o greutate me
die de 85 kg — prin viteza de 
deplasare a tuturor jucătorilor, 
prin forță șl rezistență. Karațev- 
țev, Matveev, Kușnariov, Koplov, 
Kuiin au arătat (ceva mai mult) 
și o bine însușită tehnică indi
viduală.

Tiberiu STAMA

Ieri, in concursul international de la si. Olicorglic

MOTOCROSISTUL MIHAI BANU, IMBATABIL

se-
21 
cu

„TRIAL" AL LOTULUI 
REPREZENTATIV

vederea apropiatului debut

1

Tn _
al echipei reprezentative în no
ua ediție a C.E. (5 noiembrie, 
cu Polonia, la București), cei 
mai buni rugbyști ai țării (din 
rîndul cărora nu vor lipsi tine
rii afirmați în ultima vreme) au 
fost convocați la un „trial* 
București — Provincie, progra
mat în Capitală pentru 26 oc
tombrie.
■---------- ---------------------------------------- ■>--------------------------------------

ECOURI DUPĂ INTERZICEREA
RACHETEI CU „DUBLU CORDAJ"

Secretarul Asociației jucătorilor 
de tenis profesioniști, Bob Bri- 
ner, a declarat că ‘ ~ ~ 
declară de acord cu interzicerea 
rachetei cu „dublu cordaj". Ma
joritatea jucătorilor — a spus 
Briner — sînt împotriva utili
zării acestui tip de rachetă, care 
atenuează caracterul spectacular 
al. jocului de tenis.

A.T.p. se

SF. GHEORGHE. 13 (prin te
lefon). Reîntorși, joi la prînz, de 
la „Cupa Prietenia", membrii 
echipei reprezentative de moto- 
cros s-au alăturat participanți- 
lor la cel de-al 2-lea concurs 
internațional (din suita celor trei 
programate în decurs de o săp- 
tămînă), desfășurat pe Dealul 
Partizanilor de la marginea ora
șului Sf. Gheorghe.

In compania unor sportivi din 
Austria, Elveția și Ungaria, a- 
lergătorul nostru numărul 1, 
Mihai Banu, a confirmat aștep
tările celor aproape 15 000 de 
spectatori, avînd o comportare 
excelentă. Deși obosit, după 
lungul drum, efectuat la întoar
cerea în țară (peste 2 000 km, 
cu autobuzul, din R.D.G.), cîm- 
pineanul a făcut uz de întregul 
său bagaj fizic și tehnic, cîști- 
gînd categoric ambele manșe, 
într-o spectaculoasă dispută cu 
elvețianul W. Buehler și aus
triacul O. Hounold. Așa cum a 
evoluat joi, M. Banu (antrenor 
Șt. Chițu) era imbatabil. Dintre 
ceilalți alergători români s-au 
mai evidențiat P. Filipescu, E. 
Laub și juniorul R. Diaconu, 
care s-au numărat printre ani
matorii întrecerilor.

CLASAMENTUL ; 1. M. Banu 
(Poiana Cîmpina), 2. W. Bueh
ler (Moto Club Berna), 3. O. 
Hounold (KTM Viena), 4. E. 
Laub (Torpedo Zărnești), 5. P. 
Filipescu (I.T.A. Tg. Jiu), 6. R. 
Diaconu (Flacăra Automecanica 
Moreni).

După o îndelungată absență, 
cauzată de un accident, Al. En- 
ceanu (Steagul roșu Brașov) a 
cîștigat clasa națională rezer
vată tinerilor motocrosiști.

Ultimul concurs internațional 
va avea loc duminică dimineața, 
la Zărnești.

Troian IOANIȚESCU

„Incepînd din acest an, acti
vitatea în sportul școlar se des
fășoară după o concepție nouă, 
menită să contribuie Ia dezvol
tarea și întărirea bazei sportu
lui de performanță din țara 
noastră" — ne-a declarat, Intr-o 
convorbire purtată recent la 
Budapesta, Nagy Tamăs, șeful 
Secției educație sportivă din ca
drul Ministerului Educației din 
R.P. Ungară. Cîteva măsuri con
crete ilustrează elocvent afir
mația. Așa, de pildă, în clasele 
a Il-a și a III-a învățarea îno
tului a devenit obligatorie, la 
absolvirea clasei a III-a elevii 
trebuind să cunoască două pro
cedee : craul și spate; în gim
nazii (clasele IX—XII) toate
școlile au săli de sport, iar pro
fesorii de educație fizică sînt 
selecționați dintre cei mai buni; 
colaborarea 
sportive a 
strînsă.

Acest din 
fi exemplificat prin clubul ... 
tiv Ilonvâd din Budapesta, care 
are sub patronaj cinci școli ge
nerale și un gimnaziu, cuprin- 
zind un total de 1 500 de elevi. 
Cele 16 secții ale clubului Hon- 
ved au rezervat zilnic cîte o oră 
în care antrenorii și bazele clu
bului stau la dispoziția copi
ilor. în general, relația club 
sportiv-școală este foarte strîn- 
să. Elevii de 15—16 ani din gim-

Profesoara (Rejto lldiko. fostă 
campioană olimpică și mondiali 
la scrimă) și eleva, 
trenament al secției 

clubului Ujpesti
la un an- 
de copii a 
Dozsa

cu marile < 
devenit mult

cluburi 
; mai poartă nu-

urmă capitol poate 
spor-

PESTE HOTARE
RUGBYȘTII DE LA STEAUA 
ÎNVINGĂTORI IN U.R.S.S.

MOSCOVA, 13 (Agerpres). — 
Echipa de rugby Steaua Bucu
rești, campioana României, a 
disputat la Moscova un meci 
amical cu formația Academiei 
de aviație „Iuri Gagarin", cam
pioană unională în acest an. 
Rugbyștii români au obținut vic
toria cu scorul de 18—10 (6—3).

După cum transmite agenția 
„TASS“, cei mai eficace jucători 
ai echipei Steaua au fost Sorin 
Fuicu și Radu Durban, care au 
înscris 8 și, respectiv, 6 puncte.

FLORENȚA MIHAI ÎNVINSA 
LA PHOENIX

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX
(Urmare din pag. 1)

DumitruDumitru Cipere 
Burdihoi.

Hipnotizat parcă de... alonja 
adversarului, Marian Lazăr a 
rămas adesea „țintă fixă" în 
fața lui Constantin Buzducea- 
hu, care nu s-a sfiit să punc
teze cu directe foarte puterni
ce. Riposta lui Lazăr a venit 
rapid și spectatorii au aplaudat 
un meci frumos, deosebit de 
echilibrat, încheiat cu o decizie 
strînsă (3—2) în favoarea lui 
Buzdueeanu, devenit astfel u- 
niil dintre finaliștii categoriei 
pană. Meciul următor a fost 
o adevărată cursă de urmărire. 
Mereu în ofensivă, Gheorghe 
Ciochină (Steaua) a... alergat 
după Titi Tudor (Prahova Plo
iești), punctînd ori de cite ori 
s-a aflat la o distanță conve
nabilă. La seriile de trei, pa
tru lovituri ale lui Ciochină, 
Titi a răspuns cu lovituri izo
late, retrăgîndu-se într-o de
fensivă exagerată. In aceste 
condiții, Ciochină a primit de
cizia în unanimitate. In finala 
categoriei pană : Gheorghe Cio
chină — Constantin Buzdu- 
ceanu.

Cel mai așteptat meci al serii 
. a fost cel dintre „ușorii" Ca

listrat Cuțov (Dinamo) și Carol

Hajnai (Steaua). Și a fost o 
partidă frumoasă, de mare ten
siune. Dincolo de duelul direc
telor de stingă, a stat în per
manență „artileria grea" 
trelor de dreapta. Mai 
Cuțov, mai dur Hajnal. Victo
ria a stat sub semnul ' 
bării pînă la ultimul sunet de 
gong. Ultimul rund, ca de alt
fel întreaga partidă, va rămîne 
multă vreme în amintirea spec
tatorilor. Schimburile de lovi
turi, eschivele ambilor spor
tivi au electrizat asistența. 
Ceva mai activ în toate cele 9 
minute de luptă, cu o directă 
de stingă neobosită și precisă, 
Cuțov a smuls o victorie meri
tată în fața unui adversar care 
nu i-a fost mai prejos. Hajnal 
a probat în acest meci, dramatic 
dar frumos, că este un „ușor" 
redutabil, că și-a regăsit, 
tegoria. Cea de a doua semi
finală a „ușorilor" : Ion Budu- 
șan (Metalul) — Gheorghe Si
mion (Dinamo) a scos în evi
dență istețimea lui Simion și 
capacitatea sa de a-și valorifica

a con-
precis
între-

ca-

alonja, precum și forma slabă 
a lui Budușan, păcălit de multe 
ori ca un începător. învingător 
la puncte, Simion. (Ne simțim 
datori să subliniem însă faptul 
că învinșii, Hajnal și Budu
șan, nu știu să piardă, compor- 
tîndu-se nesportiv la darea de
ciziei !). Finala categoriei u- 
șoară : Calistrat Cuțov — 
Gheorghe Simion.

La „mijlocie mică", două me- 
' ciuri încheiate ‘ pe „muchie de 

cuțit", cu decizii de 3—2. Be
neficiari : fon Miron (A.S.A. 
Cluj-Napoca) în fața lui Gheor
ghe Muraru (Steagul roșu Bra
șov) și Nicolae Chioveanu (Li
toral Mangalia) — surprinzător 
— în fața favoritului Alexan
dru Tirboi (Farul). Deci, in fi
nala. categoriei : Ion Miron și 
Nicolae Chioveanu.

Finala „semigreilor* se 
disputa intre Ion Gyorffi 
namo), învingător în fața 
Vasile Croitoru (Steaua), 
Georgică Donici (Steaua), 
l-a eliminat pe campionul
lentin Vrinceanu (Dinamo).

NEW YORK, 13 (Agerpres) — 
Partidele disputate în primul 
tur al turneului feminin de te
nis de la Phoenix (Arizona) 
s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Wendy Turnbuli — 
Florența Mihai 6—2, 6—0 ;
Rosemary Casals — Renata To
manova 4—6, 6—1, 6—4 ; Mar
tina Navratilova — Kate Lat
ham 6—3, 6—2 ; Dianne From- 
holtz — Linky Boshoff 
6-3.

nazii au cluburi care 
mele școlilor respective, ecusoa
ne proprii și participă la cam
pionatele școlare ; cei de 17—18 
ani fac și ei parte din clubul 
școlii, dar au dreptul să se le
gitimeze și la marile cluburi 
sportive, participind la orice 
competiție, în afara campiona
telor republicane. Cluburile 
sportive, pentru care școlile 
constituie cele mai vaste pepi
niere, contribuie la sporirea 
fondurilor sportive ale școlilor, 
facilitind plata antrenorilor, de
plasările la competiții, îmbogă
țirea zestrej de utilaje și echi
pament.

Desigur, nu poate fi omis 
rolul profesorilor de educație fi
zică, a căror pondere a crescut 
în special în activitatea de tes
tare a calităților elevilor din 
clasele I și a II-a. Pentru a- 
cești elevi, ca și pentru cei mai 
mari — pe trepte de vîrstă — 
au fost stabilite haremuri cu
prinse în broșuri răspîndite in 
toate școlile din R. P. Ungară. 
Alte broșuri, avînd caracter 
propagandistic și ca atare fiind 
editate foarte atrăgător, se a- 
dresează înșiși elevilor, care Ișl 
pot alege sportul preferat, se 
pot pregăti chiar și individual 
conform indicațiilor cuprinse In 
broșurile respective.

Firește, ținînd seama de faptul 
că noua concepție asupra acti
vității sportive în școli este a- 
plicatâ de puțină vreme, se aș
teaptă ca roadele să apară in 
timp, dar să fie bogate.

mă
Dumitru STĂNCULESCU ]

SCOTIA, CALIFICATA PENTRU 
TURNEUL FINAL

va 
(Di- 

lui 
Și 

care 
Va-

REZULTATE TEHNICE
Cat. muscă : Burdlhol (Metalul 

Buc.) b.p; I. Govicl (Steaua), Ci- 
pere (Steaua) b.p. Băiatu (Voin
ța Buc.) ; pană : Buzdueeanu 
(Steaua) b.p. Lazăr (Rapid), Cio
chină (Steaua) b.p. Tudor (Pra-

RAPID Șl DINAMO ÎNVINGĂTOARE 
ÎNAINTEA DERBYULU! LA POLO

hova PI) ; ușoară : C. Cuțov 
(Dlnamo) b.p. Hajnal (Steaua), 
Simion (Dinamo) b.p. Budușan 
(Metalul Buc.) ; mijlocie mică : 
Miron (A.S.A. Cluj-Napoca) b.p. 
Muraru (Steagul roșu Brașov), 
Chioveanu (Litoral Mangalia) b.p. 
'Tîrboi (Farul) ; semigrca : Gyor- 
ffi. (Dinamo) b.p. Croitoru (Stea
ua), Donici (Steaua) b.p. Vrin
ceanu (Dinamo).

După Brazilia și Peru, califi
cate în urma turneului final din 
America de Sud, iată că repre
zentativa Scoției (grupa a Vil-a) 
este și ea calificată pentru C.M. 
din Argentina. Miercuri seara, 
la Liverpool, SCOȚIA — ȚARA 
GALILOR 2—0 (0—0) prin punc
tele marcate de Masson (mln. 
78 — penalty) și Dalglish (min. 
88). Iată clasamentul :

4 
3 
3

în grupa a n-a, la

In etapa a XlV-a a campiona
tului național de polo, div. A, 
seria I, la Ștrandul Tineretului 
din Capitală s-au desfășurat ieri 
jocurile Dinamo — C.N.U. și Ra
pid — Progresul. Favoritele — 
Dlnamo și Rapid — au confir
mat așteptările, rulîndu-și efec
tivele într-o ultimă verificare 
înaintea derby-ului de duminică. 
In primul joc, dinamoviștii au 
cîștigat .cu 6—3 (2—0, 1—0, 1—1,
2—2) fără să apese însă prea 
mult pe accelerator. Au marcat: 
D. Popescu — 2 (1 din 4 m), 
Rus — 2, și Gyarfas — 2, res
pectiv Frîncu — 2 (1 din 4 m) 
și Zamfirescu. Au arbitrat : N. 
Nicolaescu și Fr. Krișan. In al 
doilea joc. rapidiștii au obținut 
victoria cu 9—3 (2—2, 3—0, 2—0, 
2—1) fiind superiori, la toate ca-

partenerilor de între-
Rusu — 2,

pitolele, 
cere. Au marcat : C. ____
Schervan — 2, Mustață — 2, Bă- 
jenaru, Teodor și I. Slăvei, res
pectiv ion, Munteanu și Manea. 
Au arbitrat : R. Timoc și R. 
Schilha. în acest meci am fost 
martorii unor manifestări mult 
prea zgomotoase ale poloiștilor 
de la Progresul șl antrenorului 
lor T. Angelescu, cărora, deopo
trivă, le recomandăm mal mult 
calm șl încredere reciprocă. 
(MIHAIL VESA).

Crișul Oradea — Voința Cluj- 
Napoca 4—6 (1—2, 1—2.1—1, 1—1). 
Au marcat : Feyer — 3 (1 din 
4 m) și Raț, respectiv Szocs — 2, 
CI. Rusu, Pop, R. Rusu șl Șe- 
bok. Au arbitrat : Fr. Simon și 
Ad. Stănescu. (I. GHIȘA-coresp.)

AUTO • Raliul desfășurat în 
sudul Australiei s-a încheiat cu 
victoria sportivului australian 
Greg Carr („Ford Escort").

BASCHET • A început noua 
ediție a „Cupei campionilor 
europeni". în primul joc al com
petiției, desfășurat în orașul iu
goslav Split, echipa locală lugo- 
plastika a întrecut cu 103—89 
(47—51) formația Honved Buda
pesta.

HOCHEI © După disputarea 
a 5 etape, în campionatul 
U.R.S.S. conduc echipele Dlnamo 
Moscova șl Himlk Voșkresensk, 
cu cîte 6 p. Rezultate din etapa 
a treia : T.S.K.A. Moscova — 
Dlnamo Riga 6—3 ; Himlk Vos- 
kresensk — Avtomobilist Sverd-

înscris Rangel (2) și Cardenas, 
respectiv Montoyo. în deschide
re la acest joc, CANADA — 
SURINAM 2—1 (1—1). Meciul 
dintre HAITI și GUATEMALA, 
disputat în orașul Monterrey 
s-a încheiat cu scorul de 2—1 
(1—0) în favoarea primei echi
pe. După două 
tul arată astfel

1. Mexic
2—3. Guatemala 

Canada4. El Salvador
5. Haiti
6. Surinam

etape clasamen-

2
1
11
1
0

7—1o
1
1
1
12

0 
o 
o 
o 
o 
o

2 
2
2
2
22

3-3
3—4
3—5
3—56—3

3—33—4
1
22
Luxem

burg, Anglia — luxem
burg 2—0 (1—0) prin golurile 
lui Kennedy (min. 31) și Ma
riner (min. 90). In clasament 
conduce Anglia cu 8 p din 5 
jocuri, urmată de Italia cu 6 p 
din 3 partide susținute.

In Mexic continuă turneul fi
nal al zonei Americii de Nord, 
Centrale și Bazinului Caraibi
lor. In capitala țării, pe stadio
nul olimpic, MEXIC—EL SAL
VADOR 3—1 (1—0) în prezența 
a peste 100 000 de spectatori. Au

1. Scoția
21 Țara Galilor
3. Cehoslovacia

3 0
1 0
1 0

s
22

«1
2 
1 
1 ■

• LĂ HULL. (Anglia), Intr-ua 
joc pentru campionatul euro
pean de tineret : Anglia — Fin
landa 8—1 (3—1).

• REAL MADRID a evoluat 
la Caracas intr-un meci amical 
în compania unei selecționata 
sud-americane. Victoria a reve
nit formației spaniole cu 2—0 
(1-0).

• PE STADIONUL „Maraca- 
na“ din Rio de Janeiro, selec
ționata Braziliei a întrecut cu 
3—0 (2—0) formația italiană 
A.C. Milan. Au marcat Rivelino, 
Zico și Serhingo.

*

lovsk 2—0 ; Torpedo Gorki — 
Spartak Moscova 3—7.

ȘAH • In prima rundă a tur
neului de la Kraguevaț, Knleze- 
vici l-a învins pe Barlov, iar 
MUicevici a remizat cu Filip. 
Celelalte partide s-au întrerupt, 
o După consumarea a 10 runde, 
în turneul de la Novi Sad con
duce Popovlci, cu 7 puncte.

TENIS • La Madrid Bjorn Borg 
l-a eliminat cu 3—6. 6—0, 6—1 pe 
Belus Prajoux. Manuel Orantes 
a dispus cu 6—2, 6—1 de Bill 
Lloyd, iar Eddie Dibbs l-a între
cut cu 6—2, 7—5 pe Hans Kary. 
Alte rezultate: Taroczy — James 
6—0, 3—0 (abandon) ; McNamee — 
Pinto Bravo 6—4, 6—3 ; Zuga-
relli — Moreno 6—2, 6—2. a Tu-

rul n al concursului de la Ade
laida s-a încheiat cu următoa
rele rezultate : Fassbender — 
Kronk 3—6, 6—4, 9—7 ; Scanlon — 
Fairlle 6—1, 3—6, 6—4 ; Geruial-
tls — Whitlinger 6—3, 6—3 2 
Roche — Case 6—4, 6—3.

TENIS DE MASA ■ La Plevea 
s-a disputat meciul dintre echipa 
locală Spartak șl formația Sparta 
Praga, contînd pentru „Cupa 
orașelor tîrguri“ feminin. Spor
tivele cehoslovace au obținut 
victoria cu 5—1 șl s-au calificat 
în turul următor al competiției.

VOLEI © Continuindu-și turneul 
în Franța echipa masculină Mla- 
dost Zagreb a susținut un joc 
cu formația A. S. Cannes, pe 
care a învins-o eu 3—2.
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