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Miine, In finalele campionatului național de box

DOAR 4 CAMPIONI ÎȘI APĂRĂ TITLURILE!

La C. IM. de lupte greco-romano

N. GINGĂ, I. DULICĂ, 
I. PĂUN ȘI ST. RUSU, 
învingători in reuniunea inaugurală

Directa de stingă expediată cu precizie de Remus Cozma (stingă) 
i-a adus victoria in meciul cu Alexandru Turei.Foto : Drago? NEAGU»\\\\\\\\\\\\\^^^^^

PROGRAMUL FINALELOR
(Palatul sporturilor» și culturii, duminică, ora 10)

- T. Ghinea 
— D. Cipere
- T. Dinu 
— Gh. Ciochină
- Gh. Vlad
- Gh. Simion- G Hoduț
— N. Chioveanu
- V. Szilagy
- G. Donici
- M. Simon

R. Cozma 
D. Burdihoi 
Al. Dobăeț
C. Buzduceanu
D. Ilie
C. Cutov
FI. Ghițâ 
I. Miron
Al. Năstac
I. Gyorffi 
I. Boancâ

Semimuscă i
Muscă :
Cocoș :
Pană : 
Semiușoară : 
Ușoară : 
Semimijlocie : 
Mijlocie mică : 
Mijlocie : 
Semigrea : 
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ÎNCEPE FAZA DECISIVĂ 
A CAMPIONATULUI DE RUGBYNe aflăm în preziua începerii fazei finale, decisive, a campionatului. Incepind de mîine, timp de 14 etape, cele mai bune 8 echipe, calificate în urma meciurilor din cadrul seriilor preliminare, Steaua și Rapid din grupa A ; Farul Constanta și Rulmentul Bîrlad(B) ; Grivița Roșie și Dinamo(C) ; Știința Petroșani și Universitatea Timișoara (D) iși vor disputa titlul în cadrul unei întreceri care se anunță de pe acum pasionantă. Au intrat oare în turneul final 1—8 cele mai bune teamuri din țară ? S-ar putea spune că da. Desigur, Sportul studențesc ar putea pretinde că s-ar descurca mai bine în tovărășia celor mâi bune formații decît, de pildă, Rulmentul, dar bîrlădenii obțin calificarea în dauna studenților bucureșteni pentru a doua oară consecutiv, așa că există și contra-argumente. Și Politehnica Iași are, teoretic cel puțin, un XV capabil să facă față celor mai dificile situații, dar ieșenii au pierdut calificarea „la mustață”, un punct, respectiv două, cedînd locul colegilor din Timișoara și Petroșani. în felul acesta ră- mîne ca ei, ca și Sportul studențesc, alături de C.S.M. Sibiu, T. C. Ind. Constanța, CJS.M. Suceava, Agronomia

PREGĂTIRILE FOTBALIȘTILOR NOȘTRI 
PENTRU MECIUL CU SPANIASelecționata de fotbal a țării noastre, care se pregătește în vederea meciului retur cu echipa Spaniei din cadrul preliminariilor campionatului mondial, programat la 26 octombrie la Madrid, s-a reunit sub conducerea lui Ștefan Covaci, vicepreședinte al federației de fotbal, antrenor al loturilor reprezentative, și Constantin Cernăianu, antrenor.Din lot fac parte : Morarii. Cirstian, Cheran, Sameș, Do- brău, Sătmăreanu II, Vigu. Dumitru, Romilă, Dinu, Boliini, 

i
I

Cluj-Napoca, Olimpia Buc. și Minerul Gura Humorului să-și apere șansele în turneul zis de „consolare” (9—16), ale cărui ultime două locuri conduc spre divizia secundă.Să vedem ce puncte de a- tracție prezintă programul primei etape 7 Mai întîi un med din tradiția derbyurilor bucu- reștene, R.C. Grivița Roșie — Dinamo (Parcul Copilului, ora 10,30). Echipele sînt astăzi de valori sensibil egale, dovadă cele două rezultate oarecum contradictorii din turneul preliminar (ambele au fost în a- ceeași grupă) : mai întîi 17—3 pentru Dinamo, apoi 24—10 pentru formația grivițeană. Noi socotim că Dinamo are, totuși, un XV mai închegat și va obține punctele victoriei. Un alt med de mare interes în Banat, unde XV-le Universității primește replica formației campioane Steaua. Dacă rugbyștii militari nu se întorc prea obosiți din turneul lor în U.R.S.S., atund ei vor putea cîștiga la Timișoara, unde „U“ se află deocamdată în faza reconstruirii echipei. în rest, etapa programează partidele : Știința— Rulmentul, Farul — Rapid ; CJS.M. Sibiu — Olimpia, C.S.M. Suceava — Minerul, T.C. Ind.— Agronomia, Sportul studențesc — Poli Iași.

Dudu Georgescu, Iordănescu, Crișan, Zamfir și alții.Planul de pregătire cuprinde un intens program de antrenamente pentru creșterea potențialului fizic, înlăturarea defiti- ențelor constatate în meciul cu selecționata secundă a Poloniei, întărirea omogenității și spiritului de luptă al echipei. Se fac, de asemenea, eforturi, sub îngrijirea doctorului Dumitru To- mescu, pentru refacerea integrală a jucătorilor accidentați în ultima perioadă. (Agerpres)

• I. Mantu și V. Cicu au pierdut 
centurile • C. Hoduț învingător 
Intr-on singur minut! • Reve
lațiile serii: Al. Dobâeș, FI. Ghițâ 

și V. SzilagyPotrivit așteptărilor, și cea de a doua gală a semifinalelor s-a bucurat de o largă asistență, aproape 6 000 de spectatori o- cupind tribunele și parterul din Palatul sporturilor. Ca de fiecare dată, fazele Înaintate ale campionatului national de box operează ca un magnet asupra amatorilor de sport din Capitală. Marele interes al spectatorilor a fost răsplătit prin excelenta calitate a majorității partidelor.în prima semifinală a semi- muștelor ne-am convins că partida Alexandru Turei — Remus Cozma tinde să ia locul tradiționalei confruntări Cuțov — Dobrescu, prin dîrzenia și dăruirea totală în luptă a combatanților. Cel doi minusculi sportivi au oferit spectatorilor un meci excelent In care au demonstrat întreaga lor gamă de cunoștințe. Foarte bine pregătit fizic, Cozma nu a permis clujeanului să-și execute cunoscutele serii de lovituri ; aruncîndu-și adversarul în corzi și folosind foarte bine directele de stingă, dinamovis- tul a punctat precis și a obținut astfel o victorie a tacticii și concomitent dreptul de a lupta duminică pentru titlul național. Și cea de a doua semifinală a ținut încordată atenția publicului spectator pînă la ultimul sunet de gong. Campionul Teofil Ghinea și Adem Săli nu s-au menajat nici o clipă și lovind continuu au făcut mare risipă de energie. Probabil pentru plusul de claritate în finalurile de repriză, Ghinea a obținut victoria la puncte.
Paul IOVAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

Pregătirea „schimbului de miinc“, problemă vitală a performantei românești

SELECȚIA NU SE FACE
într-o zonă centrală, destul de aglomerată, a Brașovului se 

află, intre vechi case cu arhitectura specifică vechilor „burguri", 
o adevărată oază de verdeață, de tinerețe, de sănătate: baza sportivă a clubului Dinamo, solicitată din plin, cit e ziua de lun
gă. O recentă vizită in această importantă unitate de performanță 
a sportului nostru ne-a oferit prilejul unei discuții cu maestrul 
emerit al sportului Eduard Derzei. adjunctul șefului clubului 
brașovean Dinamo. — în afara acestui aspect desigur esențial, in recrutarea de noi elemente talentate pentru echipele de copii și juniori, ce alte metode folosiți in depistarea tinerilor cu aptitudini ?

— Precum vedeți, la sediu, nostru există citeva încăperi frumoase, birouri ale antrenorilor, dar toate — la această oră — sînt goale, tehnicienii fiind pe teren, în focul activității cotidiene pe care o desfășoară cu mult zel. Este perioada cea mai propice pentru selecție, acum la început de an școlar. De aceea, cum o asemenea acțiune nu se poate face din birou, baza noastră sportivă are porțile larg deschise pentru activitățile elevilor din cartier. Vin aici un foarte mare număr de copii să susțină diferite meciuri ale competițiilor interclase sau interșcoli, să-și treacă normele s.u.v.a. din programa școlară, ori, pur și simplu, să-și desfășoare la noi orele de educație fizică, așa cum procedează cel mai adesea profesoarele Elena Lupan și Liana Stinghe. Cîștigul este în aceste condiții de partea tuturora. Copiii se pot manifesta în voie pe un spațiu corespunzător, dascălii lor își pot ține orele așa cum scrie la carte, iar noi putem selecționa tineri sportivi pentru secțiile clubului, adică pentru handbal. tenis, lupte, judo, eventual, chiar pentru schi și alpinism.

GOTEBORG, 14 (prin telefon). în sala Scandinavium din frumosul oraș suedez au început vineri la prînz Întrecerile ediției din acest an a Campionatelor mondiale de lupte greco- romane. La confruntarea mondială sînt prezenti 178 de luptători din 28 de țări, cele mai aglomerate categorii fiind cele de la 68 kg — 29 concurenți, 57 și 74 kg — cite 22 de sportivi. iar cele mal puțin populate sînt categoriile 48 kg — 14 concurenți, 100 și +100 kg unde sint doar cite 13 luptători.Debutul luptătorilor noștri la GSteborg n-a fost de bun augur ! Primul care s-a urcat pe salteaua de concurs a fost triplul campion european, Constantin Alexandru, care în limitele categoriei 48 kg l-a în- tîlnit pe polonezul Wieslaw Kucinski. Spre surprinderea tuturor, campionul european a luptat mult mai slab decît ne obișnuise, favorizînd astfel un arbitraj evident tendențios din partea „centrului” Drosos (Grecia), care în mai puțin de două minute i-a dat două avertismente luptătorului român, deși situația de pe saltea nu le îndreptățea. în continuare, Alexandru acționează cu mai multă hotărîre, reușește citeva fixări și o rupere în față, cu care ia conducerea la puncte (7—5). în repriza a 2-a arbitrul de centru solicită și cel de-al 3-lea avertisment pentru concurentul nostru, astfel că Alexandru este descali- Mihai TRANCĂ

Fostul campion mondial Ladislau Simon, in dreapta, in timpul 
unui meci de antrenament la Poiana Brașov

Citiți in pag. a Vlll-a reportajul de la pregătirile luptătorilor 
noștri de la „libere”.

— Folosim cu foarte bune re zultate „metoda”, să-i zic așa, a patronatului de școli. Iată, de pildă, secția noastră de judo (fostă campioană națională în 1974, în competiția pe echipe) patronează Casa pionierilor din Brașov și Școala generală din
Mîine, la Ștrandul Tineretului 

DERBYUL RAPID - DINAMO, LA POLORapid și Dinamo din nou față in față. Cele două tradiționale candidate la titlu se confruntă din nou mîine dimineață, la Ștrandul Tineretului (ora 11) într-o partidă pe care iubitorii acestui sport o așteaptă cu interes. Campionii — jucătorii feroviari — se prezintă înaintea derby-ului cu un avans de un punct și cu un golaveraj mult superior, dar întrecerile precedente din acest an (fiecare echipă are la activ cite o vic- 

ficat și continuă întrecerea cu un punctaj negativ de 4 puncte.Al doilea sportiv român care a evoluat în reuniunea de deschidere a fost Ion Dulică (cat. 57 kg). El l-a întîlnit pe cunoscutul luptător italian Antonio Caltabiano. După un minut de tatonare, reprezentantul nostru execută un frumos tur de eap, își duce adversarul în pod, care rămîne in această dificilă poziție mai mult de un minut, după care juriul consemnează tușul în favoarea românului.O frumoasă victorie a repurtat la categoria 52 kg Nicolae Gingă, care în min. 4 l-a învins prin tuș pe danezul S. Larssen. în continuare, am a- sistat la o altă victorie a reprezentanților noștri, Ion Păun (categ. 62 kg) dispune înainte de limită (tuș — min. 2,58) de J. Meduna (Cehoslovacia). Ștefan Rusu (categ. 68 kg) a avut un meci foarte greu cu polonezul A. Supron. luptătorul român a obținut în repriza secundă un avantaj (2—0) și încheie meciul cu victorie la puncte. Adrian Popa (categ. 74 kg) a pierdut prin descalificare la S. Krzesinsky (Polonia). La ora efectuării convorbirii telefonice ceilalți sportivi români n-au intrat încă în concursîntrecerile continuă simbătă, duminică și se încheie luni seara.

DIN BIROU!Hărman. Antrenorul Vasile A- lexandru întreține foarte bune relații de colaborare cu profesorii de educație fizică din a- ceste unități, pe care clubul nostru le-a dotat cu unele materiale și echipamente trebuincioase activității de instruire a tinerilor judoka. La aceste unități sportivii noștri fruntași fac periodic demonstrații și vin de multe ori să conducă lecții de antrenament. Dealtfel, vreau să arăț că, în timpul liber, judoka dinamoviști și-au format grupe de cite 10—15 copii pe care-i inițiază și-i pregătesc. Așa procedează, de pildă, Mircea Noto- pol. C-tin Godcă. Ion Petrof și
Romeo VILARA

(Continuare in pag. 4—5)

torle la limită) au dovedit că între ele orice rezultat este posibil. Antrenorii C. Vasiliu și 
A. Grințescu au anunțat că vor alinia loturi complete. în deschiderea acestui meci : Progresul — Crișul Oradea (ora 10). Clasamentul înaintea etapei.
1. RAPID 14 12 1 1 133- 61 25
2. DINAMO 14 11 2 1 111- 63 24
3. Voința 13 7 3 3 92- 72 17
4. C.N.U. 14 4 1 9 71- 97 9
5. Progresul 13 3 1 9 62- 95 7
6. Crifui 14 0 0 14 49-130 0



Jacques-Yves COUSTEAU

dușmanul bătrâneții
premature

cu
pe 
pe

O convorbire cu JACQUES-YVES COUS
TEAU, celebrul oceanograf francez, oaspe
te recent al României, constituie pentru 
reporter un moment nu numai plin de 
interes, ci și extrem de agreabil.

Dincolo de imensa cantitate de date 
științifice furnizate din domeniul care l-a 
consacrat - cercetarea mărilor și ocea
nelor, cu tot ce au ele mai valoros, ca 
faună, floră, roci - apreciatul om de 
știință ne-o apărut ca un om de o mare 
sensibilitate, permanent receptiv la pro
blemele incă nedezlegate ale vieții. Și-a 
exprimat opiniile în legătură cu necesi
tatea conservării mediului ambiant, a 
atras atențio asupra primejdiei uriașe și 
directe ce o reprezintă fenomenul poluă
rii, a militat pentru o colaborare nemij
locită intre toate popoarele spre atinge
rea unuia și aceluiași obiectiv : menține
rea unei vieți „curate” pe glob. Un obiec
tiv o cărui realizare nu depinde de ni
meni altcineva decit de oameni...

Jacques-Yves Cousteau păstrează, 
cei peste 60 de ani ai săi, o prospețime 
fizică de-a dreptul cuceritoare. A fost în
trebat : care este secretul ? A răspuns cu 
franchețea care il caracterizează : mișca
rea, continua dinamică a corpului, prin 
exercițiu fizic. „Fac zilnic cite 40 de mi
nute de exerciții fizice. Două treimi di
mineața, cînd travaliul inimii este mult 
mai redus, restul după-amiază, in scurte
le «ferestre» ale activității cotidiene sau 
seara, inainte de culcare*.

Porție zilnică, așadar, de exerciții fizi
ce. Apoi, cînd și cînd, într-o alternanță 
care ține și de conținutul fiecărei zile de 
activitate, și de buna dispoziție, sport : 
înot, canotaj, tenis. „Totul trebuie să 
poarte amprenta măsurii, a echilibrului. 
Fiecare organism este el însuși un fel de 
barometru. El stabilește cu exactitate cit 
și pină unde poți merge cu efortul fi-

•• . zic, pentru a nu ajunge la accidente re
gretabile*.

In aceeași măsură omul de știință 
Jacques-Yves Cousteau recomandă o anu
mită igienă alimentară. „Pentru a-ți men
ține sănătatea, suplețea și vigoarea, nu 
trebuie să supraincarci organismul, să 
obosești inima și creierul. Un sistem ideal 
de alimentație rațională ? Există cite unul 
pentru fiecare caz. II stabilești in relația 
cu medicul și cu... bunul simț".

Omul de știință francez s-a bucurat în- 
tîlnind in România foarte mulți tineri și, 
in general, oameni cu fețe destinse, 
un optimism robust Pune aceasta și 
seama afinității lor cu exercițiul fizic, 
seama educației formate în acest sens. 
Așa iși și explică de ce tineretul român 
își face marcată prezența în toate marile 
competiții ale lumii, la Jocurile Olimpice. 
„A face mișcare, a fi adeptul exercițiului 
fizic zilnic, ordonat, din convingere, trebu
ie să devină obișnuința tuturor tinerilor 
și oricum a omului societății moderne, 
constrins adesea de sedentarism Ia o im- 
bătrinire prematură și, mai ales, la acci
dente cardio-va sculare*.

Izvorîte dintr-o experiență personală.

Discobolul lui Myron 
simbol al perenității sportului

opiniile omului de știință Jacques-Yves 
Cousteau cîștigă in greutate specifică. 
Tocmai de aceea ele și conving.

Tiberiu ST AMA

Pro£. univ. dr. doc.

a cicluluiAcum patru ani, prof. u>niv. dr. docent PANAIT SÎRBU, 
șef de catedră la I.M.F. și director al spitalului clinic de obstetrică și ginecologie Giu- lești din București, ne-a fost interlocutor pe tema relației «port-sănătate- Un interlocutor avizat, reputata personalitate din lumea internațională a medicinei (membru al Academiei franceze de medicină) fiind, totodată, un pasionat practicant al călăriei, lau
reat al multor concursuri de obstacole și dresaj. Dealtfel.

Panait SIRBU 
constantă 
diurnîn cabinetul său de lucru de La spital, pereții au un tapet original : fotografii reprezen- tîndu-1 pe profesor în dublă ipostază, de medic și sportiv, la congrese internaționale, alături de celebrități ale lumii medicale și în manej, alături de prietenul său credincios de peste un deceniu, calul Snop.— în acest „interval olimpic*,  care a trecut de Ia ultima noastră convorbire, s-a schimbat ceva în relația sport-sănătate pe 

care o întrețineați cu devotament și entuziasm co

tidian ? — l-am întrebat 
pe profesonul Sîrbu.

— S-a mai schimbat cile 
ceva, de ce să nu recunosc... 
Eu am trecut de 60 de ani, 
iar bunul meu prieten de fie
care zi, Snop, nu mat are an
trenament de concurs. In 
schimb, atit eu cit și dinsul, 
ne simțim mai tineri în noul 
ciclu olimpic, ca si folosesc 
expresia dv. Amîndoi avem 
un tonus excelent. Nu este 
nici un paradox. De peste trei 
decenii, zilnic între 6 și 7 
(cu o singură excepție, dumi
nica cînd îmi permit să încep 
la ora 11) fac călărie. Echi- 
tația a însemnat pentru mine 
mai întîi un vis al copilăriei, 
apoi o plăcere a tinereții, o 
satisfacție a maturității (cînd 
am făcut și sport de perfor
manță) și acum, o necesitate. 
Ca toate în viață și sportul 

trebuie să-l practici cu pasiu
ne. Incepîndu-mi programul la 
5,30 dimineața și terminîndu-l 
adeseori după miezul nopții, 
ora de călărie este cea mai 
relaxantă din zi. Sportul, exer
cițiul fizic, a devenit astfel 
pentru mine o constantă a 
ciclului diurn, o necesitate, 
intrînd în aceiași parametri 
fiziologici și biologici ca și 
mîncarea și somnul. Iar Snop, 
prietenul meu, a dobîndit și 
el stereotipia activității mati
nale. Avem nevoie, efectiv, 
unul de altul și ne leagă o 
puternică afecțiune. Sînt un 
romantic ? Și da și nu. Iubesc 
calul, il personalizez, vorbesc 
cu el precum cu un camarad, 
am față de el obligații mora
le, dar, în același timp, am 
nevoie de Snop pentru carac
terul utilitar, ca să spun așa, 
al exercițiului fizic : fiecare 

mușchi, fiecare fibră intră în 
acțiune atunci cînd călărești, 
pe fondul unei relaxări psihi
ce totale. De ce echitația ? 
Pentru că n-are restricții de 
vîfstă, pentru că te echili
brează și, nu în ultimul rînd, 
pentru că îmi permite, spre 
deosebire de alte sporturi, să-l 
practic în singura oră cînd 
mă pot desprinde de obliga
țiile mele profesionale. La ma
ternitatea unde lucrez, femei
le nasc... neplanificat, deci eu 
nu pot avea program.— Nu știm dacă sînteți un romantic, tovarășe profesor. Dar aflăm — prin mărturia dv. „sportivă" — că pentru a aduce viața pe lume nu sînt suficiente știința, talentul, priceperea, ci e nevoie și de pasiune...

Paul SLAVESCU

Pro£. univ. dr. doc. Pius BRINZEU —................................................  —

voința de a învingeîn jurul mesei de șah, acolo unde e cel mai firesc să-1 întîlnești — în afara orelor profesionale din clinica chirurgicală a Institutului de Medicină din Timișoara — acolo i-am solicitat un scurt interviu prof. univ. dr. doc. PIUS BRÎNZEU, membru corespondent al Academiei. Pentru a nu îngusta însă sfera preferințelor sportive ale savantului bănățean, să amintim că în tinerețe a practicat cu fervoare — și cu succes I — atletismul și fotbalul. — Ce a însemnat, deci, pentru dv. sportul ?
— Pentru cine a făcut sport, viața 

rămine o permanentă luptă. A trăi în
seamnă, inainte de toate, a lupta și, 
de multe ori, ca să cîștigi trebuie să 
reiei asaltul în repetate rinduri. Și in 
viață, ca și in sport, printre bucurii 
se numără și decepțiile. Suc
cesul rezidă insă in voința de a învin
ge. Din păcate iți trebuie o viață în
treagă ca să înveți cum să trăiești. 
Știința vieții comportă multă tactică 
și strategie. Or, tocmai sportul este a- 
cela care ne învață ce este tactica și 
strategia, ce este lupta, ce este dorin
ța de a învinge. Astfel, sportul trebuie 
considerat ca o adevărată școală a 
vieții. O scurtă întoarcere spre trecut 

a fiecăruia dintre noi ne permite să 
apreciem cît de mult datorăm sportu
lui. Educație fizică însemnează dezvol
tare armonioasă a corpului, însemnea
ză sănătate, iar sănătatea permite dez
voltarea intelectuală, dezvoltarea gus
tului estetic și formarea acelor trăsă
turi fundamentale care constituie fi
zionomia morală a omului. Despre toa
te acestea s-ar putea spune foarte 
multe.— Cu asemenea premise teoretice era de așteptat să transpuneți gîndurile dv. în practica vieții sociale.

— Am încurajat de-a lungul anilor 
activitatea sportivă muncind in dife
rite organe de conducere ale sportului. 
In ultimii ani mi-am asumat sarcini 
in conducerea mișcării șahiste din Ti

mișoara și județul Timiș.— Experiența dv. nu vă îndeamnă să transmiteți un mănunchi de sfaturi tinerilor ?
— Recomand in primul rind tineri

lor să joace șah. In acest mod vor în
văța că orice situație trebuie analiza
tă în detaliu, că orice mișcare trebuie 
pregătită cu grijă, că fără pregătire și 
muncă nu se pot obține rezultate mari, 
că nu trebuie să se ceară nimic de la 
intimplare și, mai ales, că in viață 
trebuie să anticipezi în tot momentul 
și că de multe ori sacrificiile de mo
ment asigură succesele de viitor. în 
al doilea rînd, le recomand să ducă o 
viață sportivă de-a lungul întregii lor 
existențe. Și ce este viața sportivă o 
știu ei tot atit de bine ca și mine !

Petru ARCAN

ProS. univ. dr. doc. Victor MERGEA

atitudine în fața vieții
Profesorul universitar dr. 

doc. VICTOR MERCEA, di
rectorul Institutului de tehno
logie izotopică și moleculară 
din Cluj-Napoca, se bucură de 
renumele unui fizician cu pres
tanță. reputația unui pedagog 
de factură modernă și de faima 
unui om de o impresionantă 
mobilitate a ideilor. Mai ști
am — din auzite și constatate 
— că 40 din cele 52 de dumi
nici ale anului nu e de găsit 
decit pe malul Someșului sau 
prin pădurile ce înconjoară 
orașul, în căutarea acelui eli
xir al sănătății și prospețimii 
spirituale pe care ți-l dă miș
carea în aer liber. Interviul 
pe care t l-am luat avea să ni-l descopere însă nu numai 
ca pe un pasionat al comu
niunii cu natura, ci și ca pe 
un atent observator al ros
turilor deținute de sport în 
viața socială. Iată stenograma convorbirii noastre :

— Lumea modernă adu
ce din ce în ce mai acut 
în discuție stressul la 
care este supusă și nece
sitatea imperioasă a unor 
deconectante. Numărați, 
printre acestea, și spor
tul ?— Societatea modernă a dat sportului dimensiuni nebănuite. Care să fie rațiunea ? Aș răspunde indirect, folosin- du-mă de exemplul unui coleg mai în vîrstă, extrem de hărțuit profesional, dar care rezistă admirabil efortului nervos. întrebat care este secretul acestei neobișnuite tării, a răspuns : „Procedez e- xact ca la tenis. Mă concentrez doar pe mingea pe care o joc în momentul respectiv. Cînd jocul s-a terminat — cîștigat fiind sau pierdut — urmează neapărat o pauză pe care o savurez din plin. Apoi mă concentrez asupra următorului joc, pe care încerc 

să-l cîștig." Este vorba, deci, de capacitatea selectivă pe care ți-o imprimă obișnuințele sportive, de concentrarea momentană pe un singur scop și de utilizarea fructuoasă a pauzelor dintre două acțiuni. Altfel spus, sportul învață să te aperi.
— Se poate vorbi de o 

rezistență psihică pe care 
sportul o creează la cei 
care îl practică ?— în contact cu sportul, o- mul învață să lupte atît cu el, cît și cu adversarul. învață să piardă, fără a considera eșecul o catastrofă ireparabilă. învață să se perfecționeze, să atingă — cu răbdare și exercițiu — culmi a- parent inaccesibile: Și, odată cu ele, o deosebită forță morală. învăță, totodată, să-și trateze adversarul, în care se deprinde să nu vadă un dușman, ci doar un oponent de întrecere. Și mai învață să 

acționeze, să se decidă rapid, să ducă lucrarea pînă la capăt. Trăsături care i se imprimă în caracter și pe care omul le duce în viața de zi cu zi. Trăsături pe care am avut ocazia să le văd atît la studenții mei — în timpul sesiunilor de examene, cît și la colaboratorii din institut — în desele ocazii cînd s-au cerut decizie și operativitate.
— tn condițiile unor 

sporite solicitări impuse 
de viața secolului XX, 
scuza „nu avem timp li
ber pentru sport" se face 
destul de des auzită. Cit 
credeți că este adevăr și 
cît credeți că este sub
terfugiu ?— Dacă viața contemporană implică solicitări crescute, să nu uităm că ea ne oferă și mari înlesniri, printre care mijloacele rapide de locomoție, cele menite să creeze un Surplus de timp liber. Cum îl utilizăm însă ? în desele mele week-end-uri am întîlnit nenumărați oameni veniți la 

munte, care își petrec ore întregi la masa unui restaurant, în loc să escaladeze un vîrf, să efectueze un cros, să joace o partidă de volei, sau să facă măcar o plimbare. De ce? Pentru că — tind eu să opi-; nez — nu au fost învățați cum să-și petreacă acest timp liber. Fiindcă acest lucru se învață. Evident, școlile îl fac într-o oarecare măsură. îl cultivă, de asemenea, unele întreprinderi și instituții. Cred însă că este nevoie de o campanie mult mai susținută, desfășurată la toate nivelurile, astfel ca beneficiarii cîștigului reprezentat de recuperarea prin mișcarea în aer liber să fie populația întregii țări. Trebuie bine înțeles faptul că, în lumea modernă, sportul constituie o a- titudine în fața vieții ; o atitudine pozitivă, activă și dinamică — adică exact atitudinea cară îi trebuie omului pentru a-și păstra eficiența într-o' lume complicată și accelerat novatoare.
Nușa DEMIAN



ESTE NECESAR UN MANUAL DE EDUCAȚIE FIZICĂ IN SCOALĂ ?
Ideea de □ discuta despre necesi

tatea unui manual de educație fizică 
pornește de la sugestiile făcute de 

numeroși practicieni, dornici să-și organizeze bagajul mai mult sau mai puțin bogat intr-un do
meniu cu o recunoscută labilitate, lată de ce am socotit util să invităm in această pagină citeva 
nume interesate de problema felului in care se predă educația fizică in școlile noastre. Supunem 
atenției cititorilor această „masă rotundă", cu speranța că discuțiile vor angaja mai mult decit 
interesul cadrelor de specialitate, ele avind darul să repună pe rol nevoia permanentă de îmbună
tățire a orei de educație fizică.

UN OBIECTIV 
DIDACTIC 

INTIRZIAT...Da. dar este o chestiune în- tîrziată. Tradiția săraca și lipsa unei concepții unitare în stabilirea modelului motric pe care să-1 servească au lipsit educația fizică de un manual ; de asemenea. insuficienta cunoașterea capacității motrice a copilului. Un manual de educație fizică, pentru asigurarea unei optici unitare, trebuie să se bazeze, printre altele, și pe condiții materiale identice. Dinamica copilului in procesul de educație fizică cere amenajări oarecum standardizate.Cum ar trebui conceput un manual de educație fizică care, ca orice disciplină școlară formativă și informațională, trebuie să-l facă pe tînăr să știe cum să-și dirijeze corpul în anumite situații, să zicem pe stradă. în mediul acvatic sau în situații de alunecare ? în primul rmd. pornind de la cunoașterea mo- 

Custate tot mai mult de elevi, alergările de cros se înscriu — fiind și larg accesibile — in calenda
rele competiționale ale fiecărei unități de invățămint Foto : Dragoș NEAGUtricității copilului, foarte elastică datorită biologiei lui, modelul motric trebuind să fie stimulator; manualul trebuie să fie cutezător, pentru cite două clase, în suită, rezolvînd în acest fel probleme de omogenitate ■ a dezvoltării motricității, mai diversificată decit cea intelectuală ; sistemul unitar de verificare și apreciere ar trebui să constituie punctul de plecare ipotetic în formarea modelului care să conducă la selecționarea și standardizarea mai mare a procesului de educație fizică. Manualul trebuie să ducă la mărirea considerabilă a efortului în lecții, să permită elevilor să-și facă temele motrice acasă, punindu-se astfel capăt crizei de timp în rezolvarea problemelor motrice, să ofere soluții pentru condițiile încă neunificate și să asigure controlul final și intermediar, să constate progresul sau regresul în dezvoltarea motrică, nu neapărat să se noteze.

Conf. dr. ALEXE NICU, 
directorul Centrului de 
cercetări pentru educație 

fizică și sport

NU-L SOCOTESC 
O NECESITATEProblema trebuie privită din două unghiuri diferite, și anume din cel al necesității unui manual care să se adreseze elevului și din cel al utilității lui pentru profesorul de educație fizică. Dar, oricare ar fi unghiul. nu socotesc manualul — de tipul celor pentru alte materii - drept o necesitate. Educația fizică — obiect de învă- țămînt prezintă unele caracteristici aparte. In primul rînd este, în esență, un obiect cu conținut practic, nu teoretic. Apoi, realizarea lecțiilor se face în condiții materiale foarte diversificate de la școală la școală, iar un manual conceput pe ideea existenței unor anumite condiții devine inoperant în alte condiții. Sau insuficient. Pe de altă parte, diversificarea învățămin- tului, angrenarea preșcolarilor în această activitate presupun tot atîtea maniere de tratare a educației fizice (nu aceleași probleme se pun la grădiniță și în școala generală, în acestea și în școala profesională, în gimnaziu și în liceu etc.). Trebuie avut în vedere și faptul că educația fizică este predată de cadre cu 

nivei diferit de înțelegere : educatoare, învățători, profesori. Un manual care să înglobeze toate aceste aspecte ar fi nepractic, neeconomicos și ar deveni o carte de bibliotecă. Rostul și rolul educației fizice în școală sînt, după părerea mea, acelea de a atrage elevii într-o activitate practică, de a cultiva in rîndul lor dragostea pentru mișcare, de a forma deprinderi pentru o activitate independentă. Ca urmare, pentru elevi văd mai degrabă necesare, de pildă, o culegere de exerciții pentru gimnastica de dimineață (deoarece mi se pare că la ora care este difuzată prin radio nu-i tocmai potrivită), un ghid pentru practicarea în timpul liber a exercițiilor de dezvoltare fizică generală care să răspundă tuturor preferințelor și necesităților. precum și un ghid privind principalele caracteristici și reguli ale diverselor discipline sportive (cele editate de C.C. al U.T.C. se dovedesc de un real folos).
VLADIMIR SIMIONESCU, 
inspector principal în

M.E.I.

CHIAR 
ȘI PENTRU 

NOI, ELEVII...Evident, consider utilă editarea unui manual de educație fizică. In condițiile în care apar necontenit noutăți și în sfera acestei materii, se impune ca ele să fie încorporate într-un astfel de manual, pentru a fi cunoscute și aplicate. Profesorul de specialitate ar fi permanent la curent cu tot ce este nou în domeniul în care lucrează. In același timp și elevii, consultînd un astfel de manual, ar fi în măsură să se documenteze și să aprofundeze pe îndelete, acasă, în timpul afectat studiului, tot ceea ce îi interesează.Așa, in lipsa unui asemenea manual, fiecare profesor predă în mod diferit Eu am schimbat pînă acum trei profesori de educație fizică : la Școala generală nr. 22 am lucrat cu prof, Gabriela Dinu, apoi la Liceul .,Tudor Arghezi" cu prof. Nicolae Golea, acum, în fine, la Liceul industrial „E- lectroputere" cu prof. Nicolae Geană, unul cu afinități pentru sporturi individuale — atletism și gimnastică, altul pentru jocuri, discipline sportive care pot avea un caracter prioritar, motivat sau mal puțin. Or. in condițiile unui manual, profesorii de educație fizică vor fi in măsură să predea lecțiile după o linie de conduită uniformă, in funcție de cerințele puse in fața clasei.
CRISTINA COJOCARU, 
elevă la Liceul industrial 
„Electroputere" din Cra

iova

MAI SINT 
NECESARI 

CIȚIVA ANI 
DE STUDIIUn manual de educație fizică nu poate fi privit în maniera clasică, trebuie Ceva deosebit. Un manual adaptat specificului domeniului, eminamente practic, conduce la Ideea eă pentru educație fizică este necesar un manual de lucrări practice, 

Avem un vocabular de mișcări, o infinitate de acte motrice pe care le combinăm pentru atingerea unor scopuri legate de anumite obiective. De aici rezidă dificultatea în alcătuirea unui manual, pe clase, pentru că în toate clasele sau pentru un grup de clase avem aceleași obiective, pe care însă le putem rezolva cu mijloace diferite. Nici programa nu mai este chiar așa de dogmatică, ea o- ferind profesorilor posibilități de alegere. Alcătuirea unui manual de educație fizică care să-i satisfacă pe cei dotați din punct de vedere fizic și să-i stimuleze pe cei mai puțin dotați este o operație foarte dificilă, pentru că nu sîntem încă suficient de pregătiți. Aș vedea rezolvată această problemă peste un timp, cînd studiile de biologie a virstei școlare în direcția activităților corporale ne vor oferi date mai exacte, corelate cu cunoașterea foarte aprofundată a capacității motrice a elevilor, pe vîrste, sexe, medii. Cercetările biologice și metodice trebuie să asigure o cunoaștere a ca

pacității de performanță a elevilor.Ca formă de redactare, prog- nozez un manual de educație fizică pe fișe tematice, pe teme, niveluri de pretenție, de informație, care să cuprindă și aspecte teoretico-metodice, cu colecții de exerciții și indicații metodice diferențiate, incit elevul să poată selecționa informațiile care i se oferă și să poată lucra independent ; aș numi aspectele menționate sta
diul optimal al manualului de educație fizică viitor. Pînă atunci, este bine să realizăm manuale de metodică pentru uzul profesorilor, pe subsistemele învățămîntului de educație fizică, într-o concepție unitară.

Prof. univ. dr. 
MIHAI EPURAN,

șeful catedrei de „Teoria, 
metodica, psihologia și 
pedagogia educației fizi
ce și sportului*  — I.E.F.S.

PENTRU
ÎNCEPUT, AȘ 

VEDEA UN FEL 
DE „MEMO“N-avem un manual de educație fizică. Șj nu este bine. Pînă acum ne-am bazat, pe cunoștințele acumulate în institut, pe propria experiență, pe unele lucrări, foarte utile, dar care nu reprezintă un manual. Vezi „Culegere de exerciții de atletism" (Zeno Dragomir), „E- xerciții și jocuri pentru preșcolari" (J. Ticaliuc), „Exerciții pentru clasele de fete" (Elvira Simionescu), „Educația fizică în școală" (Maria Login- Aurelia Stoicescu). Aș mai putea aminti mulți alți autori, specialiști în materie : Gh. Ghi- șoiu, Gineta Stoenescu, C. Be- do, Ecaterina Ghimbra, Tibe- riu Corneșan.Ne trebuie, așadar, un manual. Nu l-aș numi, inițial, așa. Pentru început, l-aș vedea altfel, ca un fel de „memo*  ; o memorie de educație fizică și sport. Adică ; o sinteză a ceea ce este necesar fiecărui profesor de specialitate. O sinteză de ordin metodic — și, ca o propunere : lucrarea ar putea folosi pe cele ce au apărut pînă acum — totodată elemente de regulament al unor discipline sportive larg solicitate de elevi, noțiuni despre felul cum 

pot fi amenajate construcțiile sportive simple în școli etc. Dacă vreți, un „Larousse" pentru educație fizică, cu tot ceea ce poate interesa un specialist, cu tot ce este nou pe plan informațional, la noi și în lume. Un instrument de orientare în activitatea profesorului, de „manevrare" a unor cunoștințe, în raport cu cerințele învățămîntului.Alte două sublinieri aș dori să mai fac: acest „memo" nu-1 văd, într-o etapă incipientă, ca pe un manual pe clase ci pe ramuri de sport și pe vîrste. In același timp socot că el trebuie conceput și realizat în exclusivitate de oameni care muncesc efectiv în școală, care trăiesc printre elevi, le cunosc gusturile, preferințele. Adică, vreau să precizez că un asemenea manual trebuie legat de viață. El trebuie să fie capabil să exprime — înainte de toate — nevoile vieții.
VICTOR TIBACU, 

profesor la Liceul „Gheor- 
ghe Șincai*  din București

S-AR ELIMINA 
IMPROVIZAȚIADa, simt nevoia unui manual de educație fizică. Nu un manual pentru fiecare an, ci unul care să cuprindă grupe de vîr- stă. Acest manual este necesar pentru a face trecerea de la teoreticul cuprins în programa ministerului, spre sala de sport Sigur că manualul nu trebuie să fie „încă o carte" din cele apărute, ci să exprime o sinteză realizată de mai mulți specialiști.In ceea ce mă privește, eu funcționez și la o clasă de fotbal. Asemenea clase au nevoie într-o măsură șl mal mare de un manual care să rezolve problemele educației fizice generale și în primul rînd pe cele ale atletismului, pentru că am ajuns să vorbim despre fotbal.In sfîrșit, dincolo de rolul foarte important al manualului în ordonarea lecției de educație fizică pe tot cuprinsul țării noastre, nu omit și rolul lui... tactic. Un profesor de educație fizică „cu manual" ar avea, vă rog să nu zîmbiți, o cu totul altă poziție în cancelaria profesorilor, unde deseori profesorul de sport este considerat, pe drept, dar și pe nedrept. ca un om care improvizează. In sfîrșit, elevul însuși ar trata altfel această materie care, ani în șir. a fost considerată o simplă „dexteritate".

OTTO ANDERCO, 
profesor la Liceul indus
trial nr. 5 din Satu Mare

O MODALITATE 
DE „A VORBI 

ACEEAȘI 
LIMBĂ"-In procesul de învățămînt, profesorul de educație fizică folosește, de regulă, documentele de planificare stabilite de ministerul de resort, planul calendaristic, conspectele de lecție. între toate acestea se simte nevoia unei concordanțe. A- ceasta nu există, in toate cazurile Motivul ? In școli predau educația fizică și cadre didactice cu alte specializări, precum și o masă importantă de învățători. In acest fel, obiectivele educației fizice rămîn neatinse de la clasele mici și pină la terminarea liceului. Unii lucrează efectiv, cei con- știenți șl competenți, alții se 
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I
Reluind înscrierile la cuvint din cadrul „mesei rotunde", 

desprindem necesitatea manualului de educație fizică, 
expresie a dorinței de organizare a unui material 

care, prin diversitatea sa, este amenințat deseori de perico
lul dispersărilor și chiar al omisiunilor. Cei care pledează 
mai mult pentru realizarea acestui manual sint practicienii 
educației fizice. Faptul nu ni se pare consecința unei posi
bile comodități, ci, dimpotrivă, a tendinței de a circumscrie 
lecția de educație fizică intr-un cadru care să-i asigure o 
eficacitate maximă, pe baza celor mai recente cercetări in 
acest domeniu. Dealtfel, chiar și părerea profesorului Mihai 
Epuran, marcată de unele rezerve, reclamă un studiu apro
fundat pentru realizarea unui eventual manual, ceea ce nu 
face decit să atragă și mai mult atenția asupra acestei 
importonte probleme. Mai mult decit atît, o părere opusă față 
de aceea a majorității luărilor de poziție (avem in vedere 
punctul de vedere al prof. Simionescu) se încheie cu o 
recomandare-amendament care nu face decit să ridice, incă 
o dată, problema unei mai bune sistematizări a acestei ore- 
cheie, care se află deseori la discreția fanteziei excesive 
a profesorilor, o fantezie sinonimă, de cele mai multe ori, 
cu sora ei vitregă, improvizația.

Cine se mai înscrie la cuvint ?

fac că lucrează. Mai există și o categorie de profesori care nu știu să lucreze. Se creează, însă, un lanț al slăbiciunilor, unii dau vina pe alții, astfel că nu putem ajunge la un liman....Soluția ? Un manual ! Edu
cația fizică a rămas singurul 
obiect din sistemul nostru de 
invățămint fără un asemenea 
document. Un manual pe clase, pe sexe și pe tipuri, pe grade de școli. Un manual care ar 
face să dispară simulacrul la 
ora de educație fizică și sport. Totodată :— ar determina existența unei reale concordanțe intre toate documentele elaborate de minister ;— ar face ca materia clasei să fie parcursă în întregime de către toți elevii ;— ar asigura un control mult mai riguros al muncii ;— ar duce la pregătirea lecțiilor de către profesor, în mod exigent ;— ar da calitate activității profesorului ;— ar asigura, intr-o accepțiune complexă relația profesor — elev (clasă) ;Intr-o perspectivă mai largă, mișcarea noastră sportivă nu ar avea decit de cîștigat prin existența acestui manual.

OVIDIU GAVRILA, 
profesor la Clubul sportiv 

școlar din Focșani

SĂ NU MAI 
MUNCIM 

DUPĂ URECHEAceastă problemă am discutat-o deseori cu mulți dintre colegii de breaslă și toți sînt de acord cu necesitatea elaborării unui manual destinat e- ducației fizice. Actuala programă școlară oferă doar un suport general, lăsînd prea mult la latitudinea profesorilor aplicarea în practică a indicațiilor formulate, ceea ce creează toarte adesea. în predarea diverselor teme, o discrepanță de la o școală la alta, de la un profesor la altul. Or, existența unui manual ar crea o concepție unitară în susținerea lecțiilor de educație fizică, acesta fiind de un real ajutor alît profesorilor cu o experiență didactică redusă, cît și cadrelor cu vechime la catedră. Preocu- pîndu-mă această chestiune, am studiat o serie de manuale elaborate în alte țări. In Suedia, spre exemplu, ele există pentru fiecare clasă separat, cuprinzînd o mare bogăție de date și explicații practice. Noi cred că ar trebui să elaborăm aceste manuale nu pentru a mai încărca ghiozdanul elevului, ci pentru profesori mai a- les, în dorința de a elimina, aș zice, „munca după ureche", în felul acesta lecția de educație fizică puțind să răspundă integral și la un înalt nivel cerințelor dezvoltării învățămîntului nostru. Spuneam că în alte părți există manuale pentru fiecare clasă, dar avind în vedere greutățile inerente fiecărui început cred că noi ar trebui să facem primul pas prin elaborarea unor astfel de lucrări pe categorii de vîrstă (clasele I—IV, V—VIII și liceu), care să cuprindă, însă obligatoriu și un mare număr de ilustrații care să susțină ideile teoretice, pentru că, revin, este necesar să creăm o concepție unitară în predarea acestei discipline.
GHEORGHE FULOP, 

profesor la liceul „Bolyai 
Farcaș*  din Tg. Mureș

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



Sub impulsul „DACIADEP' BUNII GOSPODARI NU AȘTEAPTĂ
CA SĂLILE Șl„Daciada", ampla competiție națională, atrage in activitatea sportivă tot mai mulți oameni de diverse vîrste și profesii. Numeroși tineri și vîrstnici dornici să practice sistematic sporturile preferate iau parte în aceste zile la acțiuni patriotice pentru diversificarea și extinderea bazelor sportive din localitățile, cartierele și întreprinderile în care trăiesc și muncesc.

Directorul — primul 
gospodar

„De multă vreme, ne spunea tovarășul Gheorghe Teo- doreanu, secretarul asociației sportive Confecția Rm. Sărat, fa noi a devenit o practică identificarea și valorificarea resurselor locale pentru dezvoltarea bazei materiale. De curînd, am dat în folosință clubul muncitoresc, o fostă grădiniță de copii deteriorată de seism și care a fost... salvată de Ia demolare de tinerii și vîrstnicii din întreprinderea noastră".Am vizitat clubul, o clădire frumoasă. Două din cele cinci spațioase încăperi sînt rezervate jocurilor de șah și tenis de masă, sportul punînd stă- pînire și pe aproape tot spațiul din curtea clubului, unde se vor amenaja terenuri „suprapuse" de tenis și volei, bi- tuminizate. Consolidarea clădirii și celelalte lucrări au fost o- pera meseriașilor calificați ai întreprinderii de confecții, precum și a numeroșilor tineri de aici, care au prestat aproape 4 000 de ore de muncă patriotică. Principalul protagonist al strădaniilor a fost ing. Mircea Manole, directorul întreprinderii. autorul proiectului de lucrări și entuziast susținător al sportului.
Membrii asociației Dacia 
Pitești — firește, în viteză !Anunțîndu-și participarea la acțiunile pentru buna întreținere și dezvoltare a bazei materiale, membrii asociației „Dacia" Pitești, aparținînd întreprinderii de autoturisme, au executat un mare volum de

TERENURILE DE SPORT SĂ LE PICE DIN CER!lucrări obștești la stadionul lor, situat în comuna învecinată, Ștefănești. Se lucrează la finisarea grupului social, iar diverși meseriași au recondiționat gardul diferitelor terenuri de sport, gradenele și balustradele de la tribună, muncă prin care au economisit 47 000 lei. Pistei de atletism, terenurilor de fotbal, handbal și baschet li se vor adăuga altele de fotbal și volei, din necesitatea cuprinderii numeroșilor tineri care și-au anunțat participarea la concursurile „Dâciadei".
Soluțiile bunilor gospodariRevenind după o îndelungată vreme în comuna Coțofănești, județul Bacău, nu am mai regăsit același teren de fotbal pe care îl știam. Pe lingă faptul că au apărut noi „dreptunghiuri" de volei, baschet și handbal, se vede că a început o nouă acțiune pentru modernizarea bazei sportive.— Vrem — ne explică Ion Busuioc, primarul comunei — să realizăm prin muncă patriotică, fără investiții, un adevărat complex sportiv, pe care sperăm să organizăm chiar în acest an concursuri în cadrul „Daciadci".Drept argument, gazda ne-a prezentat cîteva din modalitățile de lucru puse în practică : stîlpii din țeavă și plasa de sîrmă necesare împrejmuirii terenurilor au fost cumpărate

cu banii obținuți prin valorificarea fierului vechi donat de locuitorii comunei ; aparatura diverselor terenuri va fi recondiționată de meseriași ai C.A.P. în orele lor libere ; fosta locuință a școlii, aflată vizavi de terenul de fotbal, va fi transformată în vestiare ; pionierii s-au angajat să împrejmuiască complexul sportiv cu un gard viu, din pomi plantați de ei.
Bazinul care te... invață 

să inoți IMembrii asociației sportive Minerul din Tg. Ocna, sprijiniți de conducerea întreprinderii miniere Salina (director — ing. Mircea Brumă), au transformat o fostă groapă, situată lingă calea ferată, într-un cochet ștrand. Din luna iulie bazinul este alimentat cu apă adusă printr-o conductă de la sondele de sare. în apa sărată, care îi tine la suprafață, sute de fete și băieți au învățat să înoate fără colac de salvare. Atît bazinul, plaja, micul parc cu flori, cit și noile cabine și grupul social aflat în stadiu

de finisare constituie rodul folosirii cu chibzuință a resurselor locale și al efortului colectiv.
Sportivii își unesc forțele 

cu constructoriiComplexul stadionului Petrolul din Ploiești a suferit grav de pe urma cutremurului. Grație eforturilor depuse de sportivii clubului, poligonul de tir a fost grabnic repus în funcțiune. Apoi, acțiunile au fost concentrate asupra sălii de gimnastică, care a avut toți pereții fisurați și acoperișul stricat. Forțele sportivilor clubului, precum și ale altor tineri din asociațiile sportive ploieș- tene se unesc cu cele ale constructorilor, pentru ca sala să-și recapete cit mai curînd chipul firesc. Paralel cu aceste lucrări s-a desfășurat o intensă activitate la consolidarea copertinei de la tribuna oficială a stadionului, precum și la gardul împrejmuitor, lucrări terminate înainte ca echipa de fotbal să susțină primul meci în Divizia A pe teren propriu.
Ca urmare a raidului nostru, am relatat citeva din acțiunile 

cetățenești materializate in noi spații destinate sportului, rod al 
inițiativelor pornite din dorința oamenilor de a se autodota cu 
terenurile și sălile necesare practicării educației fizice si spor
tului. Pe intreaga țară, numărul amenajărilor sportive realizate 
cu cheltuieli minime, prin muncă patriotică, devine impresio
nant și, cu siguranță, va creste necontenit, sub impulsul marii 
competiții naționale „Daciada".

Troian IOANIȚESCU

AVEȚI PLANURI BUNE ÎN SCRIMĂ. DAR SÎNT SUFICIENTE>

NUMAI PLANURILE ?în curînd se va încheia sezonul internațional, Balcaniada de la Ankara (15—21 noiembrie) lăsind să cadă cortina peste 1977. Dincolo de cortină, însă, protagoniștii sint mulțumiți de ce au realizat 1Dionisie Tepșan, secretarul federației : „N-am putea spune că anul care se încheie a fost mai puțin productiv dccît cel al Jocurilor Olimpice de la

'27 J.-- i n. t: r'ts a. tu ae.
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FACE DIN BIROU!

alții- Rezultatele unei astfel de activități sînt înșiși juniorii descoperiți și crescuți în ultima vreme precum Val. Oiței (15 ani), campion republican de copii la cat 77 kg, și Ovidiu Marin. Ionel Crăciun etc. O astfel de activitate desfășoară cu foarte bune rezultate. și componentii secției de lupte libere, conduși de antrenorul Ion Bătrîn. Clubul nostru are o bună colaborare cu școala din Vama Buzăului (40 km de Brașov), unde funcționează ca instructor Gh. Comănici, la Rîș- nov (instructor Nicolae Jenă), la Sînpetru, localitate de unde s-au ridicat mai mulți luptători de valoare, între care și internaționalul Gheorghe Dobrănel. Voi sublinia, în același context, colaborarea pe care antrenorii noștri de schi o au cu diverși profesori și instructori de la Săcele. Vama Buzăului Rîșnov etc. La Vama Buzăului și la Rîșnov am organizat chiar centre de pregătire. Cu această ocazie, cu aju-

torul clubului Dinamo a fost amenajată trambulina de sărituri de la Rîșnov și va fi refăcută vechea trambulină, de învățare. de la Bolnoc. Pentru sprijin tehnic am fost solicitați și în zone mai îndepărtate, la Arieșeni, pe Valea Arieșului, acolo unde își desfășoară activitatea un fost sportiv de-al nostru.în general, folosind „canalele" cunoscute, am putut obține multe rezultate bune. Dar în această privință este totdeauna loc încă de mai bine. încheind ideea aceasta pe care o susținem cu toată seriozitatea, voi mai aminti bunele raporturi existente cu Școala nr. 12 din Brașov (director profesor Mioara Stancu) și cu Liceul de automecanică, la care director adjunct este fostul boxer, astăzi arbitru international. Ion Boam- fă.La Dinamo Brașov problema — mereu actuală — a selecționării tinerilor cu aptitudini pentru sportul de performanță se bucură, cum am constatat, de toată atenția și de criterii de muncă realiste, științifice.

Montreal, medalia de argint (sabie echipe) și cea de bronz (echipa feminină de floretă) la C.M., precum și cele trei medalii de aur (echipele de sabie și spadă, sabrerul Cornel Marin), una de argint (echipa feminină de floretă) și una de bronz (sabrerul Dan Irimiciuc) la J.M.U. constituind un bilanț pozitiv. Toate aceste rezultate vor trebui, insă, să-și găsească confirmarea la campionatele mondiale din 1978, de la Hamburg, întrucît acolo, la mijlocul ciclului olimpic, intenționăm să verificăm noile reprezentative pe care le vom alinia, foarte probabil, la J.O. din 1930. principalul obiectiv al sportului nostru de performanță. Vrem, deci, cu alte cuvinte, să vedem unde am ajuns în procesul de întinerire a loturilor reprezentative".Aveți planuri bune în această direcție, recenta ședință a biroului federal fiind o dovadă prin ceea ce a preconizat pentru anul ce vine. Dar planul este doar o premisă...„Așa este. De multe ori între ceea ce preconizăm și ce „iese" este o diferență vizibilă. Planurile noastre sînt bune, dar antrenorii — atit cei de la lot, cit, mai ales, cei din secții — lucrează în virtutea inerției, nerespectind cele stabilite. Planurile de pregătire individuală n-au fost îndeplinite întocmai, exigența a fost de multe ori pasageră. Antrenorii, nevoind să se „pună rău" cu sportivii, cedează în fața pretențiilor nejustificate ale acestora, a indisciplinei (ca în cazul spadasinilor), a chiulului (exemplu : floretiștii), pasînd răspunderea asupra federației.

„Dacă cei de acolo sînt de a- cord, noi n-avem nimic împotrivă..." — spun, de obicei, antrenorii, în loc să vegheze cu strictețe ca întinerirea loturilor să nu însemne o formală nominalizare, ci un volum și o intensitate sporite de muncă, o reală dorință de afirmare".Se muncește încă puțin în scrimă ?Tănase Mureșan, antrenor federal : „Mai ales în ceea ce privește pregătirea fizică. Din această cauză elementele tinere n-au făcut saltul așteptat. Bine, veți putea spune, dar am obținut multe locuri fruntașe în marile competiții ale anului. Așa este, dar ele nu ne pot mulțumi pe deplin. Să nu uităm că marea majoritate a medaliilor le-am obținut în probele pe echipe și chiar acolo am ratat mult din cauză că nu am reușit să formăm mai multe personalități apte să se impună în orice condiții de concurs, în pofida oricăror adversități (chiar și ale arbitrajului). Din această cauză sa- brerii au pierdut medaliile de aur la C.M. de la Buenos Aires, deși au fost la mai puțin de un pas de ele ; din această cauză echipa feminină de floretă nu se poate impune încă în lupta pentru locul I, iar floreta masculină gravitează în jurul lui Țiu. care este la apusul carierei, și Kuki, care a „îmbătrînit" imediat ce a depășit vîrsta junioratului. Iată, deci, o direcție importantă pentru noi toți, cei care activăm în scrimă, mai ales că înaintea J.O. vom avea chiar la noi în țară o amplă trecere în revistă a tinerei generații de «crimeri, cu ocazia C.M. "79 de tineret".
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Intre 15-24 octombrie

OFICIILE JUDEȚENE DE TURISM 
VĂ INVITĂ ÎN BUCUREȘTI pentru a vizita:
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SÎMBĂTĂ
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 16 : I.C.E.D.—c.s.u. 
Sibiu (m. A), Rapid — Olim
pia (f. A), Steaua — Univer
sitatea Timișoara (m. A) ; sa
la Olimpia, ora 17,30 : P.T.T. 
— Academia militară (m. B) ; 
sala Giulești, ora 17 : Univer
sitatea — Voința (f. B).

Brașov (m. A), Rapid — O- 
limpia (f. A), Steaua — Uni
versitatea Timișoara (m. A), 
sala Politehnica, de la ora 
9,30 : Politehnica II — C. S. 
Șc. Constanța (f. B) ; sala 
Construcția, de la ora 8 : 
URBIS—Știința Mediaș (m. B), 
Automatica — C.S. Șc. Satu 

'Mare (m. B).
BOX. Palatul sporturilor și 

culturii, de la ora 10 : finalele 
campionatelor naționale de se
niori.

• „Tehnoexpo ’77“ — Expoziție tehnică internațională la a 
doua ediție

• „TIBCO“ — Tîrgul Internațional al bunurilor de consum
• Primul Salon internațional al chimiei
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0 CARIERĂ SPORTIVĂ I
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Doi foști 
colegi de 
Râducanu,

portari ai
club. Vas 
în momen 

tragerii c 
I

acesta

...Miercuri, Vasi- le Suciu a părăsit 
arena. Ultimul lui 
club. Sportul stu
dențesc, i-a pregă
tit o frumoasă și 
emoționantă festi
vitate de retragere 
pe stadionul pe 
care a „izbucnit" 
spectacular in lu
mea mare a fotba
lului, la finala de 
cupă de neuitat 
Arie sul — Rapid, 
ciștigată de tur- 
deni cu decisivul 
concurs al tinăru- 
lui firav crescut in 
vecinătatea fabricii 
de sticlă. $i mo
mentul a fost a- 
plaudat de peste 
18 000 de specta
tori, de jucătorii 
studenți și cei ai 
echipei unde fostul 
portar al naționa
lei a cunoscut con
sacrarea, Steaua. 
Vasile Suciu a pă
răsit arena de fot
bal după o luptă 
superbă cu sine, in 
primul rind. Pen
tru că, după atitea 
bătălii ciștigate ori 
pierdute, acolo, pe 
gazon, a venit in 
acel octombrie ’75 
tragicul accident de 
automobil care l-a 
aruncat pe firul 
dintre viață și 
neant. Atunci, cei 
mai mulți s-au te
mut că nu va mai 
invinge ; dar bărbatul
firav, plecat de pe melea
gurile Arieșului, a dovedit o 
forță morală si fizică de care 
insăși medicii au rămas sur
prinși. La 35 de ani, pe care 
ii va implini săptămina vii
toare, maestrul sportului Va
sile Suciu a spus adio ca
rierei de jucător, dar nu s-a 
retras din fotbal. Am 
Ies aceasta, miercuri, 
doi copilandri. Chirea 
niel și Rusin Horațiu, 
venit timizi, cu buchete de 
flori, lingă fostul internațio
nal și i-au spus cu glas tre
murat : „FentrU frumoasa dumneavoastră carieră, tovarășe profesor !“ „Stoperul" 
și „virful" din echipa de co
pii sub 11 ani a Sportului 
studențesc pe care o antre
nează Vasile Suciu („Jucăm in campionatul municipal de mini-fotbal !“), puștii aceștia 
auziseră de la alții despre 
frumoasa carieră a tovarășu
lui profesor. „Aproape 250 de meciuri în prima divizie, 3 partide în echipa națională. („Dintre care două au fost decisive pentru calificarea la Olimpiada de la Tokio, unde.

ințe- 
cind 
Da- 

au

datorită măratele n-am ple campion- șapte pri care au t niei, Arit și... cel r din biogi cucerirea cu națioi 1962 !“.
...Miere 

s-a retr 
competiți 
fesor de 
rămas, in 
a fotbalt 
jit-o cu 
te. Tină 
exemplu 
cepe un i „Vreau s de mare școli, și mai mul| față, dar este să c pei națio:

...Te aj 
ciu. la 
Succes !...

Mir?

I« LOTUL DE TINERET SE RE
UNEȘTE LA PLOIEȘTI. In ve
derea meciului cu selecționata si
milară a Spaniei din cadrul cam- 

Ipionatului european, lotul de ti
neret (21 de ani) se va reuni luni, 
Ia ora 10, la Ploiești. Antrenorii 
Octavian Popescu și Carol Creini- 

Iceanu au convocat următorii ju
cători : Mîrzea și Speriatu — por
tari ; Gh. Dumitrescu, Stancu, 
Agiu, Zahiu, Bărbulescu și Bar- 

Ina — fundași ; Șerbănică, Iorgu- 
lescu, M. Răducanu, Țicleanu și 
Irimescu — mijlocași ; Chitaru,

Ș

Radu n,
A. Ionesci
• TRIAI 

mina viite 
și 21 octc 
Snagov ur 
ticipa juni 
gust ,1960.

O MECIl 
Suceava - 
rului 1—1 
Prepeliță (

La toate aceste manifestări economice de prestigiu, OFICIILE 
JUDEȚENE DE TURISM organizează excursii cu trenul sau 
autocarul, asigurîndu-vă cazare și masă în condiții conforta
bile, precum și bilete de intrare în incinta Complexului expo- 
zițional din Piața Scînteii.

Fiecare specialist cu dorința de a afla ce e nou pe agenda 
tehnicii mondiale trebuie să dea curs invitației organizatorilor 
de turism din toate județele.

Prezența standurilor cu vînzare, unde se va 
largă de produse, constituie, fără îndoială, un 
atracție pentru toți cel veniți în excursie prin 
de turism.

La filialele și agențiile de turism din întreaga 
înscrierile. Ele vă pot oferi toate informațiile 
costul călătoriei, la mijloacele de transport, 
masă ș.a.

desface o gamă 
punct de mare 

oficiile județene

țară au început 
cu privire 
la cazare

la 
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DUMINICĂ
AUTO. Aleile din jurul in

stitutului Politehnic, de la ora 
9 : concurs de viteză pe cir
cuit organizat de Auto-club 
Politehnica.

ATLETISM : Centrul „23 Au
gust (stadionul Viitorul), de la 
ora 9 : campionatele munici
pale pentru copii cat. I ; 
Parcul Herăstrău, de la ora 
9 : cros în cadrul „Daciadei*.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 9 : I.C.E.D.—C.S.U.

CICLISM. Baza sportivă Me
talul, de la ora 9,30 : concurs 
de ciclocros dotat cu „Cupa 
Olimpia*.

FOTBAL, 
blicii, ora

Stadionul Repu- 
11 : Rapid —

Prahova Ploiești (Div. B) ;
teren Autobuzul, ora 11 : Au
tobuzul — Chimia Rm. Vîlcea
(Div. B) ; teren Laromet, ora
11 : Tehnometal — Șoimii

TAROM (Div. C) ; teren Au
tomatica, ora 11 : Automatica
— Sirena (Div. C) ; teren Po- 
litehnica-Belvedcre, ora 11 : 
Unirea Tricolor — Mecanică 
fină (Div. C) ; teren FI. roșie, 
ora 11 : FI. roșie — Autome- 
canica (Div. C) ; teren ICSIM, 
ora 11 : ICSIM — IOR (Div. 
C) ; teren Electronica, ora 11: 
Electronica — Voința (Div. C); 
teren T.M.B., ora 11 : T.M.B.
— Avîntul Urziceni (Div. C).

HANDBAL. Complexul Stea
ua, de la ora 9 : Confecția— 
Universitatea București (f). 
Steaua — știința Bacău (m); 
teren Stadionul tineretului, o- 
ra 11,30 : I.E.F.S. — Hidroteh
nica Constanța (f). meciuri în 
cadrul „Cupei de toamnă*  ; 
teren Universitatea (Drept), o- 
ra 16 : Universitatea — Petro
lul Teleajen (m. B).

RUGBY. Teren Complexul 
studențesc Tei, ora 9 : Spor
tul studențesc — Politehnica 
Iași ; teren Parcul copilului, 
ora 10,30 : R.C. Grivița Roșie 
— Dinamo, meciuri în cadrul 
Diviziei A.

L01
Miere u 

concurs cb 
a cupelor 
pronosticul
I. Dinarnfl
II. LevsifJ»
III. St. roș
IV. Glent»
V. F. C. L!
VI. F. C. I 
VIL Nante; 
VIU. S. V.
IX. Lokom
X. F. C. IV
XI. Lazio
XII. A.E.K
XIII. WidZ

Marț
CIȘTIGUI 

2 DIN 9 C 
1 : 1 varia 
„Dacia 1300 
lei ; Cat. 3 
4 : 37,50 a 1 
a 200 lei ; < 
REPORT C 
lei. Autotui
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SĂ ARUNCĂM 0 PRIVIRE SPRE EȘALONUL SECUND

„PROFESORUL" CONSTANTIN 
SOLICITĂ MĂRIREA VITEZEI

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI

UNIVERSITATEA POATE 
SCOATE UN REZULTAT

henu- pente bu de kauâj Șpele lomâ- Lcaua Lment tivă : .F.A., ri, în
8

puciu 
litatea

lume 
ilu- Lnita- 

un p, in- 
itbal : băieți prin !. Cei e in pbitie echi-
f Su
in ala !
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Există. în momentul de față, un grup de orașe unde fotbalul are spectatori cu adevărat de nedescurajat. Aminteam, odată, de spectatorii Sibiului care — fără să se uite pe ce loc se află echipa lor în clasament — vin cu aceeași frumoasă iubire pentru acest sport pe stadion. Uitați-vă puitorii Buzăului care dacă Încă vizie mai partidele Gloriei și unul dintre izvoarele de insistență cu care formația antrenată acum de fostul rapidist Ion Ionescu reia an de an lupta în eșalonul secund îl reprezintă tocmai însuflețirea, mereu proaspătă, a suporterilor ei. în a- ceeași categorie se înscrie și Galațiul. Orașul care — în plus — a trăit și epuizantele trasee „A—B—A—B“ ce pot lăsa urme în pasiunea simpa- tizanților unei formații, pîndiți de pericolul descurajării. Dar nu, suporterul gălățean a rămas neatins în dragostea lui pentru echipa—fanion a orașului și numai așa trebuie să ne explicăm de ce la un meci în care partenerul nu era dintre protagoniștii seriei I, dim la Viitorul din ultima etapă aproape 20 000 ocupau locurile tribune în formă de elipsă de pe stadionul Dunărea.F.C.M. Galați beneficiază, prin urmare, de o atmosferă propice în tentativa sa de a reveni în primul eșalon. Elementele noi ale „operațiunii 77“ sînt — cum se știe așa de bine — sosirea unui tandem de antrenori, Gh. Constantin — M. Nedelcu, recomandat de o „stagiune băcăuană" cu excelente rezultate, ca și a unor jucători cu experiență în prima divizie — Oblemenco, De- selnicu, M. Olteanu — lingă un tînăr care a cunoscut și el debutul pe prima scenă, Flo- rea, și alături de unul dintre cei mai valoroși oameni ai formației — revelație a C.S.U. - ului, Cramer. Făcînd joncțiunea cu ceea ce avea mai bun lotul din trecutul campionat (Constantinescu, Țolea, R. Dan, Burcea, Stoicescu etc.), acest grup de noi jucători compune — credem noi — unul dintre cele mai complete loturi aliniate în campionatul secund. Dar — pentru că există și un „dar" — reunirea de sportivi cu merite și calități la F.C.M. Galați nu va culege roadele totale pînă cînd nu se va obține omogenizarea acestora sub toate aspectele. Este ceea ce se străduiește să realizeze, din mers — avînd ca singure momente ale verificării operațiunii sale chiar meciurile din campionat — „profesorul"

la lo-- chiar echipa lor n-a obținut promovarea în prima di- — nu manifestă nici cea mică plictiseală față de

Gheorghe Constantin și colaboratorul său, ajutați de o e- nergică și activă conducere de club (președinte Petre Ca- radint).*Am făcut multe retușuri, am obținut cîtcva transpuneri în joc ale obiectivelor mele, ne mărturisea fostul nostru internațional. Dar pînă la atingerea nivelului pe care înseși numele prezente în formație o presupun, mai sînt multe de făcut. In primul rind, trebuie să ajungem la _o mărire a vitezei de auzit — sor“, în baliștii mărirea mația a pe accelerator. Alteori însă ea mai... dormita în plină acțiune ofensivă proprie. Dar că F.C.M. Galați va întruchipa pe una dintre îndreptățitele pretendente la locul prim din clasamentul final al seriei este o certitudine. Unul dintre argumente : eterna nemulțumire a lui Constantin, cea care a împins și pe S. C. Bacău pe frumoase cote valorice ale jocului.
Eftimie IONESCU

joc“. De aceea l-am adeseori — pe „profe- timpul partidei cu fot- din Vaslui, solicitînd tempoului. Uneori for- reușit această apăsare

’ălnar și

l. Săptă- 
de 19, 20 
a loc la 
vor par- 
pă 1 au-

C.S.Mi. 
i Ilumo- 
marcat : 
ib (min.

ne gîn- Vaslui, jocul al F.C.M.-ului, de spectatori acelei uriașe

72). Muscelul Cimpulung — Au
tomobilul Curtea de Argeș 5—1 
(2—1). Golurile au fost marcate 
de Berevoianu (min. 3), Jercan 
(min. 41), Pamfil (min. 53 șl 84), 
Păun (min. 72), respectiv Ghiță 
(min. 34). Chimia Rm. Vîlcea — 
Mureșul Deva 2—1 (1—1). Au în
scris : Coca (min. 37), Stanca 
(min. 65), pentru vîlceni, Gheor
ghe (min. 12), pentru oaspeți.

© în meci restanță (etapa a 
Vil-a) din campionatul Diviziei 
C — seria I : Minerul Gura Hu
morului — Foresta Fălticeni 2—0.

OSPORT ÎS'OIÎ'HA/A
Europene la pronosport

1977, A.S. Loto-Pronosport organizează un 
^itate axat pe meciurile tur din manșa a doua 
tbal. iată programul acestui concurs, însoțit de 
itor dinamovist CRISTIAN VRINCeANU :

— Univ. Craiova
— Ajax Amsterdam

— Borusia Mdnch.
— Juventus Torino
— Dynamo Dresda
— Panathinaikos Atena
— Atletico Madrid 
~ Anderlecht 
— Betis Sevilla 
— Schalke 04 
— Racing Lens 
— Standard Liege 
— P.S.V. Eindhoven 

ultima zi pentru depunerea 
revenit participantului Z. Levay 
din Cluj-Napoca.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 14 OCTOM
BRIE 1977. Extragerea I : 86 73 T5 
77 63 38 28 56 —
48 21 11 45 
TOTAL DE 
lei din care 
categoria 1.

II LOTO 
177 î Cat. 
îtoturism 
I a 14.027 
lei ; Cat. 
5 : 111,75 
i 100 lei.
: 100.127 
1300“ a

1,
1, 

!>

X 
2 

X
2
1
1

X
1
1
2
1
1 

X 
buletinelor.

1,

1, X,

1,

1; extragerea a n-a;
4 35 44 5 59. FOND 
CIȘTIGURI : 854.301
199.902 lei report la

SERIA I : •
• S.C. Tulcea
cuci - F.C.M. __ _________  ______ ______ __ ___
ceava : AI. lonițâ (București) • Relonul Sâvinești 'gRR. Pașcani": ~C. 
Ghiițâ (Brașov) Portul Constanța - Oltul Sf. Gheorghe £ N. Lambru (Rm.

" ! “ Mare)
Brașov

Viitorul Vaslui — Steagul roșu Brașov : I. Pop (București) 
— Ceahlăul P. Neamț : Gh. Burau (Slobozia) • Victoria Te. 
Galați : G Petrea (București) « GS.U. Galați - C.S.M. Su- 

---------------> ~ • J _ GF.R. pa?canI . c.

Vîlcea) • Tractorul Brașov — Nitramonia Făgăraș : "l. Taar (Satu
• C.S. Botoșani — Gloria Buzău : F. Coloși (București) a I.C.I.M. 
— F.C. Brăila : V. Roșu (București).

SERIA A II-A : > Carpați Sinaia — Electroputere Craiova : Gh. 
(Suceava) • Unirea Alexandria — Metalul București : I. Barbu
• Gaz metan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu : Gh. Retezan (București) « Auto
buzul București - Chimia Rm. Vîlcea : N. Raab (Cîmpia Turzii) • Celuloza 
Călărași — Chimia Tr. Măgurele : Gh. Manole (Constanța) • Șoimii Sibiu — 
Progresul București : Gh. Ispas (Constanța) © Muscelul Cimpulung — Dinamo 
Slatina : R. Slin can (București) © F.C.M. Giurgiu — Metalul Plopeni : V. 
Pîrvescu (Buzău) Rapid București — Prahova Ploiești : L. Petă (Mediaș).

SERIA A III-A : • Avîntul Reghin — U.M. Timișoara : I. Urdea (Bucu
rești) Victoria Călan — Minerul Luperti : G lonițâ I (București) • C.F.R.
Cluj-Napoca — Chimica Tî mă veni : Gh. Vasilescu I (București) • F.C. Baia 

1- 1 1 __  Z_‘”j — Mureșul
Bistrița — Aurul Brad : Max. Popescu 

(Arad) 
Dacia

Mare — C.I.L. Sighet : O Ujheli (Oradea) • Armatura Zalău 
Deva : I. Vințan (Sibiu) q Gloria "" . —
(București) • Victoria Cărei — Minerul Moldova Noua : I. Hdning 
• C.F.R. Timișoara — ,,U“ Cluj-Napoca : I. Chilibar (Pitești) • 
Orâștie — Metalurgistul Cugir : D. Ghețu (București).

Arhire 
(Deva)

GOLGEHRUL DE AHA DATA ION IONESCU
CEDE ECHIPEI SALE CIT MAI MULTE GOLURI!Chiar dacă întîlnirea de la Buzău, Gloria — C.S.U. Galați, a oferit celor peste 8000 de spectatori prezenți In tribune numai un singur gol, cel realizat de Stan în min. 44, și care avea să consemneze victoria meritată a echipei locale, desfășurarea jocului a satisfă-

BOLNAVUL NU S-A MAI INZDRAVENIT
Duminică, pe sta

dionul din Plopeni, 
bt meciul cu echipa 
localnică Metalul, ghu- 
leștenii, aflați acum 
sub bagheta unică a 
lui Dan Coe, au dat 
o nouă dovadă că nu 
reușesc să se regă
sească...

Ne dăm seama cu 
regret că jucătorii 
care au evoluat pînă 
în luna iunie în ca
drul Diviziei A au 
uitat, parcă, fotbalul 
pe care l-au practi
cat, uneori, in trecu
tul campionat. Știm 
fi noi, știu și jucăto
rii rapidiști că lupta 
în Divizia B este 
mult mai aprigă de- 
cit in primul eșalon. 
Concluzia pe care ar 
trebui să o tragă e- 
chipa de lingă Podul 
Grant ar fi normal 
să o conducă spre o

pregătire mai serioa
să, pătrunsă 
mai profund 
răspundere.

Or, ei, 
n-au arătat la Plopeni 
decît o totală apatie, 
un „lasă-mă să te 
las" care așteaptă 
numai salvatorul flu
ier final, spre a pu-

Tribuna

de un 
spirit de

jucătorii

suporterului
ne capăt plictisului, 

A mai fost insă 
ceva care a grevat 
comportarea rapidiști- 

nelnspirata ale- 
a jucătorilor 

si înceapă me- 
Dacă Marin Ste- 
și Rontea și-ar

lor : 
gere 
care 
ciul, 
lian 
fi luat locul în echi
pă din prima repriză, 
poate alta ar fi fost

■ ■ ■

fizionomia jocului. 
Dovadă : îndată ce 
au fost introduși in 
echipă, ei au schim
bat oarecum in bine 
puterea de pătrunde
re a întregii formații. 
A fost, totuși, prea 
ttrziu ca să se mai 
poată recupera han
dicapul...

Semnalul de alarmă 
care a fost dat în 
Grant nu s-a auzit 
încă de cei mai inte
resați, de 
Este nevoie ca la Ra
pid td se instaureze 
o nouă atmosferă de 
lucru, o altă mentali
tate. Numai așa vor 
putea răspunde rapi- 
diștii dragostei ce 
le-o arată (cit timp 
oare ?) entuziaștii lor 
suporteri, ale căror 
speranțe scad văzind 
cu ochii... (Dumitru 
MORARU-SLIVNA).

jucători l

cut, totuși, în totalitate. In sprijinul afirmației noastre vine și declarația făcută după meci de conducătorul întîlnirii, arbitrul C. Dinulescu : „Partida a avut cursivitate, acțiunile o- fensive concepute de buzoicni, una mai frumoasă ca alta, încheiate cu șuturi puternice, au prilejuit portarului advers, Dumitrescu, posibilitatea să se evidențieze".Intr-adevăr, Gloria Buzău, liderul seriei I, prezintă, la ora actuală, o formație echilibrată, antrenorul Ion Ionescu — și el cîndva mare iubitor al golului — cere elevilor săi goluri, dt mai multe goluri, insuflînd jucătorilor o concepție de joc ofensivă, bazată pe o continuă mișcare, corelată cu circulația rapidă a balonului. Din apărarea imediată, N. Alexandru și Tulpan sint cei mai siguri. La mijloc, travaliul lui Toma (ceva cam lent) și Ghizdeanu este susținut de experiența și luciditatea lui Oprișan, coordonatorul de joc al buzoienilor. Și pentru că a venit vorba de Oprișan, un fapt : pierzîndu-și cunoștința în urma unei lovituri la cap, el a reluat jocul după cîteva minute deși, poate, altul în situația lui s-ar fi îndreptat spre vestiar.
Gheorghe NERTEA

BUN
Impresiile

LA MOSCOVA
antrenorului C. Deliu 
după meciul 
Moscova - Dnepr.Dinamo

în timp ce antrenorul principal al 
lui Dinamo Moscova se afla la Cra
iova pentru a urmârl jocul Univer
sitatea — F.C. Argeș, marți. Con 
stantin Deliu a luat loc în tribunele 
stadionului moscovit, împreuna cu 
aproape 20 000 de spectatori, pentru 
a observa meciul de campionat efin- 
tre Dinamo și Dnepr Dnepropetrovsk.

Dupâ cum se știe, aceasta partida 
s-a încheiat cu un scor alb : 0—0. 
La înapoierea de la Moscova, l-am 
rugat pe C. Deliu, antrenorul prin
cipal al echipei craiovene, să ne 
împărtășească impresiile sale des
pre viitoarea adversară din ,,Cuoa 
cupelor".

— Partida aceasta, ne-a spus el, 
a scos în evidență forța și viteza 
de joc a ambelor formații, caracte
ristice, dealtfel, fotbalului sovietic. 
Aș vrea mai intîi să notați formația 
aliniată de viitoarea noastră parte
neră de întrecere : Gontar — Parov, 
Bubnov, Novikov, Losev — Petrușin, 
Dolmatov, Minaev, Mahovikov (min. 
70 lakubik) — Kramarenko (min. 46 
Maksimenkov), Kazacenok.

Gherșkovici, atacantul despre care 
se spun numai lucruri frumoase, nu 
a jucat, iar portarul Pilguî a fost 
rezervă.

Surprinde, desigur, așezarea, chiar 
pe teren propriu, cu „4*  la mijloc 
și doar două vîrfuri. Acasă sau in 
deplasare, din cite mi s-a spus, 
Dinamo Moscova rămîne adepta 
acestei așezări. De aceea și pierde 
greu in campionatul unional (doar 
4 înfrîngeri pînă acum) și face atî
tea egaluri (14), față de numai 8 
victorii. Cînd adversarii atacau, Di
namo se apăra cu 8 oameni (la 
cornere, erau 10 în careu), dispuși 
in două linii. Nu atacă insă decif 
de la 40 m de poarta lor. în fazele 
ofensive, însă, grație unei bune miș
cări, cele douâ vîrfuri sînt susținute 
energic, în special de Minaev șî 
lakubik (n.n. — golgeterul echipei).

— Cum se explică, totuși, scorul 
alb ?

— Intîi, repet, prin pronunțata așe
zare defensivă. Apoi prin numărul scă
zut de șuturi, vreo 7—8, dintre care doar 
vreo douâ pe spațiul porții. La 
această situație a contribuit, bineîn
țeles, și jocul bun al apărătorilor 
iui Dnepr.

— Un pronostic privind meciul de 
miercuri ?

— Plusul nostru de tehnicitate poa
te contracara 
sărilor noștri, 
țialul ofensiv 
fi mai mare, 
meciul văzut 
namo Moscova, cred 
te un rezultat bun 
miercuri, cu condiția 
trâ să evolueze bine 
afle in vervă de joc.

forța viteza adver*  
Sint sigur câ poțen- 

al echipei sovietice va 
Fârâ sâ spun câ după 
ftim totul despre Di- 

câ putem scoa- 
in partida de 
ca echipa noas- 
tactic ți să se

Al. CONSTANTIN
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• Pe urmele unui nedorit record de nesportivitate O Așteptăm

rezultatele
De curlnd, Cimentul Medgidia, 

care activează în campionatul di
viziei C — seria a HI-a, a fost 
sancționată foarte aspru : pierde
rea meciului cu Unirea Eforie 
Nord cu 3—0 și suspendarea sa 
pe trei etape. Acest fapt, destul 
de rar întîlnit în fotbalul nostru, 
ne-a determinat să ne deplasăm 
la fața locului, să cunoaștem a- 
devărata stare de lucruri, mai 
ales că în anul competițional tre
cut și alte echipe din județul 
Constanța au primit sancțiuni 
care nu au lăsat indiferenți pe 
iubitorii fotbalului. Au fost prea 
multe ca să nu... sară în ochi. 
Să le reamintim : A Electrica 
Constanța (divizia C) : 4 etape 
suspendarea terenului șl 4 jucă
tori suspendați ; în total, 16 eta-

unei recente acțiuni

NUMĂRUL DE ECHIPE ESTE 
OARE NUMAI

Raportîndu-1 la cele trei eșa
loane competiționale (diviziile A, 
B și C), fotbalul din județul Con
stanța este destul de bine re
prezentat : o echipă în A, una în 
B, 7 In C. Aceasta demonstrează 
popularitatea de care se bucură 
jocul cu balonul rotund pe me
leagurile dobrogene, eforturile de
puse de organele locale pentru a 
asigura condiții cît mai bune 
pentru desfășurarea activității 
competiționale și de instruire.

Din păcate, rezultatele nu 
fost cele așteptate, 
este valabilă chiar 
vizionara „A“ F. < 
care știm cu cită < 
încheiat sezonul 
trecut. Acum însă, 
stanța lucrurile s-au 
total, de la politica de creștere și 
promovare a jucătorilor tineri, 
formați în pepiniera proprie, pînă 
la Întronarea unei discipline în 
care predomină munca, pasiunea, 
seriozitatea, dorința de autodepă- 
șire. Dealtfel, antrenorii Gh. Ola 
și C. Tîlvescu, ca și noul pre
ședinte al clubului, L Robu, ne

au
. Aprecierea 
și pentru di- 

C. Constanța, 
dificultate a 
competițional 
la F.C. Con- 

schimbat

profilactice
pe ; • Cimentul Medgidia (C) : 5 
jucători — 14 etape ; 1 jucător — 
6 luni a I.M.U. Medgidia (C) : S 
etape suspendarea terenului, 5 
jucători — 26 etape • Marina 
Mangalia (C) : 4 etape suspenda
rea terenului ; 3 jucători — 7 eta
pe a Gloria Poarta Albă (C) : 6 
etape suspendarea terenului ; 1
jucător — 5 etape șl 1 jucător — 
6 luni • S.N Oltenița (C) : 1 ju
cător — 1 etapă a Portul Con
stanța (B) : 2 jucători — 9 etape 
• F. C. Constanța (A) : 1 etapă 
suspendarea terenului ; 6 jucători 
— 16 etape. Două cazuri de ex
cepție — Dunărea Cernavodă șl 
Unirea Eforie Nord — fără nici o 
suspendare. Gloria Poarta Albă 
și S.N.C. au retrogradat.

RIDICAT. DAR CONTEAZĂ 
NUMĂRUL ?
declarau că cele intîmplate in 
primăvară — suspendarea tere
nului și a unor jucători — vor 
rămîne de domeniul trecutului, 
deoarece în prezent climatul este 
altul. Aceleași ginduri și năzuințl 
le-am întîlnit șl la divizionara 
,,B“ Portul Constanța. în schimb, 
avînd la îndemină cazurile cele 
mai recente, in rîndurile divizio
narelor C din județul Constanța 
se manifestă destule carențe de 
natură să nemulțumească pe ne- 
numărații lor suporteri. Cele mal 
multe dintre divizionarele C prac
tică un joc de slabă calitate șl 
nu de puține ori încearcă să ob
țină victoria cu alte „argumente", 
cum ar £i jocul dur, protestele, 
vociferările și chiar intimidarea 
și lovirea adversarilor și a arbi
trilor. Multe dintre divizionarele 
C aleargă după jucători cu nume 
(care nu mal au loc în eșaloa
nele superioare, cum este cazul 
lui Sălceanu sau al lui Ologu) și 
nu se preocupă de creșterea tine
rilor fotbaliști, deși există atîtea 
școli, grupuri școlare profesiona
le, unde invață mii de elevi.

zenți la o ședință la Constanța". 
O coincidență favorabilă pentru 
noi, am zis, și iată-ne, seara, la 
sediul C.J.E.F.S., la discuția pe 
care conducerea organului spor
tiv județean și Comisia județeană 
de fotbal au avut-o cu reprezen
tanții celor șapte divizionare C. 
De la I.M.U.M. a venit doar pre
ședintele secției, I. Bordolenco, 
pentru că antrenorul echipei, I. 
Pircălab, nu sosise în ziua aceea 
de la București și în lipsa lui an
trenamentul fusese condus de un 
jucător I ? In ședința respectivă 
s-a încercat să se afle adevăra
tele cauze ale deselor abateri de 
la disciplină, ale slabelor presta
ții pe care le au cele mai multe 
dintre aceste echipe. Din păcate, 
cei mai mulți dintre vorbitori au 
încercat să justifice unele acte 
reprobabile dînd vina pe arbitra
je, pe care le-au caracterizat ca 
incompetente, părtinitoare. Nu de 
puține ori s-a afirmat că echipe
le din județul Constanța au fost 
defavorizate, omițîndu-se însă 
faptul că multe dintre incidente
le petrecute au avut loc chiar la 
meciurile în care se întîlneau e- 
chipev din județ, exemplul cel 
mal recent oferindu-1 partida 
Unirea Eforie Nord — Cimentul

Medgidia, în care s-a comis ac
tul huliganic al antrenorului V. 
Mihu. A mai reieșit faptul 
unele terenuri, omologate cu mul
tă ușurință, nu pot crea cadrul 
corespunzător desfășurării jocu
rilor. Cazul terenurilor de la Ovi- 
diu, Eforie Nord și Mangalia. Cu 
cîmpul de joc total necorespun
zător, cu gardul împrejmuitor și 
gradenele rupte, stadionul din 
frumosul parc al Mangaliei se 
prezintă intr-o stare jalnică.

Ne așteptam ca în cadrul ședin
ței, ținută dealtfel cu destulă în- 
tîrziere, reprezentanții echipelor 
în culpă să fl arătat ceva din 
preocupările lor în activitatea e- 
ducatlvâ cu jucătorii, antrenorii 
și cu suporterii lor. Cu puține 
excepții (Cimentul Medgidia, Ma
rina Mangalia), cel prezenți nu 
au adus în discuție asemenea 
preocupări, uitmd probabil, că 
procesul educativ constituie o 
parte integrantă a procesului de 
instruire. A fost binevenită In
tervenția tovarășilor Dumitru 
Ivan, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Constanța, și Agop 
Aram, președintele Comisiei ju
dețene de fotbal, care au făcut 
cunoscut că forurile respective 
vor conduce de acum înainte mai 
Îndeaproape activitatea acestor 
formații, le vor controla în mod 
sistematic și, dacă va fi '
vor lua măsurile cele mai 
ce față de cel care vor 
abateri, mergindu-se pînă 
cluderea din campionat.

că

cazul, 
drasti
ca mi te 
la ex-

O RIVALITATE GREȘIT ÎNȚELEASĂ

O ȘEDINȚA NECESARA, CARE AR FI TREBUIT ȚINUTA 
MAI DEMULT

Ne aflăm la sediul C.O.E.F.S. 
Medgidia. In jurul prînzului a 
sunat telefonul și C.J.E.F.S. Con
stanța făcea următoarea comu-

nicare : „După-amiază, la ora 
18,30, președinții secțiilor de fot
bal și antrenorii echipelor 
I.M.U.M. și Cimentul să fie pre-

Să ne oprim puțin la Medgidia, 
unde activează două echipe care 
an de an emit pretenții de pro
movare în divizia B : I.M.U.M. și 
Cimentul. Aspirațiile lor sînt în- 
tr-un fel justificate, deoarece dis
pun de condițiile materiale nece
sare. Am vizitat baza sportivă a 
echipei ' Cimentul și, drept să 
spunem, considerăm că multe for
mații și-ar dori o asemenea zes
tre sportivă : un excelent teren, 
vestiare, anexe sanitare bine uti
late. Și conducerea de aici, cu 
oameni harnici și entuziaști, se 
preocupă de extinderea acestui 
frumos complex. Dar rezultatele 
ambelor formații din Medgidia nu 
sînt pe măsura așteptărilor. Ba, 
mai mult, dintr-o rivalitate greșit 
înțeleasă de către unii, fiecare 
se bucură de insuccesele celeilal
te echipe. De aici și dis
persarea forțelor, șicanărlle care, 
din păcate, s-au extins și in rîn
durile spectatorilor localnici.

„Situația deloc plăcută, ne 
spunea tovarășul P. Fediuc,

prun-vicepreședinte al C.O.E.F.S. 
Medgidia, nu a fost tratată cu 
indiferență. Organele locale au 
chemat conducerile celor două e- 
chipe, față in față, la o discu
ție principială. S-a atras atenția 
că dacă lucrurile vor continua 
așa se vor lua măsuri severe. 
S-au făcut cunoscute atribuțiile, 
îndatoririle antrenorilor, jucători
lor și conducătorilor. Pe viitor se 
va intensifica munca de educație 
prin toate formele (stații de am
plificare, pliante, programe) care 
să ducă la atingerea unui singur 
scop : întărirea disciplinei, revita- 
lizarca fotbalului din oraș, obți
nerea unor rezultate mai bune".

Acestea trebuie să fie de fapt 
obiectivele tuturor echipelor din 
județul Constanța, mai ales ale 
divizionarelor C, asupra cărora, 
nu întîmplător, s-a abătut ploaia 
de sancțiuni.

Constantin ALEXE
Pompiliu VINT1LĂ



La campionatul european feminin CE AU ABATAT ULTIMELE ÎNTRECERI BALCANICE ?
VOLEIBALISTELE NOASTRE - 
PROPRIILE LOR ADVERSARE?

Tenis de masă: CONTINUĂM SĂ CONTĂM PE FETE. 
CE FACEM, TOTUȘI, CU BĂIEȚII ?Pe bună dreptate, locul 6 ocupat de reprezentativa feminină a țării noastre la ediția a 10-a a C.E.. încheiată la începutul a- cestei luni. în Finlanda, nu a mulțumit. Firește, grupa preliminară în care au evoluat voleibalistele românce a fost destul de grea și, prin urmare, șansele de calificare în semifinalele pentru locurile 1—4 nu erau prea mari. După cum se știe, alături de campioana Europei, formația U.R.S.S., în a- ceastă grupă se mai aflau alte două echipe puternice — cele ale Ungariei și Cehoslovaciei — cu care reprezentativa României trebuia să lupte pentru un loc în semifinale. A pierdut însă la limită (2—3) ambele confruntări, după ce a condus cu 8—3 în setul cinci cu Cehoslovacia și cu 2—1 la seturi în partida cu Ungaria ! Dar, după informațiile pe care le-am căpătat ulterior (în timpul competiției am fost la Helsinki alături de echipa masculină, care a urcat pe podium, neavînd răgazul să ne deplasăm la Turku și apoi la Kotka pentru a urmări și jocul fetelor), se pare că adversarul cel mai aprig al echipei pregătite de D. Plocon nu s-a găsit de partea cealaltă a fileului, ci chiar in propriul său teren. Antrenorul federal Dedu Matei ne-a relatat o serie de situații care ridică multe semne de întrebare și care au stîmit „interesul- ziariștilor pre- zenți la Turku. Certuri în teren — îndeosebi între ridicătoare și trăgătoare —, invective și jigniri reciproce, tensiune, momente delicate în sală și mai puțin delicate în vestiare, ieșiri violente ale unor jucătoare față de altele și ale antrenorului vizavi de elevele sale la time-out sau la efectuarea schimbărilor etc.Intr-o astfel de atmosferă de dezbinare, pe care conducerea tehnică a lotului nu a știut să o înlăture (dealtfel, nici cei doi antrenori nu s-au înțeles, secundul D. Jitaru refuzînd să mai vină la echipă încă înainte de „europene*),  rezultatele nu puteau fi la nivelul posibilităților reale ale echipei, a progresului marcat față de competițiile precedente. Și, din păcate, analiza comportării lâ C.E. a voleibalistelor noastre trebuie făcută prin prisma acestor factori externi limitativi care au avut o pondere însemnată în meciurile importante. Antrenorul D. Plocon ne mărturisea că echipa noastră a ratat o ocazie rarisimă de intrare în lupta pentru medalii datorită lipsei de dăruire sau a labilității psihice a unor jucătoare. „Cu o astfel de con

ECHIPA DE TENIS A ROMÂNIEI LA ÎNCEPUT DE NOU DRUM
Mai e pufin și vom vorbi despre 

sezoAul ’77 la timpul trecut. Pentru 
tenisul Gompetițional, el s-a și în
cheiat pe terenurile noastre, peste 
care se aștern, in obștinatâ curgere, 
frunzele galbene ale toamnei. Pri
vim de pe acum spre amil ce vine, 
cu gîndul la competițiile ce vor
urma peste scurta vreme. An de
tenis pentru care se poate spune, 
fără exagerări optimiste, câ are
„semne bune".

Semne, prevestiri, pe care ni le-au 
Intârit recentele campionate națio
nale, dar șl alte starturi anterioare 
lor. Căci In toate acestea, primul 
cuvînt l-au avut tinerele rachete. 
Nume noi, de tineri jucători, au 
urcat pe treptele afirmării in tenisul 
autohton. Lor II se datorează $1 
promițătoarele rezultate în competi
țiile internaționale, in care echipele 
de juniori și tineret ale României 
au fost prezente in majoritatea tur
neelor finale. O sumara statistică ne 
convinge despre tinerețea ultimelor 
campionate ale țârii, în care media 
de virstâ a competitorilor în faza fi
nala abîa depășește 20 de ani ! 
Fărâ doar șl poate, sîntem în fata 
unor profunde înnoiri în eșalonul 
fruntaș de jucători șl jucătoare. $i 
trebuie dată cuvenita apreciere ace
lor strădanii, întreprinse șî Dină 
acum, pentru promovarea elementelor 
tinere In tenis, care-sî arată orimele 
roade.

Despre înnoiri se poate vorbi și 
ta nivelul echipei naționale. Zilele 
trecute publicam lotul reprezentativei 
de seniori, care se pregătește pen
tru sezonul 1978. Majoritatea celor 
vîzațî na au încă această calitate, 
sînt juniori, sau abia depășesc 
vîrsta junioratului. Nouă se orezinta 
și conducerea tehnică a reprezen
tativei. Antrenor principat este 
prof. Ștefan Georgescu, care revine 
la cîrmc ech’peî al cărei căpitan 
nejucător a fost plnâ acum cinci ani

junctură, favorabilă unei bune performanțe, nu se știe dacă se vor mai întîlni”, sublinia el. Poate, dar tensiunea permanentă, atmosfera și stilul de lucru incompatibile cu prezentarea unui lot reprezentativ în competiții internaționale au agravat de bună seamă tarele amintite.Privite dincolo de aceste fră- mîntări păgubitoare, rezultatele obținute la C.E. de echipa feminină au stat în primul rînd sub semnul contribuției nu prea valoroase a ridicătoarelor : una suficient pregătită, dar cu handicapuri (Ioana Șiclovan), cealaltă, insuficient pregătită — deoarece nu a participat decit sporadic la antrenamente, fiind angrenată în susținerea examenelor de absolvire a facultății — dar, ca urmare, deși mai valoroasă, fără rezistență de concurs (Liliana Pașca). Antrenorul federal regreta — și noi sîntem de aceeași părere — că nu a fost menținută în lot foarte tînăra și talentata Gulmiza Gelil...După adnotările făcute de prof. D. Matei, dintre trăgătoare, Maria Enache s-a prezentat constant la nivel superior, urmată de Constanța Bă- lășoiu. Mariana Ioncscu, Irina Petcoleț și Doina Rusu. Maria Rusu (doar un joc bun). Carmen Puiu și Victoria Banciu n-au dat satisfacție, în timp ce Marilena Grigoraș ar fi meritat titularizarea, ceea ce nu s-a în- timplat însă...Dar, o imagine fidelă și mai completă a comportării reprezentativei noastre feminine ne-o vor da analizele pe care conducerea federației este datoare să le facă in modul cel mai temeinic nu numai prin prisma rezultatelor ca atare, în competițiile acestui an (în principal Universiada și C.E.), ci mai ales sub aspectul complex al climatului de neînțelegere care domnește in lot, al selecției, pregătirii, relațiilor intre sportive sau între conducerea tehnică și sportive etc. Asemenea analize principiale se cer cit mai grabnice, întrucît peste numai nn an echipa României trebuie să fie in stare să abordeze, Ia nivelul superior al potențialului său, campionatul mondial, prima competiție a acestui ciclu olimpic care acordă un loe între participantele la J. O. de la Moscova. Și trebuie pornit la noul drum cu tot ce avem mai bun, intr-un climat de înțelegere, de muncă serioasă și perseverentă, de ordine și disciplină...
Aurelian BREBEANU

și de două ori a condus-o pînă în 
finala „Cupei Davis*.  Iar antrenor 
secund - Vasiln Serester, despre 
care este oarecum surprinzător să 
con sta ți câ abia acum promovează 
într-o funcție cu responsabilități su
perioare, dupâ ce de timpuriu te 
afirmase ca un autentic „cultivator 
de talente*  pe ogorul tenisului. Ce 
Georgescu conducător și Ser ester
mina sa dreaptâ, echipa României 
nu putea H mai bine încadrată în 
acest început de drum.

Cu cel doi antrenori al noului 
„tandem*  am discutat îndelung, In ul
timele zile. Părerile lor, le cunoaștem 
și dinainte. Prin fWtrul actualității, ele

.. Interferențe

capătă culoare noua și vom căuta 
să le redăm aici, nu in cadrul 
clasicului dialog — care ne-ac răpi 
prea muh spațiu - ci rezumîndu-ie 
în cîteva rîndurl de sinteză.

De la început, o precizare. Să 
nu ne așteptăm la minuni, daruri 
căzute din cer, căci un nou Iile Năs- 
tase nu se poate „fabrica*  peste 
noapte. Dar faptul că tot Ștefan 
Georgescu II avea pe adolescentul 
lliuță printre echipierii conduși în 
durele sale antrenamente inter-se- 
zoane („perioada pregătitoare"), a- 
cum vreo 12 ani, nu ne alungâ de
finitiv speranța unor revelații mai 
grabnice. Desigur, omenește jude
cind, avem de așteptat mol mult 
decit un singur sezon, pînă a vedea 
echipa noastră revenind în ierarhia 
de vîrf a „sportului alb". Cei doi 
antrenori pregătesc performanțe a- 
bia pentru sfîrșltoi unui ciclu de 4 
ani. Lâsînd loc, firește, surprizelor.

Care sînt obiectivele Imediate ale 
echipei ? Primii! a șl fost anunțat : 
participarea la campioantele euro
pene „Indoor*,  începînd din Ianua
rie. Un debut așteptat șl mo! de 
mult preconizat în coloanele ziarului 
nostru. TenismanH român! intră In 
tradiționala competiție continentală 
(acum disputată sub formă de „divi
zie*  și dotată cu „Cupa Saab*,  

în prim-planul întrecerilor Balcaniadei de tenis de masă s-au situat — și la fete și la băieți — formațiile României și, mai ales, Iugoslaviei, la simplu masculin și dublu feminin adăugîndu-se cea a Bulgariei. Reprezentativa Turciei a contat doar prin tinărul A- leksandridis, în evident progres, în timp ce formațiile Greciei, mai ales la băieți, au cam depășit vîrsta aspirațiilor la marea performanță. Pînă la urmă. România și-a adjudecat două titluri balcanice (echipe și simplu fete), restul de 5 revenind Iugoslaviei. Victoriile echipei feminine (Alexandru, Mihuț, Ferenczi) și Măriei Alexandru la simplu sînt, în acest context, remarcabile, sportivele Iugoslaviei — Batinici, Palatinus și Fabri — fiiind bine cotate în Europa. Sînt de notat și victoriile echipei, în ansamblu, ca și cele directe, obținute de toate cele trei sportive românce la valoroasele lor adversare.Reversul medaliei ne oferă insatisfacția rezultatului finalei de la dublu fete, unde Alexandru, Mihuț nu au putut obține victoria, datorită slăbirii jocului spre sfîrșitul meciului — caracteristică evoluției tuturor sportivilor noștri la Balcaniadă.Sîntem tentați să vorbim despre inconstanța cvasigenerală in joc a sportivelor noastre pe parcursul competiției, al unui meci șl, adesea, al unui set Mihuț ni se pare în regres, ca și Crinela Sava și Maria Păun, iar Eva Ferenczi (ca și Mihuț) a început să joace parcă și mai inegal. Există la unele sportive scuza eforturilor cerute de admiterea la facultate sau de deplasarea recentă Ia meciul de la Copenhaga. Pentru toate (și toți) — scuza condițiilor necorespunzătoare de pregătire, intr-o sală înghețată. Sâ mai așteptăm, deci. Pe toate insă le-am vrea mai „rele“, mai bătăioase in concurs, luptătoare aprige pentru fiecare punct mai nepăsătoare in fața „cărții de vizită*  a adversarelor și mai atente la lipsa momentană de formă sau de stabilitate psihică a unora dintre ele.Ce să scriem despre lotul masculin, atit de neomogen din toate punctele de vedere î S-a apelat la Doboșl (0—3 cu Iosif Bbhm !), a cărui luciditate in joc nu-i poate compensa vîrsta antrenoratului, deșt el depune strădanii lăudabile; se insistă cu Moraru — deși el nu poate face față cerințelor ; Romanescu se căznește din greu.

după ce în trecut purtase numele 
de „Cupa Regelui Suediei*),  în 
care au avut o singură și nesemnifi
cativă apariție, în 1972. Aceasta 
umple un gol în calendar, pe timp 
de iarnă, în care pînă acum primau 
participările la circuite americane, 
de mai redusă importanță. In plus, 
se oferă țărH noastre posibilitatea 
găzduirii unor meciuri de atracție. 
Echipa României joacă în grupă cu 
Olanda, Portugalia șl Monaco, pe 
care le va întîlnl în jocuri tur-retur, 
în deplasare și acasă.

Următoarele obiective: Balcaniada, 
„Cupa Galea*  șl — bineînțeles — 
„Cupa Davis". Aci, este de făcut O

1977-1978

precizare. După cum s-a văzut din 
lista celor 17 jucători reținuți în lot, 
ea începe cu doi dintre vechil titu
lari, Dumitru Hârâdâu și Traian 
Marcu. Dar continuă cu un grup de 
tineri jucători, cum sînt Andrei 
Dirzu, FI. Segărceanu, E. Panâ. A- 
ceștia se vor pregâtl, în paralel, 
pentru competițiile la care sînt so
licitați, în categoriile lor de vîrstă, 
așa cum este „Cupa Galea*.  Toc
mai în aceasta ,se exprimă noua 
concepție a reprezentativei, care 
prevede o pregătire în comun a 
tuturor cadrelor sale, preponderent 
fiind numai criteriu! valoric. De un 
sprijin efectiv, in perioada pregăti
toare, vor fl și cei cîțiva „veterani*  
incluși în lot, cum sînt C Popovicî 
șî S. Mureșan, care pot asigura — 
prin experiența șî bagajul lor tehnic 
— un conținut superior al antrena
mentelor. Lotul va fl o adevărată 
școală, în care profesori și elevi 
trebuie sâ-șl dea mina.

Bănuim o întrebare pe care și-o 
pun citltorW acestor rîndurl : de ce 
nu scriem mai nimic despre llie 
Nâstase ? Va mai juca e! in „na
țională*  ț Răspunsul — să recunoaș
tem — nu-l avem încă lămurit. El 
s-ar putea contura abia în lunile 
viitoare, cînd primul nostru jucător 
îșl va fixa intențiile, în care prin

uneori reușind evoluții bune, dar a acuzat in timpul concursului o a doua criză de ficat... Crișan și frații Bohm sînt vă- zuți într-o lumină mult prea roză dar... nu mai zicem nimic, că iar se supără Farkas Paneth, Teodor Gheorghe a evoluat între slab și foarte bine (nu e prima oară) și credem că, in locui adulației generale în care e scăldat, i-ar prinde mai bine o critică bună și un plan de pregătire mult mai sever, pe măsura talentului său. Firă- nescu s-a îmbolnăvit înaintea competiției, obligîndu-ne să ridicăm din nou problema că jucătorii de la tenis de masă sînt singurii care nu beneficiază de asistență medico-spor- tivă, nici in perioada pregătirilor centralizate și nici in concurs.Este grea sarcina prof. Virgil Bălan, noul antrenor al lo-
Șah: SUCCES REMARCABIL AL SENIORILOR, 

EȘEC ÎNGRIJORĂTOR LA JUNIORICea de-a 9-a ediție a Balcaniadei de șah, desfășurată in Bulgaria, s-a încheiat cu un remarcabil succes al echipei noastre masculine, care a cîș- tigat concursul principal, turneul de seniori, intrecind net pe rivalele sale tradiționale, formațiile Iugoslaviei și Bulgariei, cotate — după cum se știe — printre cele mal bune din lume (locurile 2 și, respectiv. 4 la Olimpiada de la Nisa). Jucătorii români confirmă, astfel, acel onorant loc 4 ocupat in finala campionatului european pe echipe de la Moscova, care a promovat-o in elita eșichierului mondial.Cu un singur mare maestru In formație, cu o medie a coeficienților El o inferioară principalelor sale contracandidate, echipa României a știut să se mobilizeze lntr-un mod exemplar, să joace cu maximum de energie și — așa cum a făcut-o la Moscova — să infirme pronosticul... computerului, care Ii acorda doar „șansa a treia*.  Iată, așadar, că dorința de autodepășire, dăruirea fierbinte pot contrazice calculul rece al mașinii, demonstrind că șahul, in ciuda înaltului procentaj de precizie care îi caracterizează, rămine — totuși — luptă și tocmai prin acest caracter iși
cipala problemă este acordarea pro
gramului său de participare la 
turneele individuale, de care este 
legat prin contracte, cu acela al 
echipei naționale. Așadar, sâ aștep
tăm. Pentru noi, ca șl pentru toți Iu
bitorii de tenis din țara noastră, locul 
lui llie Nâstase este in rindurila 
echipei și nu in afara ei I

Al doilea punct nelămurit : Ion 
Tiriac. Au trecut exact șase ani 
(octombrie 1971, Charlotte) de cind 
beam șampania despârțirH sale de 
echipa României, căreia îl adusese 
at ițea servicii. Era dorința firească 
a unui sportiv de a se retrage în 
plină glorie, exact atunci cind suna 
ceasul declinului sâu inevitabil. Nu 
i-a fost îndeplinită, fiindcă era 
încă nevoie de el. A revenit, de 
mai multe ori. „Le pere Tiriac est 
toujours la I* (Moș Țiriac e încă 
aici I) scria „Tennis de France*  la 
ultimul nostru meci, din această 
vară. Acum a sosit poate momentul 
cînd trebuie să ne împăcăm cu 
ideea că 109 meciuri în „Cupa 
Davis*  sînt un punct-terminus. Sau, 
să acceptăm prezența în teren — 
alături de tinerii echipieri — a cu
plului Țiriac-Nâstase, in ziua jucării 
dublului, ca un gest frumos și un 
exemplu.

Dar sâ revenim în strictă actuali
tate, Startul pregătirilor este fixat 
pentru 17 octombrie, cînd membrW 
lotului se vor reuni pe terenurile de 
asfalt de la Snagov. In caz de 
ploaie sau temperaturi scăzute, un 
acoperiș pneumatic asigură pro
tejarea a 4 suprafețe de joc. Con
dițiile se anunță la nivelul celei 
mai înaintate tehnici. In această 
săptămînă, jucătorii au avut vizita 
nedicalâ șl trec unele teste fizice. 
Fiindcă — așa cum cere litera te
oriei „la zi*  - antrenamentul tre
buie perfect Individualizat. Primele 
starturi competițîonale - în decem
brie, în cadrul unor turnee de ve
rificare și selecție.

Să le urăm jucătorilor noii echipe 
rep’ezentative de tenis șl conducă
torilor săî, spor la muncă I

Radu VOIA 

tului seniorilor, care ar trebui să spună clar cine crede el că merge și cine nu, să ceară să se delimiteze odată care sînt seniorii pe care se poate conta și care sînt juniorii care pot intra în vederea lotului „mare*  etc. Adevărul este că și la băieți lucrurile nu sînt de neremediat, că posibilitățile sînt încă departe de ceea ce se realizează și că înviorarea substanțială a situației este posibilă, cu condiția ca sportivii să fie puși serios la muncă, să se termine odată cu concesiile de tot felul (observațiile nu ne aparțin), deci soluții la înde- mîna factorilor de răspundere și de execuție, care trebuie să găsească timp să se așeze la aceeași masă șl, într-o atmosferă de lucru, de încredere și respect reciproc, să elaboreze planul de măsuri adecvat, valabil atit la loturi, cit mai ales la cluburi. Dacă am înțeles bine, există asemenea intenții, iar consfătuirea antrenorilor proiectată în viitorul apropiat, la Tg. Mureș, oferă un bun prilej. Cu condiția să se țină—'
Mircea COSTEA

merita locul in marea familie a sporturilor.Iese în evidență, înainte de toate, OMOGENITATEA formației române, care a evoluat foarte bine In totalitatea sa. Ceea ce o demonstrează elocvent punctajele individuale îGheorghiu 3 (din 4), Ghițescu 1*/ î (din 3), Ciocâltea 3*/j  (din 4), Ghindă 3*/i  (din 4). Șubă 3 (din 4), Ungureanu 2*/a  (din 3), Stoica */i  (din 2).Procentajul realizat (17*/ 2 din 24) este, de asemenea, excelent, peste 72 la sută, unul dintre cele mai ridicate înregistrate în această competiție. Din 24 de partide susținute, șahiștii români au ciștigat 13. au remizat 9 și au pierdut 2 (dar aceste infringeri s-au datorat mai degrabă „suprasolicitării*  poziției decit unei strategii sau concepții de joc inferioare).Felicitîndu-i pe componentii lotului român și pe tehnicienii care i-au pregătit (dr. O. Tro- ianescu și C. Botez), socotim necesar să subliniem că acest nou succes obligă, tocmai prin aceea că el creează formației noastre toate premisele de a aspira la un loc fruntaș în cadrul Olimpiadei anului 1978. de a putea viza chiar și o medalie.într-un supărător contrast cu acest succes apare eșecul greu, sub orice critică, al juniorilor. După un start bun (3—1 cu Iugoslavia și 2—2 cu Bulgaria) au urmat două infringeri neașteptate : 1—3 în fața Turciei Și l’A—2% in fața Greciei, formații pe care tinerii noștri jucători le depășeau altădată cu ușurință. Desigur, nu poate fi ignorat progresul pe care l-au înregistrat adversarii, dar — în același context — nu poate fi trecut cu vederea regresul echipei noastre. Regres care, dealtfel, s-a văzut în înfrîngerile suferite și în întîlnirile bilaterale cu Bulgaria și Ungaria, desfășurate pufin mai înainte.Reluînd o mai veche idee, pe care am dezbătut-o, nu putem trece cu vederea anonimatul în ce se zbate șahul juvenil din Capitală. Echipa aliniată Ia Albena (O. Foișor — Iași, C. Io- nescu — Brașov, I. Mărășescu — Timișoara și A. Negulescu — Ploiești) a fost furnizată de secțiile din provincie. Contribuția cluburilor bucureștene la descoperirea, pregătirea și promovarea juniorilor este practic nulă.Echipa noastră de seniori, puternică la această oră, nu mai este, totuși, atit de tînără (media de vîrstă peste 35 de ani). întrebarea este „cu cine vor putea fi înlocuit! titularii de astăzi ?“în sfîrșit. deși clasată pe locul 2, echipa feminină înregistrează și ea un semieșec. Mai ales dacă ținem seama de faptul că atit învingătoarea (Iugoslavia). cit și formația de pe locul 3 (Bulgaria) nu au aliniat garniturile lor cele mai puternice. Este evident că și șahul nostru feminin se află în reflux, ațipind — parcă — pe vechii săi lauri... >
Valeriu CHIOSE



La sfirșitul sezonului competițional De la 586 p la C. E. de tir, la 594 p la C. N.

ȘCOLILE REVITALIZEAZĂ OINĂ
9

Asociațiile Dinamo, pe prim plan, Insă puține echipe de mare performanță

ECHIPA DINAMO BUCUREȘTI. CAMPIOANĂ DE OINĂ A 
ROMÂNIEI. In picioare, de la stingă : T. Perșinaru, N. Păsărică, 
M. Andrușca, E. Munteanu, C. Iancu — antrenor, Gh. Vlase, Al. 
Bobeică, I. Dogaru, FI. Dincă ; rîndul de jos : I. Fundățeanu, Gh. 
Chițu, I. Minac și T. Sirbu Foto: Alexandru SOMOGY-Oradea

SAU CUM POATE FI EXPLICAT „INEXPLICABILUL"?...

Odată cu disputarea turneului 
final al Campionatului republican 
de oină s-a tras cortina peste 
un nou sezon competițional in 
sportul nostru național. Prilej de 
a lace cîteva considerații. îmbucu
rător este, In primul rind, laptul 
că la nivelul școlilor generale, al 
unor școli profesionale și al li
ceelor agricole s-a instituit un 
sistem de Întreceri care s-a do
vedit viabil. Includerea In ca
lendarul F.R.O. a unor compe
tiții adresate școlarilor, cu laze 
de la nivelul claselor și pînă la 
finala pe țară, a marcat o vizi
bilă revitallzare a olnei. S-au or
ganizat, paralel, cursuri de for
mare a unor instructori recru
tați, în multe cazuri, chiar dintre 
profesorii de educație fizică.

Progrese Însemnate In răspln- 
direa acestui frumos sport au fă
cut șl unele departamente. In pro
gramul „Dacladel”, atit Consiliul 
Național al Organizației Pionieri
lor. C.C. al U.T.C., cit șl U.G.S.R. 
au inclus competiții proprii de 
oină. Astfel, in județele cu tradi
ție In Jocul de oină (Ilfov, Te
leorman, Suceava, Neamț, Vran- 
eea), cit șl In altele unde oină 
nu a fost prea răsplndită (Bihor, 
Cluj, Alba etc.) tinerii au fost 
stimulați In alcătuirea de noi șl 
noi formații.

O mențiune aparte trebuie fă
cută pentru interesul de care au 
dat dovadă In propagarea spor-

VOLEI: DIN jurul fileului
• Consiliul de administrație ai 

F.I.V.B. a numit tn funcția de 
președinte al Comisiei internațio
nale de arbitraj pe cunoscutul 
arbitru român Constantin Armă- 
șescu.
• Campionatele diviziei A, edi

ția 1977—1978 (masculin șl femi
nin) se vor desfășura intre 30 oc
tombrie și 18 decembrie 1977 — 
turul (cu 3 etape intermediare) ți 
intre 15 ianuarie și 3 martie 1978 
— returul (cu 3 etape interme
diare). Turneele finale, pentru 
locurile 1—1, vor avea loc Intre 
15 șl 17 martie.

• Rezultatele din divizia B : 
masculin : C.S.U. Suceava — 
TEROM lași 3—0. C.S.U. Pitești— 
„7 Noiembrie” Sibiu 0—3, SARO 
Tirgoviște — Farul 3—1, Foresta 
Arad — Metalul Hunedoara 3—0, 
Oțelul Or. Dr. P. Groza — Alu
mina Oradea 3—1, Petrolul Plo
iești — Dinamo Brăila 3—1 ; fe
minin : C.P.B. — Flacăra roșie 
Buc. 3—3, Unlv. Buc. — Olimpia 
Buc. 3—0, Dacia Pitești — Chimia 
Tr. Măgurele 3—0, C.S.M. Si
biu — c.S. Zalău 3—0, Olimpia 
Oradea — Mondiala S. Mare 3—0, 
Voința M. Cluc — Ceahlăul P. 
Neamț 3—0. Metalotehnica Tg.

H I P I S M
Un pariu austriac cu o miză 

Inițial tentantă (30 722 lei) și un 
program ce se anunța atractiv 
(deși n-au fost decît 7 alergări) 
au făcut ca numărul spectatorilor 
să fie ceva mai mare decît cel 
obișnuit la o reuniune de joia 
după-amiază. în general, latura 
spectaculară a satisfăcut, cîștigă- 
torii (exceptind pe Lavanda) fiind 
obligați la eforturi serioase pen
tru a putea trece primii linia so
sirii Seria „laureaților” a fost 
deschisă de Indian care realizînd 
un substanțial salt de valoare 
(aproape 5 secunde) și-a adjude
cat destul de ușor prima probă 
a zilei. L-au urmat „pe listă” 
Recurs (beneficiar al evoluțiilor 
slabe avute de Hogar, Honorica 
și Ozoraș) și Fricos, acesta din 
urmă luptlnd cu mult... curaj pe 
întreg parcursul. Al patrulea cîș- 
tigător a fost Lavanda, dar ma
niera (mal mult decît facilă) în 
care aceasta și-a adjudecat proba 
(recordul marcat — 1:29,8 — nu-i 
putea asigura In mod nor
mal decît un loc prin coa
da plutonului) ne face să pu
nem sub semnul întrebării con
vingerea cu care ceilalți driven 
și-au susținut pensionarii. Și o 
ultimă remarcă : Tufăria a rea
lizat cea mai spectaculoasă sosire 
a zilei (V. Moise se dovedește un 
driver cu mult sînge rece), în- 
vinglndu-și fără drept de apel 
adversarii. Rezultate tehnice : 

Cursa I — Indian (M. Ștefănescu) 
rec. 1:40,5, 2. Căliman, simplu 2,40, 

tului nostru național asociațiile 
Dinamo de pe aproape Întreg cu
prinsul țării. Dealtfel, așa cum 
este cunoscut, titlul de campioană 
a țării a revenit, în acest an, 
echipei Dinamo București, Intr-a
devăr cea mal puternică formație 
la această oră, dlspunînd de un 
lot valoros șl de contribuția unuia 
dintre cei mal reputați antrenori, 
maestrul emerit al sportului Cos
te! Iancu. Dinamo Tulcea prezintă 
In competiții, de la o întrecere 
la alta. Jucători foarte bine pre
gătiți, la aceasta contribuind, fără 
Îndoială, priceperea șl experiența 
venerabilului antrenor, Popescu- 
Buftea.

Supunem, însă, atenției federa
ției de specialitate un aspect care, 
prin frecvența eu care apare, în
cepe să devină supărător. Deși în 
ultimii ani au apărut foarte mul
te ecliîpe noi de oină, totuși pri
vind lista participantelor la fina
lele celor mal importante între
ceri, vom lntllnl mereu aceleași, 
dar absolut aceleași formații : 
C.P.B„ Avtntul Curcani, Avlntul 
Frasin, Confecția Rm. Sărat etc. 
Dacă federația, precum și orga
nele județene de sport, ar sprijini 
mal mult șl mal atent asociațiile 
care și-au format echipe de oină, 
acestea s-ar putea ridica la un 
nivel competitiv care să le per
mită startul în manifestări de 
anvergură.

Ion GAVRILESCU

Mureș — Penicilina n lași 3—8, 
„U- Cluj Napoca — C.S.U. Tg. 
Mureș 3—«, Corvinul Deva — 
Constr. Arad 3—2.
• La Brăila s-a desfășurat 

„Cupa Constructorul**,  ediția a 
ni-a. A cîștigat Constructorul 
Brăila C p, urmată de Tractorul 
Brașov 5 p, Viitorul Bacău 4 p 
șl Rapid 3 p — toate divizio
nare A. (I. BALTAG, coresp.).
• Echipele feminine din divi

zia B : Chimia Tr. Măgurele, 
Voința Craiova, I.T. București și 
cea masculină C. S. Rm. Vîlcea 
precum și cea de junioare Chi
mia Tr. Măgurele au fost sancțio
nate cu pierderea jocurilor din 
primele trei etape ale campio
natului, pentru neindeplinirea 
normelor și probelor de control. 
Toate aceste echipe vor putea 
să se prezinte la reexaminare in 
zilele de 18, 22 și 23 octombrie 
la București, 24 octombrie la Ba
cău și 26 octombrie la Cluj-Napo
ca, cind sint programate să dea 
normele șl echipele primei divizii.
• Două selecționate de seniori 

și senioare ale țării noastre vor 
pleca duminică in R.P. Chineză, 
unde vor susține mal multe în- 
tflnirl amicale.

SURPRIZA IN GRUPA 
SECUNDA LA HOCHEI : 

DUNĂREA GALAȚI 
ÎNVINGE LA SCOR 

UNIREA SF. GHEORGHE I
După o zl de pauză, astăzi se 

reiau pe patinoarul .23 August* * 
din Capitală Jocurile turneului fi
nal al .Cupei României” la ho
chei pe gheață. De la ora 18 este 
programată lntîlnirea dintre Steaua 
șl S.C. Miercurea Cluc, Iar mllne 
va avea loc meciul Dlnamo — 
S.C. Miercurea Cluc, urmînd ca 
derbyul Steaua — Dlnamo să se 
dispute marți, tot de la ora 18. 
In general, primele două jocuri 
nu au adus nimic nou pe .agen
da” acestei competiții, principa
lele favorite Încheind nedecis me
dul lor (Dlnamo — Steaua 4—4), 
Iar dinamovlștil intreclnd lejer pe 
S.C. Miercurea Cluc. Probabil eă 
și azi Steaua va face același lu
cru, astfel că tot confruntarea 
directă, de marți, va decide pe 
clștigătoarea de anul acesta a 
trofeului.

Dacă pe planul Întrecerii spor
tive noutățile nu au apărut. In 
schimb capitolul nedorit al... ne- 
sportlvitățil a și Înregistrat o oa
recare „activitate”. La ambele 
partide s-au dictat eliminări cu 
carul, Jucătorii continulnd să „ar
bitreze”, deși la testul de cu
noștințe regulamentare din aceas
tă toamnă au rămas destui corl- 
genți, iar clubul Steaua ne anun
ță că sportivul Tralan Cazacu es
te suspendat pini la data de 10 
noiembrie pentru abateri discipli
nare.

★
De la Miercurea Ciuc, corespon

dentul . nostru V. Pașcanu ne co
munică rezultatele etapei a n-a 
a primului tur din grupa secun
dă a diviziei A. Printre acestea 
o surpriză de mari proporții : 
Dunărea Galați a administrat o 
usturătoare lecție echipei mai ma
ture, mai experimentată, dar și 
...înfumurată Unirea Sf Gheorghe. 
Scor final : 8—1 (4—0, 1—0, 3—1) !

Cursa a Vl-a — Tufăria (V. Moi
se), rec. 1:26,8, 2. Dințura, 3. Dia
tom, simplu 5, ordinea 24, event 
42, ordinea triplă 176. Cursa a 
vn-a Ilia (C. Iorga) rec. 1:33,5, 2. 
Melodic, simplu 6, ordinea 44, 
event 66, triplu cîștigător închis. 
Pariul austriac s-a ridicat la su
ma de 50.621 lei și a fost clști- 
gat 50% de două tichete cu trei 
combinații a 8 436 lei fiecare. Re
port 25 313 lei.

Gh. ALEXANDRESCU

CONCURENȚI PUțlNI, DAR ALERGĂRI ATRACTIVE
ordinea 16. Cursa a n-a Recurs 
(I. Oană) rec. 1:33,6, 2. Ogar, 3. 
Huria, simplu 2,20, ordinea 11, 
event 16, ordinea triplă 144. Cursa 
a IH-a — Fricos (D. Toduță) 
rec. 1:38,4, X Haitiana, simplu 
4,50, ordinea 35, event 15. Cursa 
a IV-a — Lavanda (G. Tănase) 
rcc. 1:29,8, X Cupa, 3. Tub, sim
plu 2,40, ordinea 59, event 24, or
dinea triplă 361. Cursa a V-a — 
Horniș (I. Niculae), rec. 1:31,8,
2. Incaș, simplu 3,90, ordinea 22, 
event 39, triplu câștigător 260.
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| UN OCTOMBRIE POTRIVII PENTRU EXCURSII Șl VACANJl |
Peste 20 de grade Celsius în octombrie, iată un argument 

suplimentar pentru amatorii de turism, de a participa la 
bogatul program de excursii organizate de oficiile județene 
de turism și I.T.H.R. București pe cele mai variate trasee din 

g țară. g
Vă recomandăm cîteva intinerare din programul excursiilor 

0 lunii octombrie :
Valea Prahovei • Nordul Moldovei • Oltenia de sub munte 

Ș • Maramureș și Tara Oașului A Porțile de Fier • Munții Ba- 0 
natului • Munții Apuseni • Țara Hațegului a Munții Retezat

< • Valea Oltului.
$ Un amănunț Important : toate oficiile județene de turism or- 

ganizează Circuitul turistic al R.S.R.
La frumusețea traseelor șl la confortul călătoriei, trebuie a- 

dăugate condițiile de cazare și masă în unități hoteliere și de 
alimentație publică moderne.

Cap de afiș al excursiilor acestei luni : călătoriile la Bucu- 
rești pentru a vizita între 15—24 octombrie ..Tehnoexpo", ex- 
poziție tehnică internațională. Tîrgul internațional al bunurilor 
de consum — TIBCO r77, precum și primul Salon internațional § 
al chimiei.

&\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Vom începe comentariul asu
pra campionatelor naționale de 
tir. desfășurate recent pe poligo
nul Tunari, prin a face o para
lelă între rezultatele obținute de 
reprezentantele noastre, în proba 
de pușcă standard 60 fc, din ca
drul campionatelor europene de 
la Ro-ma și cele realizate de ace
leași trăgătoare la „naționale". 
Niculina Iosif : 586 p (locul 32) 
la C.E. — 594 p (locul I) la C.N.; 
Georgeta Chiosac ; 584 p (locul 
36) — 593 p (locul in) ; echipa 
României : 1763 p (locul 9) —- 1780 
p la „naționale". In vreme ce la 
Roma, campioana continentală, 
echipa R.F.G., realiza numai 1771 
p. Să mai adăugăm faptul că, 
dacă Mircea Ilca ar fi tras la 
„europene**  (unde a realizat 585 
p, situîndu-se pe locul 22) cifra 
de la „naționale" (595 p) ar îl 
adus țării, la rindul său, încă o... 
medalie de aur » Dar, lucrurile 
s-au petrecut așa cum s-au pe
trecut : comportare submediocră 
la Campionatele europene și, 
după numai o săptămlnă (!) re
zultate excelente în campionatele 
naționale.

Această înșiruire de cifre con
tradictorii, care reprezintă com
portarea unor componenți al e- 
chipei naționale de tir in două 
concursuri apropiate în timp ex
primă o deficiență de fond a ti
rului românesc : neputința de a 
realiza și in concursuri mari a că
ror importanță se „măsoară" în 

CAMPIONATE ® COMPETIȚII

titluri europene, mondiale și o- 
limpice, cifrele din concursurile 
interne.

Să privim lucrurile puțin mai 
in amănunțime; Trăgătorii noștri 
realizează cifre înalte în con
cursurile oficiale interne. înseam
nă deci că nu li se pot reproșa 
lipsuri la capitolul tehnicii de 
tragere, iar pregătirea în direc
țiile poziției și declanșării focu
lui, prin metodele la care se a- 
pelează, este corectă. De aseme
nea, nu poate fi reproșată antre
norilor nici o neștiință de a-i a- 
duce pe trăgători în maximum de 
formă la momentul marilor con
cursuri, căci „naționalele" s-au 
desfășurat la numai o săptămînă 
de la „europene**  ! Mai mult. în 
concursurile-test disputate îna
intea întrecerilor de la Roma, 
componentele lotului național de 
pușcă standard realizaseră cifre 
foarte ridicate. Ei bine, cum 
poate fi explicată atunci „claca
rea", la marile concursuri inter
naționale ?

Am mai încercat să atragem 
atenția deseori că pregătirea tre
buie să țină cont, cit mai mult, 
de diversitatea condițiilor in care 
te trage la fiecare concurs. An
trenorilor noștri trebuie să le 
tie clar că nici o confruntare nu 
seamănă cu alta, că sportivii nu 
se tntîlnesc de două ori cu ace
leași condiții de tragere, că tre
buie să prevadă... imprevizibilul 
și că cea mai bună metodă de a

Alte rezultate : Tîrnava Odorhei 
— Agronomia Cluj-Napoca 5—3 
(2—•» 2—2, 1—1), Avlntul Gheor- 
ghieni — CI. sp. Școlar Miercurea 
Ciuc 10—5 (6—0, 2—3, 2—2).

RAPID - OLIMPIA, 
UN DERBY LA 

BASCHET FEMININ
Echipele Rapid șl Olimpia 

București își disputa, azi șl inli
ne. unui din derbyurile diviziei 
A la baschet feminin. Celelalte 
meciuri ale etapei : feminin :
C.S.U. Galați — Politehnica Bucu
rești, Voința Brașov — Progresul 
București, ,,U“ Cluj-Napoca — 
Mobila Satu Mare, Universitatea 
Timișoara — Crișul. Jocul 
I.E.F.S.-Lic. nr. 2 — C. S. Șc. 
Ploiești a fost arninat ; masculin : 
Dlnamo Oradea — „U“ Cluj-Na
poca, C.S.U. Brașov — I.E.F.S.- 
Idc. nr. 1. Politehnica Iași — Ra
pid, Steaua — Universitatea Ti
mișoara, I.C.E.D. — C.S.U. Sibiu. 
Partida Farul — Dinamo Bucu
rești se desfășoară duminică șl 
luni.

★

La lași, In partidă restanță : 
Politehnica — Steaua 0—2 : șl—101 
(30—45) și 107—131 (51—63). Coșge- 
teri : Scutaru 224-39, Bolșteanu 
224-2, Moisescu 204-28 de la Poli
tehnica, respectiv, Oczelak 344-29, 
Cernat 254-23, Zdrenghea 16-J-26. 
(Dumitru DIACONESCU—coresp.).

★

Deoarece a folosit o sportivă 
care nu avea drept de Joc, e- 
chipa feminină „U“ Cluj-Napoca 
a pierdut cu 0—2 meciurile cu 
Crișul fpe teren 103—84 șl 85—86) 
șl cu C.S. Șc. Ploiești (88—72).

LUMINIȚA POPA 
(DINAMO), PRIMA 

INTRE FLORETISTE !
Și în proba feminină de flore

tă, a campionatului național de 
scrimă (tineret), primul lcc a fost 
decis după un asalt de baraj, în
tre Luminița Popa (Dlnamo) și 
Roxana Cochirleanu (Steaua) ...A 
învins Luminița Popa (5—3), ad- 
judeeîndu-și titlul de campioană 
a țării pe 1977. Eleva prof. Elena 
Bejan a avut o evoluție în ge
neral convingătoare, și în preli
minarii, și în eliminări directe. 
Evident, afirmația noastră nu ex
clude unele emoții care le-a creat 
admiratoarelor ei, deoarece intra
rea în turneul final a realizat-o 
după recalificări... Ajunsă însă 
în finală, campioana a avut o e- 
voluție bună. Foarte sigură în 
prima parte a turneului (singura 
cu 2 victorii), ea s-a menținut în 
plutonul fruntaș și în cea de a 
doua parte a turneului final pe 
care l-a încheiat cu 4 victorii, la 
fel ca și Roxana Cochirleanu, re
velația competiției.

Bine au început competiția. A- 
driana Băcioi și Maria Gospodi
nov. Ele s-au comportat însă 
inegal în turneul final, pierzînd 
astfel posibilitatea de a-și valo
rifica la maximum șansele. Dealt
fel ca și Felicia Truț și Elisabeta 
Kelemen...

Clasament final : 1. Luminița 
Popa (Dinamo) 4 v.d.b., 2. Roxa
na Cochirleanu (Steaua) 4 v.d.b.,
3. Maria Gospodinov (I.E.F.S.) 3 v.,
4. Felicia Truț (Progresul) 3 v.,
5. Adriana Băcioi (Dinamo) 1 v.»
6. Elisabeta Kelemen (CI. sp. șco
lar Satu Mare) 1 v .

Sîmbătă, competiția continuă cu 
proba de spadă,, iar duminică — 
în ultima probă — vor avea loc 
întrecerile de sabie. Loc de des
fășurare, sala Floreasca n, dimi
neața de la ora 8,30, non-stop pî
nă la desemnarea campionilor, 
(t.st.) 

evita surprizele este să-și învețe 
elevii să gîndească singuri fiecare 
concurs, fiecare serie, fiecare foc. 
Lui Dan Iuga îi place să spună 
că „fiecare foc este un concurs 
unic și irepetabil". în asta consi
deră acest trăgător fruntaș că stă 
„secretul**  unui mare campion în 
tir. Un secret care, de fapt, n-ar 
mai trebui să fie un secret pen
tru nici un antrenor și trăgător 
român.

Știința și medicina sportivă ro
mânească cunosc. în momentul 
de față, ce reacții biochimice se 
petrec în organismul trăgătorului 
aflat în concurs. Rămîne, însă, 
de stabilit cum se poate face in
fluențarea în sens pozitiv a acestor 
procese. Apropiata consfătuire cu 
specialiștii tirului nostru va fi un 
bun prilej — sperăm — de gă
sire a unor prime răspunsuri, 
teoretice, unora dintre aceste 
probleme.

Două constatări se mai im
pun după C.N. : 1. Imbucurătoa- 
rea tendință de coborîre a vlrs- 
tei de începere a tirului, remar
cată la U.T. Arad (secția ca de 
tir a adus cinci titluri de cam
pioni clubului), Olimpia Bucu
rești, C.S.M. Oradea, Cutezătorii 
București, Centrul Alexandria ; 
X Numărul încă mic de juniori 
prezenți la două probe olimpice, 
pistolul viteză și precizie !

Radu TIMOFTE

MOTOCICLIȘTII 
BUCUREȘTENI 
AU CUCERIT 

„CUPA F.R.M.“ 
LA VITEZA

La Ploiești, în organizarea aso
ciației Locomotiva a avut loc ul
tima etapă (a 6-a) a „Cupei 
F.R.M.” la motoclclism viteză. 
Iată Învingătorii : el. 50 cmc. — 
Gh. Puran (C.M. — HRUC Buc.), 
75 cmc — L. Ferenczi (Voința 
Oradea), 125 cmc — C. Boboescu 
(C.S.M. Reșița), 175 cmc — M. Me- 
zincescu (Loc. Ploiești), 250 cmc
— I. Lăzărescu (Energia Clmpi- 
na), pin ă la 750 cmc — p. 
Lucacl (Steagul roșu Brașov), a- 
taș — H. Pancratz -f- H. Do- 
vids (Voința Sibiu). Pe echi
pe, etapa a fost cîștigată de 
alergătorii de Ia Centrul moto — 
HRUC Buc. cu 104 p. Clasamen
tul general : 1. C.M. — IIRUC 
Buc. 525 p, 2. Progresul Timi
șoara 378 p, 3. Energia Cimpina 
356 p. Formației C.M. — IIRUC 
i-a fost decernată „Cupa memo
rials Ștefan Florian", instituită 
de CJEFS Prahova șl asociația 
Locomotiva Ploiești.

DINAMO BUCUREȘTI - 
RUDA HVEZDA PRAGA 

11-11, LA TENIS
Timp de trei zile, pe terenurile 

de tenis din parcul sportiv Di
namo din Capitală, s-a desfășu
rat întâlnirea amicală internațio
nală dintre echipele Dinamo 
București și Ruda Hvezda Praga. 
Rezultatul final este de 11—11. La 
masculin oaspeții au cîștigat cu 
I—7, în timp ce confruntarea fe
minină a revenit cu 4—3 echipei 
bucureștene.

De menționat că dinamovlștil 
au folosit în ambele întâlniri nu
mai sportivi din loturile de ju
niori și tineret. Citeva rezultate : 
masculin : J. Bîrcu — A. Jure 
6—3, 6—2 ; s. Zaharia — Z. Stra- 
chon 4—6, 3—6 ; Ed. Pană — M. 
Kuchar 1—6, 13—15 ; FI. Segăr-
ceanu — M. Kuchar 6—0. 6—2 ; 
feminin : Gabriela Dinu — Iva 
Budarova 8—6, 5—7, 2—6 ; Ga
briela Szokd — Iva Vranova 6—4, 
t—6, 6—4. La sfîrșitul acestei luni 
va avea loc. la Praga. revanșa 
întâlnirii.

ULTIMELE REZULTATE 
DIN C.N. DE TIR

In cadrul campionatului națio
nal de tir (probe de arc) s-au 
mai înregistrat următoarele re
zultate : seniori 2X70 m — A Berki 
(Voința Tg. M.) 562 p, 2X50 m
— V. Stănescu (Olimpia Buc.) 
582 p, 2X30 m — G. Bîrzu (Voin
ța S. Mare) 655 p : Dublu FITA
— V. Stănescu 2239 p șl Voința
S. Mare 6281 p (n.r. nat.) ; se
nioare : 2X60 m — Edith Matei 
(Voința Tg. M.) 499 p, 2X30 m
— Maria Grebur (Voința S. Ma
re) 594 p. Dublu FITA — Tere
zia Preda (Sănătatea Tg. M.) 
1983 p ; juniori : 2X60 m — A. 
Robu (Olimpia) 567 p (n.r.), 2X50 
m — Al. Kiss (Voința Tg. M.) 
530 p. 2X30 m — Al. Kiss 637 p, 
Dublu FITA — A. Robu 2233 p 
(n.r.) și Olimpia 6430 p (n.r.) ; 
junioare : 2X60 m — Aurora Chin 
(Sănătatea Tg. M.) 553 p (n.r.), 
2X50 m — A. Chin 487 p (n.r.), 
2X30 m — A Chin 609 p (n.r.). 
Dubiu FITA — A Chin 2059 p 
(n.r.); pistol standard, junioarei: 
Maria Sălăjan (U.T.A.) 577 p șl 
Steaua 1662 p (n.r.), juniori II : 
E. Iermendi (Crișul Oradea) 556 
p (n.r.) și Olimpia 1607 p (n.r.).

Sportul|Paga7-a



Gum ne pregătim, la ce aspirăm y în C.C.E. la baschet

SANSE DE AFIRMARE
SI LA LUPTE LIBERE

9La numai cîteva zile după încheierea campionatelor mondiale de lupte greco-romane vor lua startul în competiția supremă și reprezentanții noștri la celălalt stil, libere. Ca și colegii lor de la greco-romane. elevii antrenorilor Ion Crisnic, Petre Comun și Vasile Iorga s-au reunit în Poiana Brașov pentru un scurt stagiu de pregătireLa ora vizitei noastre, pre- tendenții la un loc în echipa națională se găseau în plin antrenament, în sala de lupte. Angajați pe perechi, sportivii exersau diferite procedee tehnice de atac și contraatac sub supravegherea celor trei tehnicieni. Ritmul, destul de rapid, era deseori stimulat de îndemnul foștilor componenți ai e- chipei reprezentative, P. Coman și V. Iorga. Pentru greul Ladislau Șimon și semigreul Vasile Pușcașu, adversarii se schimbau după fiecare repriză. solicitîndu-i intens. La un moment dat. proaspătul antrenor al lotului, Vasile Iorga, care n-a uitat că numai cu patru luni în urmă făcea parte din echipa participantă la C.E. de la Bursa, a apărut pe saltea alături de Vasile Pușcașu. După o repriză de odihnă, a luptat și cu Ion Ivanov, pre- gătindu-i direct pe foștii săi colegi, transmițîndu-le concret din vasta sa experiență sportivă.Alături de sportivii cu o mai îndelungată activitate compe- tițională, ca L. Simon. E. Cristian, M. Pircălabu, G. Anghel, am văzut în sală foarte multi luptători tineri, unii dintre ei chiar juniori (N. Vișan, A. Ian- ko>. Despre greul clujean Andrei lanko, antrenorul coordonator al lotului. I. Crisnic, ne-a spus : ..încă de anul acesta, lanko ii creează probleme, la antrenament, lui Șimon. Este

un tinăr talentat, muncitor și curajos, care cred că va face mari progrese intr-un viitor nu prea îndepărtat. Consider că este mult mai util să lucrez cu tineri care doresc să se afirme și sint conștiincioși în pregătire. decit cu cei ca I. Arapu, E. Panaite etc care s-au pregătit multi ani la lot, dar care n-au realizat nici o performantă la marile competiții internaționale ; și aceasta chiar dacă, in momentul de față, ei ii înving pe acești tineri*.La sfîrșitul antrenamentului, care a durat aproape trei ore, am avut o scurtă discuție cu antrenorul emerit Ion Crisnic.— Ce perspective întrevedeți elevilor dv. la apropiatele confruntări mondiale ?— Sînt necăjit că în ultima vreme s-au accidentat cîțiva dintre componenții de bază ai echipei. După Stelică Morcov a urmat Tibcriu Seregely, iar Vasile Tigănaș nu s-a prezentat la pregătire, avind unele probleme personale. In aceste condiții, nu avem un reprezentant la categoria 82 kg. Cu puțin timp in urmă s-a accidentat și Petre Brîndușan, titularul categoriei 57 kg. Deci, nu vom putea prezenta o echipă completă.— Totuși, ce sportivi se vor alinia la startul campionatelor mondiale ?— Cred că vor participa numai 8 luptători : Gh. Rașo- van (48 kg), Gh. Bircu (52 kg), G. Anghel (62 kg), L. Șandor (68 kg), E. Cristian (74 kg), I. Ivanov (90 kg), V. Pușcașu (100 kg) și L. Șimon (4-100 kg). După cum vedefi, cu puține excepții, prezentăm o echipă tînără, ambițioasă. Sportivii noștri sînt bine pregătiți și cred că Șimon, Pușcașu, Cristian și Anghel pot obține rezultate bune.

DINAMO BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE LA LUGANOEchipa masculină de baschet Dinamo București a debutat cu succes în ediția a 21-a a C.C.E„ învingînd, în deplasare, la Lugano, formația S.P. Federale cu scorul de 99—96 (51—51), întrecerea a avut o desfășurare captivantă. în final, sportivii dinamoviști au izbutit să se desprindă decisiv de campionii Elveției, in rindul cărora au evoluat mexicanul Raga și nord- americanul Betschart. Marcatori : Niculescu 19, Popa 18, Ivat- 
cenco 17, Caraion 13, Novac 10, 
Chivulescu 12, Georgescu 6, 
Braboveanu 4, respectiv Raga 32, Betschart 19, Picco 15, Leonard 16, Fre» 8, Cedraschi 4, 
Nicole t 2. Returul va avea loc joi 3 noiembrie, la București. Pină atunci, Dinamo va mai juca joi 27 octombrie, la București, cu Mobilgirgi Varese, a treia componentă a grupei A.

AUt/e rezultate: grupa B: Real Madrid — Gimnazis Fi- gueirense (Portugalia) 128—75 (66—40), Dudelange (Luxemburg) — T.UJS. 04 Bayer 78—87 (41—45) ; grupa C : S.C.P. Londra — Ț.S.K.A. Sofia 80-84 (35—53) ; grupa D : UJ3.S.C. Viena — Alvik Stockholm 107— 94 (61—46) ; grupa E : Panathi-naikos Atena — Slask Wroclaw 73—71 (32—30).
• Turneul internațional de la Rzeszow (Polonia) s-a încheiat cu victoria maestrului polonez Jerzy Pokojowczyk, care a totalizat 9 puncte in 11 runde. L-au urmat în clasament Ioaif Petkevid (U.R.S.S.) — 8% p, șt Andrzej Maciejewski (Polonia) - 7«h p. La acest turneu, desfășurat în „sistem elvețian*  cu participarea a 20 de jucători, au fost prezenți și trei șahiști români, care au ocupat următoarele locuri : Iuliu Armas (5), cu 6* a p. Adrian Marcovici (8), cu 6 p și Minodor Cojooaru (9), cu 5«ft.

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE BOX
(Urmare din pag. I)Cocoșul Alexandru Dobăeș s-a dovedit superior în partida Nicu Popa. Lovind foarte ternic cu croșee expediate ambele tantin victorie don în du-se printre cei mai neașteptați finaliști ai competiției. In cealaltă semifinală, vicecampio- nul european Teodor Dinu a e- voluat sigur pe sine, obligîndu-1 pe gălățeanul Ștefan Duminică la o defensivă aproape permanentă. învingător la puncte Dinu.Prima semifinală a semiușori- lor a adus în ring doi sportivi cu stiluri diferite de luptă : Ion Mantu și Dragomir Ilie. Boxului în linie al stelistului (Mantu), dinamovistul i-a opus un joc de picioare destul de eficace, care, totuși, nu l-a ferit de loviturile lui. La zînd de te — a care l-au incomodat vizibil pe campion. Patru dintre cei cinci judecători l-au indicat victorios pe Ilie. Nici celălalt stelist prezent în semifinale, Florian Li-

cu pu- cu brațe, elevul lui Cons- Gruescu a realizat o categorică prin aban- repriza a 3-a, numărîn-

directe ale adversaru- rîndul său, Ilie — abu- eschive cu capul înain- lansat croșee de stînga

unor

Așadar, mane dimineață, la Palatul sporturilor și culturii, sub tirul camerelor de luat vederi ale Televiziunii și sub privirile unei săli arhipline doar 4 cam- oioni de box ai țării își vor apăra titlurile, la alte 7 categorii înregistrîndu-se asaltul unor out-sideri sau spectaculoasa revenire avechi candidați Ia marea performantă pugilistică. Faptul că numai într-o finală u-or lipsi reprezentanții cluburilor Steaua și Dinamo arată clar valoarea ambelor =ectii bucureștene care au oornit parcă — și la acest 'inal de competiție naționa- 'ă — o întrecere indirectă oentru întîietate. sub auspiciile adevăratei sportivități. (Este, dealtfel. semnificativ și faptul că 24 dintre cei '1 ’cmifinaliști aparțin celor

Comentariul săptăminii

ROLUL
Faptul că pentru prima oară 

o femeie apare în postură de 
j udecător-arbltru lingă ringul 
bătăliilor pentru titlul mon
dial profesionist de box la ca
tegoria grea — cum » > In- 
timplat cu Eva Shaln la re
centul med al tail Cassius 
Clay eu Eamle Shavers, — 
faptul acesta poate trece deo
camdată tn rindul curiozități
lor; tot așa cum am conside
rat o simplă bizarerie acted 
aparent fantezist al elvețlen- 
cel Mlclzellne Favey (In virată 
de M da ani) — prima femele 
obttatnd • licență de bober I

Pentru a sublinia rolul fe
meii in viața sportivă interna
țională, mult mal importante 
ni se par datele unul studiu 
publicat de organul Comitetu
lui Internațional Olimpic: .Re- 
vu, Olymplque-, care apare 
la Lausanne. Criticat — la 
Congresul de la Varna — eă 
ține ușile Închisa reprezentan
ților feminini, forul olimpic a 
vrut să ofere un tablou edi
ficator in această privință. 
Astfel, reiese că In cadrul fe
derațiilor sportive internațio
nale nu există decit o singură 
femele deținind postul de pre
ședinte (la tir eu arcul — en
glezoaica Inger K. Frith, a- 
cum demisionară, după 1< ani 
netntrerupțl in funcție). Con
comitent, in cele 24 de fede
rații recunoscute de C.I.O., 
nici o femeie nu figurează 
pe posturile do vicepreședinte, 
secretar general sau trezorier; 
nu există decit 10 membre —

FEMEII
din totalul de 146 — în co
mitetele de conducere I

Transpunînd situația cifrică 
pe planul federațiilor sportive 
naționale, se constată că In 
Europa doar 13 foruri națio
nale au in frunte femei, iar 
în cele două Amerid —* nici 
unul 1 Majoritatea funcțiilor 
de conducere ocupate de fe
mei se găsesc in țările so
cialiste. lată cîteva exemple : 
Elena Poparad — președinta 
Federației române de gimnas
tici ; Flora Tahir Toto (Alba
nia) — la natațle; Ivanka 
Ceaklrova (Bulgaria) — la 
gimnastică modernă ; Ilonka 
Novak (Ungaria) — la înot etc. 
Acesta este și motivul pentru 
care revista olimpică se gră
bește In ultima vreme să sem
naleze orice nouă promovare, 
în lumea sportului, din rin- 
durile femeilor. Aflăm, astfel, 
că recent Eileen Gray a fost 
aleasă președintă a Federației 
britanice de ciclism, sau că 
Maria Helena de Porras a de
venit președinta Federației de 
baschet din Nicaragua.

Asemenea vești sînt încuraja
toare în această epocă pe ca
re O.N.U. a desemnat-o drept 
„Deceniul tn sprijinul 
lor*.  Uriașa forță pe 
reprezintă femeile 
folosită, trebuie să-și 
locul corespunzător. A 
mult responsabilitatea

în societatea contempora- 
și această realitate urmea- 
să se reflecte și în sport.

Victor BĂNCIULESCU

lor 
nA 
ză

femei- 
care o 
trebuie 
capete 

crescut
femei

vadaru nu s-a putut califica, lo- vindu-se de tenacitatea lui Gheorghe Vlad. Cu o ultimă repriză excelentă, Vlad a realizat un frumos succes care-i permite duminică să lupte pentru centura de campion.Odată cu categoria semimijlo- cie, încă un campion părăsește

suficiente un minut și zece secunde pentru a lansa două extrem de puternice croșee stînga cu care l-a făcut k.o. pe dinamovistul Ion Vladimir.La categoria mijlocie, prin ne- prezentarea colegului său de club Alexandru Crișan, Alee Năstac s-a calificat în finală,
REZULTATE TEHNICE

de

Semimuscâ : 
(Steaua) b.p. 
(Met. Buc.), 
Ilie (Dinamo) . ... _____ _______ ,, ___  ,___________ ___ _________________
(Steaua) ; semimijlocie : Ghiță (Steaua) b.p. Cicu (Dinamo), Hodut (Ra
pid) b.ko. 1 Vladimir (Dinamo) ; mijlocie : Năstac (Steaua) b. neprez. Cri
șan (Steaua), Szrlagy (Dinamo) b.p. Chiracu (B.C. Galați) : grea : Boancâ 
(C.S.M. Cluj-Napoca) b.p. Axente (B.C. Galați), Simon (Dinamo) b.p.
Giurcă (Met. Tirgoviște).

Cozma (Dinamo) b.p; Tur»i (Voința Cluj-Napoca), Ghinea 
Sall (Farul) ; cocoș : Dobăeș (Mot. Bocșa) b. ab. 3 Popa 

Dinu (Dinamo) b.p. Duminică (B.C. Galați) ; semiușoară : 
b.p. Mantu (Steaua), Vlad (Muscelul C.-lung) b.p. Livadoru

competiția : dinamovistul Vasile Cicu, dezordonat în mișcări și lipsit de claritate în acțiuni, nu și-a putut valorifica forța superioară în fața lui Florian Ghiță, care a boxat cu luciditate și inteligență timp de două reprize, rezistînd, epuizat, chiar-și în ultimul rund. Și mai surprinzătoare a fost cealaltă semifinală a categoriei, în care rapi- distului Cornel Hoduț i-au fost

intilni pe absolut partener Valentin foarte îndrăzneț și tactic l-a dominat gălățeanul Costică
in care-1 va neașteptatul Szilagy, care bine orientat copios pe Chiracu.Finaluri previzibile la cat. grea, Mircea Simon — fiind învingător asupra lui Ion Giurcă — ur- mînd să-l întîlnească duminică pe tenacele Ion Boancă, învingătorul lui Gică Axente.

Ca-este pro- mai
două mari cluburi din pitală).In privința șanselor destul de greu să ne nunțăm. Pronosticul celdetașat îl vizează pe campionul greilor Mircea Simon, precum și pe „veteranii" 
Alee Năstac (mijlocie) și 
Calistrat Cuțov (ușoară), care trebuie să-și valorifice experiența competițională pentru a-și păstra încă un an titlurile. In rest, simpla impresie — întemeiată pe evoluțiile anterioare — indică drept favoriți ai finalelor pe 
Remus Cozma (semimus- că). Dumitru Burdihoi (muscă) Teodor Dinu (cocoș), 
Gheorghe Ciochină (pană). 
Dragomir llie (semiușoară), 
Cornel Hoduf (semimijlocie), 
Nicolae Chioveanu (mijlocie mică) și Georgică Donici (semigrea).

i

BASCHET • In prima zi a 
turneului internațional masculin 
de la Buenos Aires, echipa Ma- 
ccabi Tel Aviv a învins cu sco
rul de 94—73 (49—38) formația
Universității din Carolina de 
Nord. Intr-un alt joc, echipa 
Quebradilla (Porto Rico) a între
cut cu 101—98 (52—47) formația 
argentlniană Obras Sanitarias.

FOTBAL • La Tirana, Alba
nia — Iugoslavia 2—1, în cadrul 
campionatului balcanic rezervat 
echipelor de tineret ■ La Vicen
za, intr-un med eontind pentru 
campionatul european de 
ret, Italia — Portugalia 
(2-0).

tenis • în turul H al 
neului internațional feminin 
la Phoenix (Arizona) au fost în
registrate următoarele rezultate : 
Wendy Turnbull (Australia) — 
Virginia Ruzici (România) 6—0, 
6—2 ; Billie Jean King — Laura 
Dupont 6—3, 6—3 ; Rosemary Ca
sals — Helen Gourlay 7—6, 6—3 ; 
Kerry Reid —. Cynthia Doerner 
6—3, 6—1. a în optimile de fi
nală ale turneului internațional 
de la Adelaida, jucătorul amerl-

tine-
4—1

tur- 
de

AGENDĂ ȘAHISTĂ• In runda a doua a turneului care se desfășoară ta orașul iugoslav Bar, Ivanovici l-a învina pe SmejkaL, Hulak pe Forintos, Mlnici a cîștigat la Stean, iar Zecevid a remizat cu Quinteros. Maestrul român Victor Ciocâltea a întrerupt partida cu șahiștii iugoslav Măriei. In clasament conduce Hulak (Iugoslavia), cu 2 puncte.

a Cel de-al 49-lea Congres al Federației internaționale de șah, care și-a început lucrările la Caracas sub președinția dr. Max Euwe, a decis ca prima ediție a turneului internațional pe echipe să se desfășoare anul viitor în Mexic. Au fost primite ca noi membre ale F.I.D.K, federațiile naționale din Libia și Yemen. Printre personalitățile șahiste prezente la Congres se numără și campionii mondiali Nona Gaprindașvili și Anatolî Karpov.
„JOCUL ESTE PLIN DE TRIȘORI!..."

Ziarul englez „Daily Mirror“ 
dezvăluie culise ale fotbalului insular
tn ciuda sănătății sale aparen

te, fotbalul englez se află în- 
tr-unul dintre cele mai critice 
momente din Istoria sa. După ne- 
calificarea în turneul final al ul
timului campionat mondial și al 
ultimei ediții a Cupei Europei, 
iată că nici prezența creatorilor 
fotbalului modem la C. M. din 
Argentina nu este sigură. In plus, 
nenumărate racile îl minează. Una 
din „afacerile*  care demonstrea
ză și cealaltă față a sa este cea 
al cărei erou a devenit cunoscu
tul Don Revie, fost antrenor la 
Leeds United șl, pînă de curînd, 
al reprezentativei Angliei.

Bomba a explodat, așa cum scria 
recent cotidianul britanic „Daily 
Mirror*,  după ce Don Revie a 
demisionat („cam brusc*)  din pos
tul său de antrenor național. Ast
fel, se pare că Revie a oferit în 
mai multe rînduri, ca antrenor, 
cadouri jucătorilor din echipele 
adverse pentru ca aceștia să faci
liteze sarcina celor de la Leeds 
United. Conform celor publicate 
în amintitul ziar, Revie și-a în
ceput practicile în 1962, cînd toc
mai preluase conducerea tehnică 
a lui Leeds, aflată pe atunci pe 
unul din ultimele locuri în divi
zia a doua. Prima „încercată*,  
echipa Bury, căreia, prin antre
norul acesteia Bob Stokoe, l-a 
oferit 500 de lire sterline. Stokoe 
a refuzat, a anunțat comitetul 
clubului, care a întărit refuzul, 
dar afacerea s-a mușamalizat. Doi 
ani mai tîrziu, cînd Leeds se afla 
printre primele în fruntea divi

ziei secunde, trebuia să treacă de 
Newcastle pentru a i se deschide 
porțile primului campionat națio
nal. Ca să nu „aibă probleme*,  
Revie i-a telefonat căpitanului 
echipei adverse și i-a oferit o 
sumă de bani pentru fiecare ju
cător. Din nou refuz, din nou tă
cere.

Plecat pe această pantă, Revie 
nu se dă în lături, după cum 
arată „Daily Mirror*,  și de la 
alte mașinații, ca aceea din 1971 
cînd încearcă să-1 cumpere, prin
tre alții, și pe Jim Barron, por
tarul de atunci al lui Nottingham 
Forest pentru a ușura drumul lui 
Leeds către titlul național. Bar
ron și ceilalți jucători au refuzat 
oferta lui Revie. Recent intervie
vat, Barron a declarat următoa
rele : „Meciul acela a fost pen
tru mine cel mai greu din cîte 
am jucat vreodată ! Toată echipa 
era la curent cu oferta. Dacă aș 
fi jucat prost, aș fi fost implicat 
și eu. Dar m-am concentrat așa 
cum niciodată nu o mal făcu
sem*.  Barron a reușit atunci un 
meci extraordinar. Nottingham a 
pierdut doar cu 2-0, ceea ce nu i-a 
fost suficient lui Leeds ca să 
cîștige titlul. încercări asemănă
toare și cu Wolverhampton (zia
rul „Sunday People*  află de afa
cere șase luni mai tîrziu, face o 
anchetă, dar ea este abandonată 
datorită probelor insuficiente) etc. 
Dar, după cum spunea Stan An
derson, unul dintre cei Intervie
vați de „Daily Mirror*  „jocul este 
plin de trișori...*

TELEX
can Vitas Gerulaitis 1-a eliminat 
cu 6—4, 6—4 pe englezul Michael 
Wayman, iar Billy Scanlon 
(S.U.A.) a dispus cu 3—6, 7—6, 
11—9 de Ray Ruffels (Australia). 
• Optimi de finală la Madrid : 
Borg — Andersson 6—4, 6—3 ; 
Oranites — Taroczy 6—4, 6—0 ;
Fibak — Zugarelli 6—1, 7—6,
Dibbs — McMillan 6—L, 6—3 ; Hi
gueras — Hewitt 6—3, 6—2 ; Fi- 
llol—Elter 6—3, 7—4 ; Smid — 
McNamee 6—2, 6—4 ; Bertolucci — 
Amaya 6—2, 7—6.

TENIS DE MASA a Intr-un 
meci pentru „Cupa ligii europe
ne*,  reprezentativa Ungariei a 
întrecut, pe teren propriu, cu 
scorul de 4—3, echipa U.R.S.S. 
Iată cîteva rezultate : Jonyer — 
Sarkoian 2—0 (29—27, 23—21),
Strokatov — Gergely 2—1 (23—21, 
15—21, 21—12), Popova — Magos 
2—1 (18—21, 21—12, 21—16), Jo
nyer — Strokatov 2—1 (13—21,
22—20, 21—17). • La Praga, în ca
drul aceleiași competiții, selec
ționata Suediei a cîștigat cu

scorul de 4—3 întâlnirea susținu
tă cu formația Cehoslovaciei. 
Din echipa suedeză s-a evidențiat 
în mod special Bengtsson, care 
l-a învins cu 2—o (26—24, 21—8) pe 
Orlovski și a dispus cu același 
scor (23—20., 25—23) de Kunz.

VOLEI A Primele două me
ciuri disputate în cadrul com
petiției internaționale feminine 
de la Varșovia s-au încheia.! cu 
următoarele rezultate : Dinamo
Moscova — Ruda Hvezda Bratis
lava 3—0 (4, 7, 8), Gwardia Var
șovia — Stal Varșovia 3—2 (—13, 
9, —6, 13, 10). • Echipa mascu
lină a Cubei, medaliată cu bronz 
la J.O. de la Montreal, și-a în
ceput turneul în S.U.A. jucînd la 
Dayton (Ohio) cu o selecționată 
locală. Voleibaliștii cubanezi au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(13, 7, 12).

YACHTING a După disputarea 
a două regate, în C.M. — clasa 
„Finn*,  care se desfășoară la 
Palamos (Spania), conduce spor
tivul spaniol Joaquin Blanco 5,7 
p, urmat de brazilianul Claudio 
Bierack și suedezul Magnus Ollin 
— cîte 18 p.
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