
PROLETARI DIN TOATE TARILE, QNIȚ1-W 1

ZIAR AL CONSILIULUI NAJIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXXIII - Nr. 8687 | 4 PAGINI - 30 BANI | Vineri 21 octombrie 1977 |

ÎN TOATE SECTOARELE ACTIVITĂȚII SPORTIVE, 
MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ, PĂTRUNSĂ DE SPIRIT REVOLUȚIONAR!

Azi, la Lausanne

START IN C.M. DE LUPTE LIBERE
La întreceri participă și opt sportivi români, in frunte

Succesele de prestigiu și de largă rezonanță internațională obținute în ultimii ani de mișcarea noastră sportivă în competiții de mare amploare — Jocurile Olimpice de la Montreal, Jocurile mondiale universitare de la Sofia, campionatele mondiale și europene la diverse discipline etc. — au pus mai pregnant ca oricînd în evidență virtuțile sportive ale tineretului nostru, vigoarea, potențialul și rezervele inestimabile de care dispune și pe care este capabil să le valorifice superior. Stau mărturie în această privință medaliile de aur dobîndite de gimnastele și gimnaștii noștri, de caiaciști și canoiști, de luptători, de scrimeri și scrimere, de trăgători, atleți, poloiști, precum și performanțele handbaliștilor, tenismanilor, rugbyștilor, călăreților etc.Afirmarea viguroasă a sportului românesc nu este, de bună seamă, rodul întîmplării, alanor stări conjuncturale, ci
efectul direct, esențial, al unei
etape noi în dezvoltarea acti
vității de educație fizică și
sport, puternic marcate de im
pulsul imprimat prin analize 
profunde și importante hotăriri 
de partid care au pus temelii 
solide, au trasat direcții noi și 
au stabilit sarcini de mare răs
pundere întregii mișcări sporti
ve românești. Hotărirea Plenarei C.C. al P.C.R. din februarie-mar- tie 1973, Mesajul adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU Conferinței pe țară a mișcării iportive, Cuvîntarea rostită de secretarul general al partidului

în noiembrie, la București

„TURNEUL PRIETENIA" LA HOCHEI 
CU PARTICIPAREA PUTERNICELOR 

SELECȚIONATE ALE U R. S. S.
Șl CEHOSLOVACIEIRecent a avut loc la Praga obișnuita reuniune de toamnă a Federației Internaționale de Hochei, în cadrul căreia se prefigurează calendarul sezonului următor și se stabilesc definitiv amănuntele perioadei competi- fionale din această iarnă. Dintre acestea, tov. Vasile Militaru, secretarul forului nostru de specialitate, prezent la reuniunea de la Praga a Congresului F.I.H., ne-a comunicat pe cele care ne interesează direct.Am aflat, astfel, că ediția din 

1979 a C.E. de juniori grupa B 
va avea loc in România, la Ga
lați. Cu acest prilej va fi inaugurat noul patinoar artificial din localitate, la a cărui reame- najare și acoperire se lucrează în acest moment. Tot în 1979 este foarte posibil ca obișnuitul curs 
de pregătire a arbitrilor, orga
nizat de F.I.H., să aibă loc în 
România. In legătură cu arbitrii vom preciza că în actualul sezon comisia de arbitraj a delegat pe trei dintre cavalerii fluierului din țara noastră la diferite competiții internaționale. Este vorba de M. Presnea- 
nu la grupa B a C.M. (Iugosla
via), de O. Barbu la grupa A 
a C.E. de juniori (Finlanda) șl de FI. Gubernu la grupa B a 
C.E. de juniori (Belgia—Olanda).Dintre celelalte probe mal Importante vom sublinia că ediția din 1979 a grupei A a C.M. 
va avea loc la Moscova și că încă din acest sezon se va organiza o grupă C — suplimentar — la C.E. de juniori care se va desfășura la Sofia cu participarea selecționatelor Bulgariei, Ungariei și Spaniei.Un punct important l-a constituit și stabilirea calendarului grupelor A (Praga), B (Belgrad) și C (Las Palmas) ale C.M. din 

cu prilejul festivității de pre
miere a medaliaților olimpici de la Montreal, Programul de dezvoltare pînă în 1980, aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R., instituirea, din inițiativa tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, a competiției naționale „Daciada", precum și do- cumentele de partid referitoare la educația comunistă a maselor de oameni ai muncii au constituit importante puncte de referință pentru progresul sportului românesc. Prin întregul lor conținut, stimulator pentru toți lucrătorii din acest domeniu, documentele de partid au 
determinat alinierea sportului 
nostru ritmului înalt de dezvol
tare a celorlalte sectoare ale 
activității sociale, au dus la in
staurarea spiritului nou revolu
ționar, la crearea unui climat 
de muncă responsabilă, susținu
tă, eficientă in majoritatea ra
murilor sportive, la intensifica
rea muncii politico-educative în 
unitățile de performanță și în 
loturile reprezentative, ceea ce 
a determinat creșterea conștiin
ței politice, a competenței ca
drelor tehnice și a sportivilor, 
afirmarea principiilor eticii și 
echității socialiste.Desigur, înțelegerea deplină a semnificațiilor și, mai ales, a necesității de manifestare largă a spiritului revoluționar reprezintă garanția amplificării succeselor, a creșterii continue a performanțelor.Făcînd un examen riguros al modului în care spiritul revoluționar acționează în lumea sportului, constatăm că nu pre-

1978. în grupa B, ia Belgrad, pe un nou și modern patinoar, selecționata României va întîlni, în ordine : Norvegia (17.III), 
Italia (19.III), Elveția (20.III), 
Japonia (22.III), Ungaria (23.III), 
Iugoslavia (25.III) și Polonia (26.III).O ultimă informație legată de organizarea la București a unei atractive competiții internaționale. Este vorba de Tur
neul Prietenia, care va avea 
loc intre 20 și 30 noiembrie 
a.c., cu participarea unor puter
nice selecționate, printre care 
cele ale U.R.S.S., Cehoslovaciei, 
R.D. Germane, Poloniei etc.

Ziar-ul intre â.
federațiile răspvLiriii \ EVITAREA AUTOCRITICII NU ESTE

0 CAUZĂ A INSUCCESELOR DIN ULTIMA VREME AEE HANDBALULUI NOSTRU?
Nu numai ultimele rezultate 

(echipa feminină a fost învinsă 
de două ori la Budapesta de 
formația de club Vasas, selec
ționata militară, care a cuprins 
marea majoritate a membrilor 
lotului național, s-a clasat pe 
locul V intr-un concurs desfă
șurat la Havana), ci in general 
comportarea reprezentativelor 
de handbal ale țării noastre a 
fost in acest an nesatisfăcătoare. Și — să nu uităm — ne a- 
flăm in fața unor examene im
portante : campionatul mondial 
feminin — grupa valorică B — 
în decembrie (R.F. Germania) 
și campionatul mondial mascu
lin — grupa valorică A — in ianuarie (Danemarca). Iată de ce i-am solicitat președintelui F.R. Handbal, prof. univ. loan 

tutindeni este ințeles așa cum 
trebuie, că nu iși găsește incă 
o expresie practică in toate uni
tățile și sectoarele sportive. Consecințele se văd în lipsa de dăruire și abnegație a unor sportivi și tehnicieni, în procesul de pregătire, în atitudinea de renunțare, de pasivitate în fața dificultăților care se ivesc, în unele acte de indisciplină la antrenamente și competiții, în

(Continuare in pag. 2—3)

La locul său de muncă, in „atelierul performanței"

ANTRENORUL ÎL ÎNVAȚĂ PE TÎNĂRUL SPORTIV; 
ÎNTREBAREA ESTE: CE Șl CUM ÎL ÎNVAȚĂ?

Continuăm raidul nostru la terenurile de sport, in „laboratoarele 
performanței", acolo unde antrenorii și profesorii de educație fizică 
cresc viitori campioni și performeri. Pe lingă numeroase exemple 
pozitive, am văzut că mai sint și altfel de exemple. Nu peste tot 
conducătorul antrenamentului se arată a fi și un pedagog autentic, 
integrat organic principiilor generale de muncă asiduă, creatoare, 
caracteristice mișcării noastre sportive. Nu trebuie să se uite că 
meseria de antrenor are responsabilități la fel de mari ca oricare 
altă meserie, din orice alt domeniu al vieții noastre.

CAM PUTIN PENTRU 0 FRUMOASA ZI DE TOAMNA—Intr-o frumoasă zi de toamnă, am intrat pe poarta ^Sta
dionului tineretului". Lîngă intrare, un grup de patru tineri exersau săritura în înălțime. Ne apropiem. Vădit stînjenit de ținuta sa— „de stradă", prof. Ioan

In aceste zile frumoase, de autentică toamnă, Complexul sportiv 
„Cireșarii“ din Capitală cunoaște o activitate rodnică, susținută 
de pionieri și șoimi ai patriei. Imaginea noastră a surprins un 
moment dmbr-o mult gustată întrecere de patinaj pe rotile, orga

nizată ad-hoc pe una din aleile complexuluiFoto : Ion MIHĂICĂ

Kunst-Ghermănescu, un punct de vedere asupra principalelor cauze care determină regresul valoric al handbalului nostru.— Cauzele — ne-a spus interlocutorul nostru — slnt multiple și nu arareori similare cu ale altor discipline. Mai întii este problema unităților sportive care pregătesc viitori performeri (cluburi sportive școlare, licee cu program special, secții de juniori din marile cluburi, Îndeosebi Steaua și Dinamo). De ani de zile, constatăm că activitatea lor se află departe de cotele exigențelor actuale. In al doilea rind, baza materială precară nu numai pentru activitatea In săli, ci și în aer liber. Antrenamentele încep uneori la 6 dimineața sau după

cu fostul campion mondialîncepînd de azi, în sala „Beaulieu" din Lausanne, se dispută întrecerile campionatelor mondiale de lupte libere. La startul competiției supreme slnt prezenți 170 de luptători din 29 de țări, în rîndul lor figurînd majoritatea campionilor olimpici și mondiali ai ultimelor ediții.Orașul care a găzduit campionatele europene de lupte libere din anul 1973 primește azi din nou vizita unora din-
PREGĂTHHLE LOTULUILotul național de fotbal pentru meciul cu echipa Spaniei (26 octombrie, la Madrid), din cadrul preliminariilor campionatului mondial, și-a continuat pregătirile la Poiana Brașov și în ultimele zile la București. Marți și joi au avut loc jocuri de verificare cu echipele Autobuzul București, din Divizia

Paul, de la C.S. Șc. nr. 1, se 
scuză intr-un fel : ^intern în 
afara programului, puteți să 
întrebați și la școală. Am venit 
aici pentru că duminică avem 
un concurs, iar băieții — Ni- 
colae Marin, Ion Gae, Petre 

ora 21, deși handbalul nostru deține — la ora actuală — primul loc in lume și ar fi firesc să se bucure de prioritate în programul bazelor sportive. Să amintim și lipsa mingilor de calitate, a echipamentului ș.a.m.d. Dar nu acesta este factorul determinant. Calitatea profesorilor și antrenorilor care lucrează în aceste unități lasă. în multe cazuri, de dorit. Unii, deși tineri, mi se par — în ceea ce privește concepția despre muncă — îmbătriniți. Munca lor poartă amprenta rutinei, instruirea este insuficient gîndită, iar selecția se face la voia întîmplării, deși există orientări foarte clare. Este firesc, deci, ca în aceste condiții juniorii pro
movați în secțiile de seniori să

și european Ladislau Șirnontre cei mai reputați sportivi al lumii, angajați în disputa pentru cucerirea celor zece titluri de campioni mondiali. Printre concurenții prezenți la startul întrecerilor se află greii S. Andie v (U.R.S.S.), J. Balla (Ungaria), L. Șimon (România)* clasați de mai multe ori pe primele locuri în marile competiții internaționale, vest-germa-
(Continuare în pag. a 4-a)

NATIONAL DE FOTBALB și Petrolul Ploiești, în care a fost utilizat întregul efectiv de jucători. Ieri au revenit la pregătiri și selecționabilii echipei Universitatea Craiova, care au evoluat miercuri în jocul cu Dinamo Moscova. Toți compo- nenții lotului sînt într-o bună condiție și sînt apți de joc.(Agerpres)

Chițimia și Petre Dumbravă — 
au mai solicitat un antrenament 
suplimentar. Noi, profesorii, tre
buie să fim totdeauna la dispo
ziția lor. Altfel..." Desigur, numai cuvinte de laudă pentru sîrguința elevilor și a profesorului dar era mai bine în._ trening I Alături, pe o bancă, alți cîțiva sportivi. îi rugăm să 
se prezinte : Alexandru Dumitru — Lie. T. Vladimirescu, 
Stelian Petre — Șc. gen. 154, 
Carmen Urian și Mirela Dumitru — Șc. gen. 204, Mihaela Dăncescu — Șc. gen. 203 „• Voi 
la ce vă pregătiți 7 — La suliță • Cn cine 7 — Cu tovarășul prof. Lixandru Pândele 
• Și dinsul unde este 7 — A fost chemat la tovarășul direc
tor • La ce oră ați începui pregătirea 7 — De la ora 9 am făcut o jumătate de oră încăl
zire • Acum ce faceți 7 — Așteptăm să vină cu cheia de la magazie, pentru că nu avem materiale".Așteptarea a durat o jumătate de oră. Apoi antrenamentul a fost reluat. Vedem de astă-dată ținuta... semicivilă (doar bluza de trening constituia „excepția”) a profesorului. Lîngă noi, cineva remarca î „Cind lucrezi cu copii, a fi îmbrăcat ca pe stradă este inadmisibil".La terenul de handbal, prof. 
Gabriela Alexandru și-a încheiat orele. Cele 27 de fetițe, eleve la școlile generale nr. 12, 19, 183 și 175, nu se Îndură să plece. Sînt la primele lor lecții șl antrenamentul li se pare... prea scurt. Pe un alt teren, med disputat între componenții gru-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare in pag. 2—3)

nu poată pătrunde în primele formații. Vor sta pe tușă și nu vor progresa decît foarte lent.Măsurile federației, cu privire la cerințele de tip somație și la calitățile motrice ale jucătorului divizionar, au surprins nepregătite majoritatea echipelor de seniori. Un număr mare de sportivi, băieți și fete, nu și-au putut îndeplini normele de control. A fost trist să constatăm că peste 40 de jucătoare divizionare nu au putut arunca, mingea de handbal dincolo de 30 m, performanță care ar trebui să fie la îndemîna oricui?— Și la eșalonul seniorilor, de unde — de fapt — selecționăm.
(Continuare în pag. t—3>



se știe
au fost și re- români,

de a-1 muncă, juniorul titulari-

LA VÎRSTA MARILOR AMBIȚII, UNOR
JUNIORI LE LIPSESC TOCMAI

rugby RĂSPUNSURI Șl INT

Mai este, desigur, mult timp pînă la încheierea bilanțului sportiv al acestui an, dar, de pe-acum, sezonul competițional ne oferă o imagine aproape completă a reușitelor și — mai ales— a nereușitelor din activitatea de performanță a JUNIORILOR, din munca de selecție și pregătire a SCHIMBULUI DE MÎINE, obiectiv a cărui importanță este subliniată de ultimele documente de partid privind dezvoltarea continuă a mișcării noastre sportive.La timpul cuvenit, după desfășurarea diferitelor întreceri de amploare, analizate evoluțiile zultatele juniorilor imuuiu, multe dintre acestea îndreptățind — după cum— aprecieri elogioase la a- dresa tinerilor sportivi și a celor care le-au asigurat o pregătire corespunzătoare actualelor cerințe. Ceea ce ne îndeamnă la reluarea a- cestei teme este însă tabloul general al insatisfacțiilor pe care, din păcate, îl alcătuiesc insuccesele sau prezențele extrem de modeste ale juniorilor din prea multe sporturi, chiar și din a- celea în care, de ani de zile, seniorii colecționează titluri și medalii olimpice, mondiale și europene.

în anul care a însemnat un adevărat triumf pentru prima reprezentativă de ca- iac-canoe (cel mai valoros bilanț din ultimul deceniu al participărilor la campionatele lumii), „schimbul de mîine" al acestei discipline n-a îndreptățit cu nimic așteptările, continuind cobori- șul început cu cițiva ani în urmă. Nici la canotaj, juni-
talentul 
nu este 

suficient.orii nu s-au prea văzut printre participanții de valoare la diferitele întîlniri internaționale. Am putea adăuga multe alte exemple din atletism, ciclism, înot, gimnastică, handbal.Sînt, fără îndoială, multe cauzele care explică o asemenea situație nefirească și îngrijorătoare. Ele vizează insuficiența muncii de pregătire, lipsa de exigență și concesiile făcute de antrenori, preocupările destul de periferice ale unor cluburi și federații care-și concentrează eforturile aproape in exclusivitate spre echipele și loturile de seniori.

AMBIȚIILE !Dar sportivii ? Mulți dintre ei nu se socotesc cîtuși de puțin autori ai rezultatelor slabe, ai insucceselor de care afninteam. De vină, după părerea lor, sînt numai antrenorul, clubul, federația.Adevărul este că mulți dintre juniorii noștri aleargă atît de bătrinește pe drumurile performanței autentice din cauza lor. Este vorba și de faptul că, paradoxal, tocmai Ia vîrsta marilor ambiții unor juniori — din sporturile Ia care ne-am referit. dar și din altele — le lipsesc ambiția, cutezanța, dorința continuă de victorie, de autodepășire. Lucrurile se întîmplă adesea cam așa : după promovarea în lotul clubului sau al reprezentativei, ambițiile juniorului se destramă, se instalează auto- mulțumirea, comoditatea și certitudinea că locul câștigat îi asigură dreptul păstra liniștit, fără fără eforturi. Dacă respectiv obține și zarea, atunci el consideră că, din nou, nu mai are de făcut altceva decît să aștepte promovarea în lotul de seniori. Ceea ce, uneori, se și întîm- . plă...Ceea ce, însă, n-ar trebui să se mai întîmple !...
Don GARLEȘTEANU

Pentru actuala campioană eu
ropeană la rugby, reprezentativa 
României, sezonul internațional 
bate la ușă (primul meci : cu 
Polonia, acasă, la 5 noiembrie). 
Este și motivul pentru care săp- 
tămîna viitoare va fi consemnat 
momentul startului preparativelor 
lotului național, marcat de me
ciul de selecție care va opune 
două Inedite selecționate : Bucu
rești — Provincie. Jocul are loc 
miercuri, de la ora 15, 
dionul Parcul copilului, 
cei convocați se află Nica, Mu- 
rariu (care mîine evoluează în 
Selecționata mondială, la Paris, 
contra XV-lui Franței), Ortelecan, 
Bucos, Motrescu, lanusevici, Mu- 
șat, Pintea, Munteanu, Alexan
dru, Paraschiv, E. Stoica, Dumi
tru, C. Dinu, Codoi.

RAPID IȘI MERITA LOCUL 
INTRE PRIMELE 8 ECHIPE I

După ce în precedenta ediție_
campionat a cules meritate apre
cieri pentru jocul său deschis, 
care i-a adus o bună clasare, 
primul loc în turneul 9—16, 
echipa bucureșteană Rapid a con
firmat duminică, la Constanța, în 
fata uneia dintre cele mai pu
ternice formații din rugbyul nos
tru, că se află pe un drum as
cendent, doar un singur minut 
despărțind-o de o mare surpri
ză : egalitate cu Farul ! Dacă vor 
continua astfel, feroviarii vor fa
ce evident mai mult decît un

pe sta- 
Printre

de

simplu act de prezență 
trecerea celor mai bune 
ale țării.
BAIA MARE BATE LA PORȚILE 

DIVIZIEI A
10—0, 106—0, 46—0, 52—0, 31—0. 

Iată rezultate impresionante pen
tru —------- ~ ' _____:
este cu atît mai frumos cu cît 
el aparține unei echipe nou în
ființate, RACEMIN (Rugby Aso
ciație Centrala Minieră) din Ba
ia Mare, oraș în care rugbyul 
abia a fost implantat. Diviziona
ra B și-a și pus candidatura 
pentru un loc în „A“. Să amin
tim că la cîrma sa se află an
trenorul Mitică Antonescu (același 
tehnician care a contribuit, la 
Timișoara, Ia cîștigarea primului 
titlu de către o echipă provincia
lă) și că ea cuprinde o serie de 
jucători consacrați ; Varga, Po- 
povici, Ștefiuc, Cantca, Ciobanu.

UN TEREN IȘI AȘTEAPTĂ 
GOSPODARII...

Primul club de rugby din țara 
noastră, Grivița Roșie, are pla
nuri mari cu stadionul său, Par
cul copilului. Deocamdată însă 
impresionează neplăcut aspectul 
neîngrijit al unui teren — e ade
vărat — foarte solicitat. Se sim
te lipsa unei mîini pricepute, de 
gospodar care să readucă gazo
nul la înfățișarea sa de acum 
cîtva timp...

orice formație. Palmaresul

(Urmare din pag. 1)
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ZIARUL INTREABA FEDERAȚIILE RĂSPUND
(Urmare din pag. 1)

examene pentru con- calității de antrenor nu se simte în jocul noastre aplicarea în liniei metodice a fe-

sportivii pentru loturile naționale, procesul instructiv-educa- tiv lasă foarte mult de dorit. Deși federația organizează a- nual cursuri de reciclare, deși a introdus firmarea divizionar, echipelor practică aderației. Aceasta pentru faptul că antrenorul nu este controlat și tras la răspundere, pentru că nu se urmărește calitatea jocului, ci doar rezultatul dintr-o întîlnire sau alta. Este evident că încep să se estompeze contururile vestitei școli românești de handbal.— împărtășim părerea dumneavoastră : profesorii și antrenorii nu se află Ia înălțimea misiunii lor. nu-și aduc contribuția la ridicarea nivelului valoric al handbalului nostru. Procesul instructiv-cducativ poartă amprenta rutinei și uneori a diletantismului. în dubla dumneavoastră calitate — de președinte al F.R.H. și de șef al secției de handbal din catedra de jocuri sportive a Institutului de educație fizică și sport — care credeți că este cauza nivelului profesional scăzut al profesori- lor-antrcnori ?_ _ In secția noastră de laavem cadre didactice ridicat și prestanță recunoscută, cum

— Obiectivele noastre fiind clasarea echipei feminine pe unul din primele trei locuri la C.M. grupa B și apărarea titlului mondial la C.M. de seniori grupa A, am luat următoarele măsuri : am impus un sistem unic de cerințe de tip somatic și calități motrice la toate categoriile competiționale de juniori, vom organiza trialuri pe zone geografice pentru depistarea talentelor, pregătirea tinerilor handbaliști în tabere organizate pe categorii de vîrstă, asigurarea unui calendar internațional bogat pentru echipele reprezentative, modificarea sistemului competițional al juniorilor, alcătuirea unor loturi lărgite de seniori și senioare și alinierea lor la startul competițiilor ternaționale ale sezonului. in-în-

I.E.F.S. cu nivel profesională sînt șefii de lucrări Elena Jianu, maestrăValeriu Gogâltan, antrenor ai echipei naționale de senioare, Ion Bota, antrenor I.E.F.S.Leonte, asigură gătirea țiunile practică a celor învățate, cauzele fiind condițiile materiale uneori necorespunzătoare și lipsa de control sistematic.— Cunoscînd cauzele și efectele practice pe care le au, ce întreprinde federația pentru ca handbalul nostru să se mențină — prin valoare — în fruntea ierarhiei internaționale ?

emerită a sportului,al echipei și asistentul Mircea maestru al sportului. Ei viitorilor profesori pre- corespunzătoare. Defec- intervin la aplicarea în

NOTA REDACȚIEI. Fără doială, mai ales în domeniul cauzelor, președintele F.R.H. surprinde cu exactitate situația actuală a handbalului românesc. Dar reputatul tehnician stăpî- nește bine doar arma criticii, evitînd autocritica — deși a- ceasta reprezintă un mijloc confirmat de creare a premiselor pentru elucidarea corectă a cauzelor și luarea măsurilor care să asigure progresul. Vina nu poate fi numai a condițiilor în care se lucrează (sîntem gata să dăm numeroase exemple de secții care au condiții excelente, dar rezultatele sînt nemultumi- toare). ci — îndeosebi — a modului cum sc lucrează. Și în a- ceastă privință secția de handbal din cadrul catedrei de jocuri sportive a I.E.F.S. și — mai ales — șeful ei nu se pot situa în afara problemei, așa cum încearcă interlocutorul nostru să acrediteze ideea. Dacă la succese se acceptă firesc onorurile, Ia insuccese este tot atît de firesc să se asume partea de vină. Altfel, criticîndu-i pe alții și nerecunoscînd lipsurile proprii — care nu sînt nici puține, nici lipsite de importantă — nu se va putea asigura progresul handbalului nostru, ieșirea lui din impasul actual. Doar la cursurile organizate o dată pe

an, doar prin adrese și circulare nu se poate contribui eficient și decisiv la creșterea nivelului profesorilor, nu se poate exercita un control real. Cînd se găsește timp pentru numeroase vizite în străinătate, cînd nu se drămuiește vremea petrecută la cursuri și prelegeri peste hotare, de ce se manifestă oare atîta zgîrcenie cu orele de sprijin și consultație acordate tehnicienilor noștri ?Biroul federal și îndeosebi președintele F.R.H. au datoria să examineze autocritic situația de astăzi a handbalului nostru, să abandoneze împăunarea cu succesele trecutului și să privească cu atenție, grijă și răspundere viitorul, să asigure handbalului nostru o evoluție pe măsura condițiilor excelente ce-i sînt create de statul nostru, a tradiției sale și a talentului tineretului care activează in a- ccaslă ramură sportivă.

abateri de la normele eticii și echității socialiste, ale vieții cu adevărat sportive. Mai există sportivi — și chiar cadre tehnice, investite cu înalte misiuni educative — care pun mal presus interesele personale, adu- cînd astfel reale prejudicii sportului și societății prin tolerarea unor manifestări străine concepțiilor noastre : egoism, carierism. tendințe de căpătuială. „Păsările călătoare" care încearcă încă să mai zboare din club în club în căutare de avantaje materiale sînt exemple și efecte ale acestor tare.Dacă este adevărat că în multe discipline se face permanent simțit spiritul de responsabilitate în pregătire, nu este mai puțin adevărat că o serie de sportivi după ce au atins o performanță deosebită prin muncă și modestie, se complac apoi într-o situație de automul- țumire, se infatuează, socotesc că au făcut totul. Asemenea viziuni greșite, care nu de puține ori au adus daune mari sportului nostru, s-au manifestat chiar și în cadrul unor discipline solid afirmate pe plan internațional. Și stagnarea rezultatelor nu a întîrziat, iar revenirea sportivilor la valoarea co-
PE MICUL ECRAN

SlMBÂTA 22 OCTOMBRIE, 
ora 15 : „Daciada" — Festi
valul sportului ilfovean (re
portaj filmat) ; ora 15,10 : 
Campionatele mondiale de 
haltere (secvențe înregistrate 
de la Stuttgart) ; ora 15,30 : 
Box — selecțluni din finalele 
turneului internațional de la 
Berlin ; ora 16 : Fotbal — re
zumatele unor meciuri dispu
tate în turul n al cupelor 
europene inter-cluburi.

DUMINICA 23 OCTOMBRIE, 
ora 15 : „Baladă pentru vol- 
nlcie" — reportaj filmat după

campionatele mondiale de 
Lupte greco-romane ; ora 
15,15 : Rugby, Franța — Se
lecționata mondială (transmi
siune de la Paris).

MIERCURI
ora 22 : 
Spania — 
liminariile 
directă de

JOI 27
17.45 : Baschet 
namo București 
Varese în „Cupa campionilor 
europeni* (transmisiune direc
tă de la sala Floreasca).

26 OCTOMBRIE, 
Meciul de fotbal 
România, din pre- 
C.M. (transmisiune 
la Madrid).
OCTOMBRIE, ora 

masculin, Di-
— Mobilgirgi

GRUPA SECUNDĂ A DIVIZIEI A LA HOCHEI
Penultima etapă a grupei se

cunde din Divizia A la hochei a 
programat la Miercurea Ciuc 
jocurile decisive. Iată rezultate
le : Unirea Sf. Gheorghe — Hr- 
nava Odorbei 7—7 (1—5, 3—0,3—2). 
unul dintre cele mai frumoase și 
echilibrate jocuri ; Tîrnava a 
condus cu 5—1, Unirea a egalat 
la 5—5 (min. 44). a luat condu
cerea : 6—5 (min. 51), Tîrnava a

a egalat (mln. 55) șl a 
conducerea 7—6 (min.

I

*
*
*
* 
» 
* 
*

* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
» 
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NOU! REȚINEȚI!
A Se efectuează 5 extrageri în

3 faze ța Se atribuie cîștiguri pe 15 
categorii — cu 9 în plus fața de 
tragerile obișnuite Loto-2 a Se poa
te cîștiga și cu 2 numere din cele
4 ale uneia din cele 5 extrageri și 
cu 3 numere din cele 8 ale extra
gerilor a IV-a și a V-a luate 
un loc.

• CIȘTIGURILE SUPLIMENTARE 
SUPORTA DIN FOND SPECIAL

a Se participă pe bilete de 
Și 15 lei varianta simplă achitată 
integral (100%J sau sfert (25%).

MAI MULTE BILETE JUCATE - MAI 
MULTE ȘANSE I

LA 23 OCTOMBRIE 1977

PRIMA TRAGERE SPECIALĂ
1

revenit, 
preluat
53 I), pentru ca în ultimul minut 
Unirea să obțină egalarea ; Spor
tul studențesc A.S.E. — Avintul 
Gheorghieni 7—2 (2—0, I—I, 4—1), 
Dunărea Galați — CI, sp. Școlar 
M. Ciuc 9-2 (1—0, 3—1, 2—1). In 
clasament conduce Sportul stu
dențesc A.S.E. cu 3 p, urmată 
de Tîrnava — 7 p, Avîntul — 6 p 
și Dunărea — 6 p. (V. Pașcanu- 
coresn.)

’ - - - - - - - - - - - - - - - — ,respunzătOare a cerut importante eforturi.Folosirea criticii și autocriticii, ca mijloace eficiente de îndreptare a neajunsurilor din munca antrenorilor, profesorilor de educație fizică, activiștilor și sportivilor, a contribuit în bună măsură, în ultima vreme, la îmbunătățirea muncii de instruire și educație în unitățile de performanță la nivelul Ioturilor reprezentative. Mai sînt însă locuri unde greșelile, automul- țumirea, abaterile de la conduită sînt trecute cu vederea sau mușamalizate, ceea ce contravine flagrant principiilor noastre comuniste de muncă și viață. Din păcate, astfel de atitudini se întîlnesc și la unele federații sportive. De asemenea, dacă ne referim tot la aceste foruri de răspundere în sportul de performanță, nu în puține cazuri ele își desfășoară activitatea mai mult în birouri și mai puțin pe teren, în procesul de instruire, in mijlocul unităților sportive. Unele birouri federale au în compoziția rupți de realitatea care sînt chemați sfiesc — să decidă importante concepția de pregătire, alcătuirea loturilor etc.Ca și în alte domenii, spiritul revoluționar în sport trebuie să se manifeste cu deosebire în promovarea noului, in stimularea gîndirii originale, în căutarea unor soluții viabile pentru creșterea performanțelor, în răspîndirea experienței înaintate. Sub acest aspect se vorbește adesea de o școală românească, ce se bucură de unanime aprecieri pe plan internațional. Dar strădaniile de permanentă căutare, de noului nu sporturile, asociațiile, domnesc . _ __________ ,formalismul, munca sub nivelul cerințelor internaționale, atît în ceea ce privește volumul cît și intensitatea pregătirii. Și nu în- tîmplător aceste ramuri sportive sînt rămase în urmă sau pierd teren în arena mondială.Dezvoltarea continuă a activității sportive de masă și de performanță, realizarea obiectivelor puse de partid în fața mișcării noastre sportive cer cu necesitate și în acest domeniu instaurarea fermă a spiritului revoluționar de gindire și acțiune, lichidarea neajunsurilor care mai dăinuie, astfel ca mișcarea sportivă, în ansamblul ei, să se înscrie pe coordonatele exigențelor conducerii partidului.

lor activiști practică, dar — și nu se în probleme cum sînt selecția,

promovare rapidă a se manifestă în toate în toate cluburile și In unele discipline practicile rutiniere,

I
(Upei prof. I slut nici I șchioapă. I Puțin. —I Leonard ■ gen. 19 șl place mail Iuri“. Și ■ ren... I „RepliaJ rele, haiW terenul d<| antrenoarJ Ne spune I mici, Dorel Răzvan M cel mai nJ 

— 15 anii săptămini I tian Capiii cel mai vq 
va — 11 al de la Știil scrieți : iJ talent". „CI șarje și aci de școală 3 la această cescu a r crească tin care s-au echipe div zentativeleFacem s de handbal atleți. In r lei, baschet! mult pe... prof. OWa lelalte tera goale. Prof.l re terminai va mai dev spună că r
DINAMO

se atribuie cîștiguri ta»

AUTOTURISME.BANI Șl EXCURSII

LOTO - PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI PRONO

SPORT DIN 19 OCTOMBRIE
I. Dinamo Moscova — Univ. Craiova 1 

II. Levski Sofia — Ajax Amsterdam 2
III. St. r. Belgrad — Borussia Mdn. 2
IV. Glentoran Belfast — Juventus 2 

V. JF.C. Liverpool — Dynamo Dresda 1
1 
x 
2
X
1 
1
X
2

F.C. Bruges — Panathinaikos 
Nantes — Atletico Madrid 
S. V. Hamburg — Anderlecht 
Lokomotive Leipzig — Betis
F. C. Magdeburg — Schalke 04 
Lazio — Racing Lens
A.E.K. Atena — Standard Liege 
Widzew Lodz — Eindhoven
DE CÎȘTIGURI : 219.566 LEIFOND __________ _________

Tragerea Loto de astăzi va fi televi
zată la ora 18,50. Rezultatele vor fi 
transmise și la radio în cursul serii.

IVOR'ltAZA

Bazinul d 
găzduit lcril 
etapei a X] 
național de I 
I. In prin! 
echipele RaJ 
Ora«*a. Scq 
2—0, 2—1, 3-1 
pionilor, prii 
I. Slăvei -] 
Rusu — 3, 1 
respectiv, A 
în care feri 
riori tinerii 
toate capita 
portarul rap 
ponent al d 
niori și orăl 
foarte bun 
corect : N. | 
fan, ai

In aj 
o surp.„„ . 
Voința ciujțl 
1—1.
un joc în c3 
antrenată dl 
lăsat im preș 
vizită 
tori 
ales

tbil

a dirJ 
în lotul! 
de faptj

CIȘTIGURILE TRAGERII LO
TO DIN 14 OCTOMBRIE 1977. 
Coteg. 1 : 1 vortantâ 25%=

1300“
ION

autoturism „Dacia 1300" ;
Cat. 2 : 6,25 variante a 12.073
lei ; Cat. 3 : 25,25 a 2.988
lei ; Cat. 4 : 25,25 a 2.988
lei ; Cat 5 141 a 535 lei ; în prima e
Cot. 6 : 238 a 317 lei ; Cat. cadrul campi
X : 1.513,75 a 100 lei RE- vizia A, seria
PORT CATEGORIA 1 : 255.660 fășoară la C

registrat urr 
Progresul Or 
2—9 (1—1, 1
marcat : Băji 
respectiv Sel 
3 și Capotcsc 
Napoca — Ml

Autoturismul „Dacia 
a fost cițtigat de 
CRĂCIUN, din Moreni — Dîm
bovița.
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LA ANTRENAMENTE - CIȚIVA,
LA MASA-TOȚI!

Intr-una din zilele trecute 
am făcut un sondaj pentru a 
vedea cum se desfășoară pre
gătirile patinatorilor din lotul 
reprezentativ, reuniți pentru 
o scurtă perioadă la Miercu
rea duc. La ora 11,45 am ur

cat la etajul 3 al hotelului „Bradul". L-am găsit în camera sa 
pe Gheorghe Pîrv, o autentică speranță în probele de sprint. 
„Antrenorii noștri, ne-a spus acesta, puțin derutat, Maria Taș- 
nadi, Dan Lăzărescu și Mihai Timiș sînt de cîteva rile la Bucu
rești, la consfătuirea anuală a cadrelor tehnice. Ni s-au lăsat fie
căruia programe individuale de ^pregătire. Zilnic efectuăm cîte 
trei antrenamente".

— După grafic, ar fi trebuit să fii la antrenament.
— Azi mi-am terminat mai devreme programul și, împreună 

cu alți colegi, am venit să facem duș și să ne pregătim de 
masă.

Intr-o altă cameră, Ion Opincaru, Dezideriu Jenei șl Nicolae 
Jenei stăteau la taclale. Cine lucrează ? Pe platforma de lîngă 
calea ferată, rezervată exercițiilor fizice speciale, nici picior de 
patinator ! Ni se spune că Vasile coroș șl Laszlo Lazar, ușor 
accidentați, au rulaj cu bicicleta pe șosea, lax Laura Daradlcs, 
Eva Molnar și Maria Par di sînt la școală. Dar ceilalți î Mergem 
să-1 căutăm pe alte terenuri. Peste linia ferată, îl zărim pe 
Andrei Erdely, un sportiv conștiincios, care ne-a obișnuit cu 
rezultate mai bune de la un sezon la altul, pregătindu-se sub 
controlul... cronometrului. Intr-un ■ moment de răgaz, spune că 
i-a întîlnit mai devreme pe Cornel Munteanu șl Agnes Rusz, 
dar aceștia au plecat să se antreneze în altă parte. Unde ? 
Nimeni nu știa !

După ora 13, toată lumea a fost însă prezentă la hotel, pen
tru a lua masa, stăm de vorbă cu Vasile coroș, „veteranul" 
lotului și proaspăt profesor de educație fizică, delegat de co
lectivul de antrenori să-și supravegheze colegii. Dar, orlcîtă 
voință ar avea, el nu poate să-1 urmărească pe fiecare, deoa
rece trebuie să se pregătească și el.

Cele constatate ne îndreptățesc să tragem un semnal de a- 
larmă, subliniind necesitatea ca în cadrul acestui lot să se 
acționeze cu fermitate și exigență pentru pregătirea corespun
zătoare a patinatorilor.

Troian IOANIȚESCU

să se

TELIERUL PERFORMANȚEI"
ag. I)liman. Nu nari de-o iști obosit?îeamă ? —

te (!), că sînt motive obiective, dar recunoaște totuși că doar cel mult 5 ore pe zi (3 de dimineața și două după-amiaza) există aici activitate și atunci nu pe
toate terenurile, ceea ce este prea puțin. Opinie cu care sin- tem de acord.A fost o frumoasă zi de toamnă. Dar, cam puțin sportivi...elev la Șc. ii — Ce-ți marc go- îou, în tc-„LI.ai Do- r- dinspre sună voceaLucescu.: „Cei mai Petre loan,— 10 ani ; ‘glie Iluștiu by de trei ir cu Cris- :hipa întîi ; George Sa- • cu Tudosc ani. Și mai u — marc ! încă două apropie ora 1 munca de tariana Lude an, să ști talentați în diverse i în repre-

N-O VENI EA, IARNA I—
Om de duh paznicul de noap

te de la Complexul sportiv 
Floreasca. Și are o vorbă : „N-o veni ea, iarna !...“ Intri, 
bunăoară, la bazinul de înot. 
E ora 19, e întuneric și întrebi :

— Închis ?
— Păi, nu se vede ? !
— Nu prea se... vede.
— Așă-i, că am mai stins din 

lumini. Dar... N-o veni ea, iarna !...
— Și dacă vine iarna ?
— Atunci, lumini !
— Acum, nu ?
— Acum, nu, că se repară 

bazinul. Se repară de astă-vară. 
Dar... N-o veni ea, iarna !

— Și dacă vine iarna ?
— Termină poate cu repara

tul și intră sportivii în bazin. 
Atunci să vedeți activitate la 
Floreasca !

— Acum, nu 1

— Acum, nu, că am închis 
adineauri fi sala mare. Dar... N-o veni ea, iarna I

— Și dacă vine iama 1
— Atunci să vedeți activitate 

în sală !
— Acum, nu ?
— Acum, nu, că nu se prea 

planifică lumea. Dar... N-o veni ea, iarna !
— Și, dacă vine iama 1
— Atunci să vedeți planifi

care ! Bătaie pe fiecare oră de 
antrenament !

— Acum, nu ?
— Acum, nu, că nu sînt gata 

planurile alea de pregătire în 
sală. Dar... N-o veni ea, iarna I

— Și dacă vine iama ?
— Se termină cu planurile. 

Atunci să vedeți performanță !
— Ei... N-o veni ea, iarna !...

Vasile TOFAN
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După meciul Dinamo Moscova-—Universitatea Craiova

NEJUSTIFICATA TEAMĂ
A JUCĂTORILOR CRAIOVENI 
A FOST LĂSATĂ LA CABINĂ 

ABIA LA PAUZĂ
Sîmbătă, la Kiev, Dinamo Mos

cova a făcut o partidă bună în 
compania virtualei campioane a 
Uniunii Sovietice. Așa ne-a de
clarat K. Blinkov, directorul teh
nic al formației moscovite. Iată 
de ce, după med, pentru o mai 
reală apreciere a evoluției ad
versarei Universității Craiova, 
l-am rugat pe K. Blinkov să facă 
o comparație și o apreciere, în 
același timp, a prestației elevilor 
săi. „Greu de făcut o asemenea 
paralelă. La Kiev au fost alte 
condiții, campionatul nu e Cupa 
cupelor, cu două meciuri de cali
ficare. Echipa noastră și-a în
deplinit misiunea, dar Ia Craiova 
va fi mai greu, pentru că Uni
versitatea joacă foarte bine acasă. 
Ne vom strădui să evoluăm și 
noi Ia fel". Adevărul este că pe 
noi, cei ce am urmărit meciul 
la fața locului, evoluția echipei 
Dinamo Moscova nu ne-a impre
sionat prea mult. în rîndurile jucă
torilor săi predomină forța fizică, 
cu care apărătorii încearcă să 
realizeze deposedările atacanților 
adverși, iar în ofensivă se ba
zează pe pătrunderea „buldozer" 
(îndeosebi Kazacenok). Fundașul 
Mahovikov și, parțial, atacanții 
Minaev și Petrușin ni s-au părut 
a fi cei mai compleți. A mai 
lăsat impresie bună la Dinamo 
Moscova permanenta mișcare și 
schimburile de locuri în atac, 
care au creat probleme apărăto
rilor de la Universitatea. De ace
ea s-au și ivit erori la marcaj, 
în prima repriză (Tilihoi și Ne- 
grilă), de aceea s-au greșit des
tule pase, pentru că fundașii noș
tri simțeau „în coastă" jucătorii 
adverși. Dealtfel, în primele 45 
de minute echipa noastră a evo
luat sub posibilități. A contribuit 
la aceasta și starea morală, o 
exagerată supraapreciere a posi
bilităților jucătorilor de la Di
namo Moscova. A trebuit ca la 
pauză antrenorul Constantin De
liu să le ceară jucătorilor săi
— mai ales că scorul era de 0-2
— să nu mai abuzeze de pasele 
laterale sau înapoi, uneori date 
cu... încetinitorul, să se facă 
presing, să se atace cînd adver
sarul este în propria sa jumă
tate de teren. După pauză as
pectul meciului s-a schimbat ra
dical. Universitatea nu a marcat 
gol în acest joc pentru că o

dată Gontar a apărat excelent, 
însă de alte ori s-a ratat. Mar- 
cu, Cămătaru și Crișan au iro
sit ocazii excelente. Un gol în 
deplasare, care știm cît contează 
în meciurile din cupele europe
ne, Universitatea l-ar fi meri
tat cu prisosință. Noi spunem că 
ar fi putut face chiar un egal, 
dar momentele de neatenție (care 
se manifestă la mai toate echi
pele noastre) au favorizat des
chiderea scorului de către Di
namo Moscova.

După cele văzute miercuri pe 
stadionul din capitala Uniunii 
Sovietice, mai ales după repriza 
secundă, ne-am dat seama că 
echipa craioveană păstrează șan
se să refacă handicapul, să ob
țină calificarea. Totul va fi bine 
cu condiția să se lase tracul în 
vestiare, nu la pauză cum s-a 
întîmplat la Moscova, ci înain
tea partidei, ca aportul liniei de 
mijlocași (în care va reintra și 
Donose) să fie mai consistent și 
pe tot parcursul meciului, ca a- 
tacanții să nu mai irosească mari 
ocazii, cum s-a întîmplat 
miercuri.

După meci, antrenorul C. De
liu ne făcea următoarea decla
rație : „Pentru că golul doi s-a 
marcat dintr-un ofsaid atît de 
clar, pot spune că la 0—1 posi
bilitățile noastre de calificare 
erau mari. Dar ne vom juca 
șansa pînă Ia capăt. Dacă ata
canții vor înțelege să șuteze 
cum trebuie, să fructifice o par
te dintre ocaziile pe care și le 
creează, ne vom califica mai de
parte". Dă, Universitatea are po
sibilități să-și joace șansa cu 
succes. Trebuie ca jucătorii săi 
să se pregătească cu toată aten
ția, iar unii dintre ei să dea 
dovadă de mai multă disciplină 
(nu ne-au plăcut, în pauză, de 
pildă, argumentele cu care Tili
hoi și Negrilă încercau să nu-și 
recunoască greșelile, sau supă
rarea lui Crișan) și o dorință 
evidentă de autodepășire. La ca
litățile tehnice, fotbaliștii de la 
Universitatea Craiova trebuie să 
adauge și o dăruire totală. Și 
atunci, succesul le va surîde.

Constantin ALEXE

GUDUR” PE URMELE
LUI DUDU GL01GLSCU... 
CINE SE MAI ÎNSCRIE?

Se știe, constânteanul Bu- 
duru este acujn în... plasa 
„Ghetei de aur", în clasa
mentul golgeterilor (în 9 e- 
tape 8 goluri !), la un punct 
diferența. Sâ recunoaștem că 
echipa de pe litoral ne ofe
ră o surpriză plăcută prin a- 
tacantul ei, care eclipsează, 
pentru moment, „golgeteri- 
vulpoi" de talia Iui Dumitra- 
che, lordânescu sau M. San
du.

De fapt, cu ce se recoman
dă Buduru ? Cartea sa de 
vizită este destul de simplă : 
are 23 de ani, provine de 
la Giurgiu, orașul care, îri 
decursul anilor, a mai lansat 
fotbaliști de valoare (Năstu- 
rescu, Mareș, Coman), are 
un fizic recomandabil pentru 
un atacant (1,80 înălțime), o 
rezistență foarte mare (fine 
„la tăvăleală", cum se zice) 
și știe să manevreze balonul 
și să-l șuteze cu ambele pi
cioare. La început a fost mij
locaș, a jucat apoi fundaș 
dreapta, chiar și „libero" - 
cu bune rezultate, în vară, 
cînd Peniu a fost Indisponi
bil, antrenorul Gheorghe Ola 
i-a încredințat postul de

„vîrf-central". Acum joacă pe 
postul de extrem stingă, cu 
O anumită circulație în teren 
care îi permite să-și valori
fice calitățile de șuter. A- 
ceastă rapidă adaptabilitate 
(„Este cel mai receptiv ju
cător", afirmă antrenorul 
său) la rigorile diferitelor 
posturi lasă să se întrevadă 
disponibilitățile jucătorului
constănțean, asemănătoare cu 
ceea ce întîlnim adesea în 
fotbalul modern — „jucătorul 
universal".

Atrage atenția faptul că 
încă din startul campionatu
lui Buduru s-a lansat pe ur
mele lui Dudu Georgescu, 
realizind în etapa a 3-a a- 
cel „hat-trick** (trei goluri 
consecutive) în poarta F.C.M.- 
ului din Reșița. „Imi place 
golul, duritatea apărătorilor 
nu mă dezarmează** se con
fesează Buduru. Antrenorul 
Gheorghe Ola îl completea
ză : „Are talent și caracter, 
e foarte muncitor. Lucrez cu 
el pentru îmbunătățirea vite
zei și mai ales pe probleme 
specifice de finalizare. Apro-

două grupe ■ugby, cițiva Jrile de vo- n văzut mai - ne_ ^spune iSfclru), ce- rugby sînt movschi, ca- amcntul ce- :earcă să nenu se poa-

ERA ÎN BLUGI,
Șl... CONDUCEACînd tn-am mirat privindu-i ținuta de stradă, el s-a mirat și mai tare : „Dar ce, sînt cumva murdar ?“ Am îndrăznit în continuare : „A venit cumva, ci

ta

A CLUJ-NAPOCA 4-7, LA POLO!
in Capitală a 

din cadrul 
ampionatului 
izia A, seria 
s-au întîlnit 
ești și Crișul

8—l^l—0, 
ivoarea cam- 
e înscrise dte 
in 4 m), C. 

Bartolomeu, 
într-un joc 

u fost supe- 
adversari la 
au remarcat 
Simion, corn- 
ativei de ju- 
. Costreș, un 
Au arbitrat, 

:u și M. Ște- 
:urești. 
=aRjjta:gistrat 

BuciRcești — 
4—7 (0—1,

|B*asistat la 
ițioasa echipă 
rkadi nu s-a 
de cartea de 
ilor (6 jucă- 
Ttativ) și mai 
ceștia doreau

(așa credea toată lumea) să nu 
piardă totuși „plasa“ rapidiștilor 
în lupta pentru titlul de campi
oni. In timp ce poloiștii de la 
Voința au manifestat o. dorință 
evidentă pentru un joc bun, mo- 
bilizîndu-se exemplar pentru a- 
ceasta, dinamoviștii au practicat 
și ieri un joc static, fără nerv, 
arătînd. o dată în plus, că nu
mai cu numele nu se poate cîș- 
tiga. Au marcat : Rus — 2, Nas- 
tasiu și Răducanu, respectiv, CI. 
Rusu — 4 (1 din 4 m), Pop, 
Szucs și Szilaghi. Arbitri : Fr. 
Simon — Tg. Mureș și N. Nico- 
laescu — București.

In ultimul meci, decisiv se 
pare pentru participarea la tur
neul final pentru locurile I—IV, 
Progresul București — C.N.U. 7—5 
(1—2, 4—1, 1—0, 1—2) prin golurile 
realizate de M. Popescu — 3, Te- 
odorescu — 2. Ionescu și Gh. 
Ion, respectiv Păun — 3 și Frîn- 
cu — 2 (1 din 4 m). Partida a 
fost condusă de arbitrii A. Stă- 
nescu — Timișoara și Fr. Simon 
— Tg. Mureș.

Mihail VESA

IA A, SERIA A ll-A
arului IV din 
i național Di- 
, care se des- 
oca, s-au în- 
le rezultate :
- Rapid Arad
1, 0—4) ; au

>i Ungureanu,
— 5, Marc — 
itehnica Cluj- 
Cg. Mureș 7—4

(2—0, 1—2, 1—2, 3—0) ; golurile au 
fost realizate de Chioreanu — 3, 
Kovacs — 2, Marioti și Pop, res
pectiv Kiss, Burger, Magyary și 
Lukacs ; Industria linii Timișoa
ra — C. S. Școlar București 1—7 
(1—1, 0—3, 0—1, 0—2); au înscris : 
KomQves, respectiv Ionescu — 2, 
Chiorean, Ciomortan, Boga, Banc 
și Colan. (Mircea RADU-coresp.).

FUMA, FLUIERA 
ANTRENAMENTUL !neva, din conducerea unității sâ asiste la vreun antrenament ?“ 

„Da. Directorul plin”. „Și tot așa erați... îmbrăcat ?« „Da!”Conducătorul acestui „antrenament”, care este profesor, absolvent al I.E.F.S., nu și-a scos, de-a lungul a aproape două ore, miinile din buzunare. Exceptînd, bineînțeles, cazul cînd își aprindea vreo țigară, luată din pachetul purtat în buzunarele blue-jeans-ilor. Cînd pe teren puștii de 12—13 ani se faultau, a fluierat chiar de cîteva ori din buze așa, ca să se audă totuși bine că nu avea fluier...în fine, o metodică cu totul originală a antrenamentului. Originală, dar cit se poate de simplă și ușor de notat. Este cel de-al 6-lea antrenament cu o nouă garnitură de echipă. Sportivii sînt elevi care vor să devină urmași ai lui Kicsid, Gațu, Birtalan. Primele două minute au fost rezervate celor două ture tradiționale de alergare în jurul terenului (antrenorul a rămas rezemat de gard), Au urmat 20 de minute de fotbal pentru încălzire (antrenorul a rămas tot rezemat de gard). In fine, a început meciul de handbal, la două porți, după regulile fiecărui elev, in funcție de cartierul în care locuiește (antrenorul s-a deplasat în centrul terenului, să poată fi auzit cînd fluieră din buze). Și gata. Ba nu, încă un amănunt : 5 dintre elevii handbaliști au susținut antrenamentul după modelul profesorului, în costumele de elevi. Ultimul amănunt : profesorul de handbal se numește Tiberiu Milea și este retribuit de Clubul Sportiv Școlar nr. 2 București.
Radu TIMOFTE
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SURPRIZE... AMARE
Cupa României a fost și rămî- 

ne o competiție a surprizelor. 
Cum s-au petrecut lucrurile și 
în etapa desfășurată miercuri 
cînd ni mai puțin de 11 di
vizionare B (Celuloza Călărași, 
I.C.I.M. Brașov, Gloria Buzău, 
Rapid București, Victoria Călan, 
Șoimii Sibiu, C.F.R. Pașcani, 
Dinamo Slatina, C.F.R. Cluj-Na- 
poca, „U“ CIuj-Napoca și Auto
buzul București) au părăsit în
trecerea fiind depășite de adver
sare care activează în eșaloane 
inferioare (Divizia C și campio
natul județean).

Dar oricît ar gusta iubitorul 
de fotbal surpriza, cu greu ar pu
tea admite că absolut toate în
vinsele și-au apărat șansa co
rect, cu întreg potențialul de 
care dispun. Ne gîndim, vrînd- 
nevrînd, la fruntașele seriilor I 
și III din Divizia B, Gloria Bu
zău și, respectiv, Victoria Că
lan (ultima eliminată de Aurul 
Certez din campionatul județu
lui Hunedoara), ca și la alte 
formații ale eșalonului secund cu 
pretenții de revenire în Divizia A, 
ca Rapid București și C.F.R. 
CIuj-Napoca.

Atitudinea de ,,non-combat“, 
manifestată în jocul unora din
tre echipele citate mai sus, pro
vine desigur dintr-un dezinteres 
reprobabil față de o întrecere 
importantă, cum este Cupa Ro
mâniei. Iar fenomenul se repetă 
de foarte mulți ani...

ACTUALITĂȚI
• „CUPA ROMÂNIEI" — Ieri : 

Poiana Cîmpina — Autobuzul 
București 2—0 (0—0) ; C.F.R. Si- 
meria — Șoimii Sibiu 1—0 (1—0).

Alte rezultate din etapa de 
miercuri : Metalul Rădăuți —
C.S.M. Suceava 0—1 (0—0), Mi
nerul Rovinari — Chimia Rm. 
Vîlcea 1—2 (1—0), Minerul Baia
Sprie — „U" CIuj-Napoca 2—1
(1—0), Recolta Diosig — Voința 
Cărei 2—0 (1—0).

• MECIURI AMICALE : Gloria 
Bistrița — Minerul Rodna 1—0 
(0—0). A marcat Georgescu. F. C. 
Brăila — C. S. Tîrgoviște 3—1 
(1—0). Au marcat : Traian (2), 
Alecu, respectiv, Moroianu (auto
gol). F. C. Baia Mare — Dinamo 
București 3—1 (2—0). Au înscris : 
Dragomirescu, Mureșan (2), res
pectiv, Vrînceanu. Vulturii Tex
tila Lugoj — Politehnica Timi
șoara 0—1 (0—0). Autorul golu
lui : Nucă.

ȘTIRI
e DUMINICA IN CAPITALA, 

în programul etapei a 9-a a Di
viziei B figurează și două parti
de Care' vor aveă loc la Bucu
rești : Progresul — Autobuzul, pe 
stadionul Progresul (str. dr. Stai- 
covici) de la 11, iar Metalul — 
Rapid, pe terenul Metalul, de la 
aceeași oră.
• F. C. BIHOR ÎNVINGĂTOA

RE ÎN POLONIA. Divizionara 
„A" F. C. Bihor, care întreprin
de un turneu în Polonia, a sus
ținut miercuri un joc amical cu 
selecționata orașului Mielec. O- 
rădenii au obținut victoria cu 
scorul de 1—0 (0—0).

$

i

f/

muncâ și am vrea sâ cre
dem că, dovedind aceeași o- 
titudine serioasă și responsa
bilă, va obține acele acu
mulări pe toate planurile ne
cesare pentru un salt valo
ric în timp. Cursa lui Budu
ru pe urmele lui Dudu Geor
gescu este un semn bun și 
o aplaudăm. Cine se mai 
înscrie la acest „raliu** î

ximativ 40—50 de minute din
antrenamentul său sînt dedi-
cate acestui din urmă as-
pect".

Buduru nu este încă un
stilist, o știe și el. Important
este însă că e conștient de
ceea ce are de făcut. Con-
stănțeanul a ajuns aici prin

Stelian TRANDAFIRESCU

CIT VA MAI DURA PROCESUL
REVELAȚIE AZI —DECEPȚIE MIINE" ?

le nu atrăseseră, curînd du
pă debut. Cura, D. Ionescu, 
Roșea, Doru Nicolae, Tisa, A- 
gud. Roșu și aiții ? !... Astăzi, 
însă, toți acești „jucători-spe- 
ranță“ nu fac decît să îngroa
șe grupul „celor care ne-au 
decepționat". Cauzele sînt, și 
în acest caz, multiple.

Cauze obiective (accidentări, 
sesiuni de examene, efectua
rea stagiului militar etc.). Dar, 
mai ales, cauze subiective, 
care au reprezentat pîrghia ce 
a catapultat rapid în medio

critate atîtea talen
te. La drept vor
bind există 
acest lanț al de- 
o diferențiere spe- 

dar toate „cauzele 
?“ au și cițiva numi-

a

Ne-am gîndit la un interviu 
cu Țălnar, una din revelațiile 
actualei stagiuni fotbalistice. 
Cineva din redacție a cintărit 
un timp ideea și a replicat : 
„Să-I mai așteptăm un timp!" 
Apare (mai bine zis reapare) 
problema acelui „timp al a- 
devărului" care a topit incre
dibil de repede atîtea talente 
lansate spectaculos în lumea 
cea mare a fotbalului nostru.

Cornel Țălnar s-a impus în 
această primă „tură" 
pionat prin tehnică, 
ambiție. N-a fost 
dealtfel singurul nu
me nou, pentru că 
și Volaru 
impresionat, 

constănțean' 
Ignat, 7‘ 

titular,

de cam- 
viteză și

3

II a 
pentru 

i“

Punctai peT] in

că „gru- 
(D. Zam- 

Petcu) a 
iar Toporan

pul 
fir, 
devenit 
a debutat la 25 de ani în pri
ma scenă cu apetitul de gol 
al „puncherilor" veritabili. 
S-ar mai putea aminti, desi
gur, despre titularizarea lui 
Fanici, sau despre frumoasa 
apariție într-un meci întreg a 
lui A. Ionescu. în cadrul unei 
ofensive pretențioase cum es
te cea stelistă. Fiecare dintre 
acești lucători s-a impus prin 
calități incontestabile. Și, to
tuși, îndoiala planează, parcă, 
asupra fiecăruia. Pentru că, 
nu putem omite un lucru de 
fond : apariția lor spectacu
loasă nu s-a realizat în ca
drul unei concurențe puterni
ce, ci pe golu» valoric creat 
de... alte atîtea „revelații". Să 
ne gîndim, numai, cîte spe
ranțe ne-am legat de apari
ția unui Dănilă, Radu II, Ga
bel. Cămătaru, Chitaru, Eco- 
nomu, Lupău, Bucu sau atîția 
alții. Cîte aprecieri favorabi-

Șt.

cepțiilor 
cifică. c 
personale' 
tori comuni : renunțarea la o 
viată sportivă adecvată, ab
sența forței psihice, superfi
cialitatea în pregătire și me
najarea în jocuri.

Țălnar, Volaru II, Toporan 
si ceilalți reprezintă, de fapt, 
o necesitate a momentului. Au 
existat. în fiecare sezon, atîtea 
alte „revelații". Foarte puțini, 
însă, au rezistat înălțimilor și 
extrem de rari au fost cei 
care au continuat escaladarea. 
Țălnar. Volaru II. Toporan și 
ceilalți pot alunga îndoiala 
care planează asupra talentu
lui și în special asupra evo
luției lor viitoare. Cum tot atît 
de bine Dănilă, Radu II. Ga
bel. Bucu, Lupău, Cămătaru 
și ceilalți pot spulbera plafo
narea în care au ajuns foarte 
rapid după ce mai toată lu
mea îi vedea în „linia întîi" 
a fobtalului nostru.

Mircea M. IONESCU
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PENTRU A 21-a OARĂ FAȚĂ IN FAȚĂPopicarii noștri fruntași, care se pregătesc pentru C.M. ’78, vor participa, la acest sfirșit de săptămînă. la noi competiții internaționale : meciurile amicale cu selecționatele Ungariei și participarea la „Cupa Werner Seelenbinder".Intilnirea cu puternicele formații ale Ungariei — echipa feminină a oaspeților este deținătoarea titlului mondial — va avea loc miine și duminică în București, pe arena cu piste de plastic de la baza sportivă Voința, în prima zi vor fi opuse oaspe- telor niei, doua beleparte cei mai în formă jucători
selecționatele A ale Româ- femei și bărbați, iar a zi formațiile B. Din am- noastre selecționate fac

și jucătoare, printre care numeroși tineri. Vor juca, printre alții : Elena Pană, Silvia Rai- ciu, Margareta Cătineanu, Elena Andreescu, Elisabeta Badea, II- diko Szasz, Ana Petrescu, Elena Stan, Vasilica Pintea, respectiv, I. Tismănar, I. Băiaș, I. Bice, C. Voicu, Al. Cătineanu, Al. Tudor, G. Marin, Gh. Silvestru, Al. Naszodi și H. Ar- dac. Interesant de amintit, că cele două reprezentative se în- tîlnesc mîine pentru a 21-a oară în meci amical. Pînă acum scorul general este egal : 10—10.La Zwickau, în R.D. Germană, la „Cupa Werner Seelenbin- der“, vor fi prezenți doi reprezentanți ai țării noastre : Elena Radu (Voința Galați) și Gheor- ghe Scholtes (Aurul Baia Mare).

• La Buenos Aires a incepul un turneu de tenis cu participarea a patru mari campioni : Ilie Năstase, Guillermo Vilas, Adriano Panatta și Raul Ramirez. în primul meci Năstase l-a învins pe Panatta cu 7—6, 3—6, 7—5, după care Vilas l-a întrecut pe Ramirez cu 7—5, 3—6, 6—4.• In turneul feminin de tenis de Ia Sao Paulo s-au înregistrat următoarele rezultate : Billie Jean King — Florența Mihai 6—2, 6—4 ; Shaw — Walsh 3—6, 6—3, 7—5 ; Reid — Russell 6—0, 6—1 ; Cawley — Turnbull 7—6, 6—2.• Intre 11 și 13 noiembrie se va desfășura la Varșovia turneul internațional de box „Memorialul Feliks Stamm". La întrecere vor fi prezenți și pu- giliștii români Al. Turei (semi- muscă), FI. Zamfir (pană), V. Duchin (semiușoarâ), I. Budu- șan (ușoară) și I. Mocanu (mijlocie mică). Antrenorul sportivilor români : C. Gruescu.• După 7 runde în turneul feminin de șah de la Halle pe primul loc în clasament se află

Hoffmann (R. D. Germană) cu 5‘A p, urmată (Cehoslovacia) (U.R.S.S.) cu Nuțu (România) (Cehoslovacia) cu cîte 3‘Zz p și cîte o partidă întreruptă. în ultima rundă s-au înregistrat rezultatele : Vokralova — Kluss 1—0, Zaharovska — Szinka 1—0, Hoffmann—Mulenko 1—0. Dana Nuțu a întrerupt partida cu Karakas.

CENTRUL
SCHIORI

f

START IN C. M DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1) Pușcașu100 kg),

de și cîteși
Vokralova Mulenko 5 p. Dana Zaharovska

• Turneul masculin de șah de la Bar (Iugoslavia) a programat partidele rundei a 7-a, în care Victor Ciocâltea a remizat cu marele maestru iugoslav Minici. Partida întreruptă în runda a 5-a de Ciocâltea în fața lui Lutovac a fost cîști- gată de jucătorul român, care se află pe locul 6 în clasament cu 3% p. Lider este Ivanovici (Iugoslavia) cu 5*/i p și o partidă întreruptă.
Din fările socialiste

DE PREGĂTIRE A TINERILOR 
CEHOSLOVACI DE LA VRCHLABI

nul A. Seger, bulgarii I. Abi
lov. I. Iankov. M. Dukov, mongolii, Oidov și Baianmunch, japonezul Takada. sovieticii Tuși Parușkov, 

Stottmeister cunoscuți înponezul Takada, 
min. Prokopciuk 
H. Buttner, H. (R.D.G.), luptători întreaga lume.După cum este . trecerile de la Lausanne vor fi prezenți și opt reprezentanți ai țârii noastre, în frunte cu fostul campion mondial și european 
Ladislau Șimon, care, sperăm, se vor comporta la nivelul așteptărilor. Cei opt sportivi români sînt următorii : Gh. Ra- 
șovan (48 kg), Gh. Bircu (52 kg). G. Anghel (62 kg), L. San
dor (68 kg), E. Cristian (74 kg),

știut, la în-

(90 kg), V.L. Șimon (4- luptătorii ro- este dificilă, reprezentanții fără suficien- competițională. emerit Ion

I. Ivanov (100 kg) șiDesigur, pentru mâni competiția mulți dintre noștri fiind tineri, tă experiență Totuși, antrenorul 
Crîsnio și-a manifestat convingerea că acești tineri vor face totul pentru o comportare cit mai bună.Programul concursului din orașul elvețian ese următorul : azi dimineața (ora 9) vizita medicală și cintarul oficial, după care vor fi efectuate tragerile la sorți. Prima reuniune a meciurilor eliminatorii va începe la ora 14 (ora locală) și se va încheia la ora 23. Sîmbătă, de la ora 14, sînt programate în-

trecerile tururilor 2—4, iar duminică, de la ora 9, se vor disputa meciurile din semifinale și finale, la ora 18 fiind cunoscuți noii campioni mondiali.

Pregătirea tinerilor sportivi talentați constituie una din preocupările centrale ale organizațiilor sportive din Cehoslovacia. în acest sens, în ultimii ani, o mare extindere au luat centrele sportive de selecție și pregătire pentru marea performanță.Unul dintre acestea este centrul de pregătire pentru schiul de performanță din localitatea Vrchlabi. din munții Krkonos. în timpul sezonului, cu sprijinul organelor locale.
ANTRENORUL BRAZILIAN

CLAUDIO COUTINHO
TA VENI LA BUCUREȘTI

DE JANEIRO, 20 (Ager- 
— Antrenorul echipei de 
a Braziliei, Claudio Cou- 
va pleca duminică în Eu-

,,Cupa de toamnă" la handbalEltMENItLE TIMERE • • •Cea de a treia etapă a returului „Cupei de toamnă" s-a consumat ieri fără să ne ofere prea multe lucruri interesante. S-au înregistrat, ca de obicei, rezultate scontate. în schimb, partidele au oferit apariția și menținerea mai mult timp în teren a unor elemente tinere, în acest sens vom semnala faptul că la Bacău, așa cum ne preciza antrenorul Mihai Pintea, cu ocazia meciului dintre echipa locală Știința și Relon Să- vinești au evoluat promițător Rusu (Știința) și Zamfir (Relon), ambii înalți de peste 2 metri ! Multe elemente tinere au fost folosite și de antrenorul Lascăr Pană în meciul pe care echipa sa H. C. Minaur Baia Mare l-a susținut pe teren propriu eu Gloria Arad,Trecînd la zări” aceste toare, să nu în „Cupa de tut face cel și verificarea Unele dintre ele dovedind încă de pe acum că au trecut cu bine examenul consacrării pe prima scenă competițională a handbalului nostru. în acest sens nu ni se pare lipsit de interes faptul că la București,

capitolul „rcali- apariții promiță- uităm, totuși, că toamnă" s-a pu- mai bine rodarea acestor elemente.

tînăra formație Universității a" mod mult mai arată scorul final (15—11) pe Rapid, echipă cu un Iot mai valoros și mai complet. Dacă avem în vedere că învingătoarele au primit cîteva goluri de-a dreptul copilărești atunci victoria — puțin scontată — a Universității îmbracă ceva mai mari.în încheiere să mai victoria Universității în derbyul local cu torul, realizată într-o singură repriză (!), ca și succesul în deplasare, care confirmă ascendența de formă din ultimul timp a formației feminine Confecția.Rezultate tehnice, MASCULIN, scria I : Știința Bacău — Relon Săvinești 21—17 (12—9) ; seria a Ii-a : H. C. Minaur Baia Mare — Gloria Arad 20— 17 (19—7) ; FEMININ, Hidrotehnica Constanța fecția București 10—12 Universitatea București pid 15—11 (6—5) ; seria Progresul București — șui Tg. Mureș 18—5 (9—2). Universitatea Timișoara — Constructorul Timișoara 10—5(5—5).

feminină a întrecut la un comod decît o

proporțiisubliniem Timișoara Construc-

seria I: — Con-IG—6), — Ra- a Il-a:Mure-

aImO • Competiția „Uan-Am“ 
(formula 5000) a fost cîștigată la 
actuala ediție de pilotul francez 
Patrick Tambay, care a totalizat 
144 puncte. Pe locul secund s-a 
situat americanul Peter Gethin 
— 108 puncte. în ultima cursă a 
competiției. desfășurată la River
side (California), victoria a re
venit lui Patrick Tambay cu o 
medie orară de 187 570 km.

feminină „Cupa Liliana Ronchet- 
ti“ : T.U.S. 04 Leverkusen —
B.S.E. Budapesta 70—75 (35—29), 
T.C. Southgate (Anglia) — Alca
la Madrid 56—71 (30—43).

BASCHET • La Istanbul, în 
meci tur pentru „Cupa Cupelor" 
(masculin), Levski Spartak Sofia 
a întrecut cu 111—101 (57—51) for
mația locală Beșiktas. învingă
toare» din această dublă întîl- 
nire va juca în turul II cu e- 
china Steaua București. Alte re
zultate : Hapoel Tel Aviv — 
Olymnlakos Pireu 79—60 (42—31), 
M.A.F.C. Budapesta — M. S. 
Viena 105—58 (56—26). A. S. VI-
ganello (Elveția) — Sparta Ber- 
trange (Luxemburg) 79—60 (30—
28) • Rezultate din competiția

HOCHEI PE IARBA A Disputat 
la Budapesta, meciul dintre selec
ționatele orașelor Budapesta și 
Zagreb s-a încheiat cu 
2—0 (1—0) în favoarea 
lor iugoslavi.

scorul de 
sporii vi-

de finală 
jucător a-

TENIS a In sferturi 
la Sydney, tînărul j 
merican Nick Saviano a reușit o 
surprinzătoare victorie cu 7—5, 
6—7, 6—3 în fața australianului

7—5. 
Borg

Colin Dibley. Rezultate din op-
timi : Connors — Letcher 6—0,
6—4, Gerulaitis — Sanders 6—1,
6—3 ; Roche — Masters 6—0,
6—3 ; Pfister — Scanlon 6—2,
6—3 ; Dent — Newcombe 7—6,

Tn 16-imi la Barcelona : 
Moreno 6—3, 4—6, 6—4 ;

RIO 
preș). 
fotbal 
tinho, 
ropa pentru a urmări o serie de 
întîlniri internaționale. Claudio 
Coutinho dorește să cunoască jo
cul echipelor europene, urmînd 
să alcătuiască apoi un nou plan 
de pregătire a fotbaliștilor bra
zilieni, în vederea campionatului 
mondial din Argentina. Antreno
rul brazilian va urmări următoa
rele întîlniri : Olanda — Belgia 
(26 octombrie), Polonia — Portu
galia (29 octombrie), F.C. Kbln
— Eintracht Frankfurt pe Main 
(5 noiembrie), Juventus Torino — 
Atalanta (6 noiembrie), Spania — 
Mexic (9 noiembrie), Schalke 04
— Borussia Mbnchengladbach (12 
noiembrie), România — Iugosla
via (13 noiembrie) și Anglia — 
Italia (16 noiembrie).

O tînară elevă de la școala din 
Vrchlabi intr-un concurs de ve

rificare

centrul deschise tinerilor cu prilejul primă r~’* Apoi, tinerii elevi selecționați sînt invitați în cadrul centrului, care are o școală, cu internat, în localitatea Herliko- vice.Activitatea de instruire se desfășoară paralel cu cea școlară, anul de învățămînt fiind structurat — cu aprobarea Ministerului învățămîntului — în funcție de periodizarea antrenamentelor și a concursurilor, în felul acesta, elevii nu sînt stingheriți în nici muncile specifice Interesant ni în trimestrul 15 aprilie) cursuri fără frecvență, pentru ca programul lor competițional și de instruire să nu fie afectat. Aceasta nu înseamnă că pregătirea școlară _este neglijată. Dimpotrivă, de funcționare

organizează competiții concurenți, . I cărora se face o selecție a aspiranților.

dinuna vîrstei lor. se pare faptul că II (1 februarie — elevii urmează
Regulamentul a centrului prevede ca în cazul când un elev are note slabe la învățătură să întrerupă imediat activitatea sportivă, concentrîndu-se lui“. pentru zi tiv.Centrul de dotat cu cete

profesoriiasupra „cazu- a-1 rezolva po-la Vrchlabi este mai moderne instalații (chiar și cu o pistă artificială de plastic) și funcționează din plin de doi ani. Rezultatele n-au intîrziat să apară. Doi sportivi pregătiți de centru : Blanka Paulu (fond) și Bohumir Zeman (probe alpine) reprezintă cu succes Cehoslovacia în marile competiții internaționale.
După prima manșă a turului II in Cupele europene la fotbal

OASPEȚII
Prima manșă a etapei a doua 

a Cupelor europene a debutat cu 
cîteva „lovituri de teatru", con- 
firmînd interesul pe care-1 sus
cită aceste competiții atît 
populare pe continent.

în C.C.E. aproape toate rezul
tatele sînt semnificative și ade
sea surprinzătoare, lată trei vic
torii în deplasare, obținute de 
formații care vor juca desigur 
un rol important in fazele finale 
ale competiției : Borussia Mon- 
chengladbach cîștigă cu 3—0 la 
Belgrad în fața echipei Steaua 
Roșie (prin golurile marcate de 
Schăfer, Heynckes și Simonsen); 
Ajax iese victorioasă la Sofia 
în meciul cu Levski Spartak cu 
2—1, după ce a condus cu 2—0 
(prin Geels și Erkens), pentru 
ca gazdele să înscrie punctul de 
onoare doar din 11 m, în ulti
mele minute, prin Voinov : iar 
Juventus dispune cu 1—0 de Glen- 
toran, la Belfast (prin golul lui 
Causio). F. C. Liverpool a sur
clasat pe Dynamo Dresda (5—1),

CA LA EI ACASA
STENOGRAMA UNOR MECIURI

de

Fibak — Luna 6—3, 6—3 ; oran- 
tes — Vasselin 6—1, 6—0; Kodes—
Bunis 6—1, 6—4 ; Bertolucci 
Hoyt 6—2, 6—3 ; Taroczi 
6—4, 4—6, 8—6 ; Peccl
6—2, 6—4.

Soler 
Kary

VOLEI > In continuarea 
neului din S.U.A., echipa 
culină a Cubei a susținut o 
întîlnlre amicală cu selecționata 
țării- gazdă. Partida, disputată la 
Muncie (Indiana), în prezența a 
peste 6000 spectatori, s-a înche
iat cu scorul de 3—0 (15—10, 15— 
6, 15—10) în favoarea formației
Cubei.

tur- 
mas- 
nouă

YACHTING • Campionatul 
mondial la clasa „Finn* s-a în
cheiat la Palamos (Spania) cu 
victoria sportivului spaniol Joa
quin Blanco, urmat în clasa
mentul final de coechiDierul său 
Jos£ Luis Dorește, brazilianul 
Biekarck și sovieticul Andrei Ba
lanov.

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI : Benfica Lisabona — B.K. Copenhaga 
1-4) (0-0). A înscris Pietro din penalty (min. 60) ; F.C. Nantes — Atletico 
Madrid 1—1 (0—1). Au marcat : Marcial (..'... ZZ 
Lacombe (min. 47) pentru gazde ; Celtic Glasgow 
(0-0) ; F.C. Liverpool — Dynamo Dresda 5—1 (3—0).
21 și 58), Hansen (min. 36), Feal (min. 42 — din
64), respectiv Haefner (min. 76).

(min, 42) pentru oaspeți, respectiv
- Wacker Innsbruck 2—1 
Au înscris : Case (min. 
penalty), Kennedy (min.

4-0CUPA CUPELOR : F.C. Porto — Manchester United 
Duda (min. 8, 27, 54) șl Oliveira (min. 60) ; Austria 
Kosice 0-0 1 Vejle B.K. - P.A.O.K. Salonic 3-0 (1-0) ; 
Brann Bergen 2—0 (1—0).

(2-0) I Au însorise 
Viena — Lokomotiv 
Twente Enschede —

CUPA U.E.F.A. : Torino — Dinamo Zagreb 3—1 (2-0).
(min. 8), Sala (min. 30 și 55), respectiv Ce fin (min. 
2-0 (2-0). Au marcat : Wiilson (min. 29)
Aikmaar — C.F. Barcelona 1—1 (1-0). Au însori® :

Au înscris : PUfcl 
59) ; Lazio 

și Giordano (min. 30) ; 
Nygaard (min.

pectiv Neeskens (min. 46) ; Bastia — Newcastle 2—1 (0—1) ; Bayern 
— Marek Stanke Dimitrovo 3-0 (1—0). Au_ inscrisj Muller (min. 44) 
meninge (min. 51, 64) : Aston Villa — .
penhaga — Dinamo Tbilisi 1-4 (0-2)

min. 60 
a jucat

după ce condusese în 
cu 5—0. Atletico Madrid 
foarte bine la Nantes și putea 
chiar să obțină victoria, dacă la 
scorul de 1—1 (rezultat final), 
Ruben Cano n-ar tl ratat un pe
nalty. Surprind victoriile obținu
te doar la limită acasă de 
Benfica șl Celtic Glasgow.
In CUPA CUPELOR, două sur

prize de mari proporții : Man
chester United a fost surclasată 
de F. C. Porto cu 4—0, după un 
meci ta care ..suporterii englezi 
au stat cuminți în tribune, ca 
și dincolo de stadion, deprimați 
probabil de rezultat* — după 
cum consemnează agenția Reuter; 
remarcabilă este șl victoria reali
zată de Anderlecht la Hamburg, 
unde belgienii au condus cu 1—0 
(prin Coeck), gazdele au egalat 
(Keller), Iar In min. 88 Rensen- 
brink aduce victoria oaspeților, 
spre stupefacția celor 50 ooo de 
spectatori.

In fine, după cele 16 partide 
din CUPA U.E.F.A., reținem vic
toriile echipelor Dinamo Tbilisi 
(4—1 la Copenhaga), F.C. Magde
burg (4—2 cu Schalke 04, Spar- 
wasser mareînd 3 goluri), scorul 
egal (2—2) dintre A.E.K. și Stan
dard Llăge. după ce belgienii 
conduseseră cu 2—0. Surprinză
toare sînt firește victoriile reali
zate de Eintracht Frankfurt (3-0

Gornik Zabrze 2—0 (1-0) ; 
Ipswich — Las Palmas 1—0

— Lens 
A.Z. ’67 

41), rev- 
Miinchen 
și Ru-m- 
K.B. Co- 
(1-0).

în deplasare cu F. C. Ziirich), e- 
galul dintre Molenbeek și Cari 
Zeiss Jena, victoria repurtată de 
modesta formație norvegiană 
Kristiansand (1—0) asupra lui 
Eintracht Braunschweig, ca și 
cele 5 goluri marcate de P.S.V. 
Eindhoven la Lodz !

Se poate deci spune după a- 
ceastă manșă, că majoritatea 
oaspeților au jucat... ca la el 
acasă. Dovadă sînt scorurile cu 
care au cîștigat unele formații 
în deplasare. Să vedem ce se 
va întîmpla însă în returul de la 
2 noiembrie.

ton OCHSENFEW

IN PRELIMINARIILE C.M.

• La Ciudad de Mexico (100 000 
snectatori), în cadrutl C.M. (tur
neul final al zonei Amerlcii de 
Nord. Centrale și bazinului Ca
raibilor) : Mexic — Guatemala
2—1 (1—0). Au înscris Ayala și 
Cardenas, respectiv Mitrovici. în 

clasamentul turneului continuă 
să conducă neînvinsă echipa Me
xicului, cu 8 p.

• în Cupa Europei Centrale • 
Partizan Belgrad — Zbrojovka 
Brno 5—1, Honv£d Budapesta — 
Vojvodina Novi Sad 6—0.
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