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Astăzi, la „Parcul Copilului11 [ora 14,15]: ROMÂNIA - POLONIA

RUGBYȘTII NOȘTRI DEBUTEAZĂ ÎN CURSA 
PENTRU UN NOU TITLU EUROPEAN

5

des-Astăzi după-amiază se 
chide stagiunea internațională 
de rugby. în „Parcul Copilu
lui", echipa națională — cam
pioană a Europei — își va apă
ra titlul de onoare în cadrul 
unei confruntări, importante, 
desigur, cu XV-le Poloniei. A- 
cest meci marchează, pentru cu
lorile noastre, debutul în noua 
ediție, a X-a (1977/78), a marii 
competiții europene, al cărei start 
s-a dat luna trecută. Acest al 
117-lea meci din palmares re
prezintă începutul unei cam
panii de toamnă care se anun
ță deosebit de fierbinte. într-a- 
devăr, intr-un interval de nu
mai 5 săptămîni, rugbyștii ro
mâni vor juca cu cei polonezi, 
italieni și francezi (aceste ulti
me două meciuri se vor desfă
șura în deplasare), urmînd ca 
la primăvară curba dificultă
ții să scadă, adversarii noștri 
fiind jucători cehoslovaci și 
spanioli (ambele partide dispu- 
tîndu-se la București).

Prin urmare, pentru a men
ține titlul ciștigat pină acum de 
trei ori, echipa României va 
trebui în această toamnă să fie 
de netrecut.

Ce se așteaptă de la acest 
prim joc al tricolorilor în noul 
sezon ? în primul rînd, confir
marea ascensiunii lor pe prima 
treaptă a ierarhiei continenta
le. Și asta printr-o evoluție cel 
puțin la nivelul trecutelor par
tide victorioase. în care ei 
ne-au adus atitea satisfacții 
(este vorba, maj ales, de acele 
meciuri excelente ; 15—12 cu
Franfa, 69—0 cu Italia !). Să 
fim noi oare prea pretențioși ? 
Socotim că nu. Și iată de ce.
în primul rînd, deoarece echi
pa noastră este pregătită în
continuare de un tehnician
(Valeriu Irimescu) care și-a
dovedit hărnicia și capacitaîea 
de a imprima pentru fiecare 
partidă tactica potrivită. Apoi, 
pentru că formația cu care se 
preconizează a se aborda noul 
sezon va fi, în linii mari, ne
schimbată față de aceea ce a 
fost recent laureată. Există, 
deci, garanția unej continuități, 
a înmănuncherii unor valori 
consacrate. Fiindcă dintre ve

Un exercițiu al înaintării, la 
ultimul antrenament, de ieri.
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chii titulari au „căzut" doar 
Dărăban, cel cu numărul 8 — 
care va fi înlocuit de timișorea
nul Dumitru, un mai vechi «In
terpret" al echipei naționale — 
și Băcioiu, pilierul — în locul 
căruia va evolua năvalnicul, 
dar oarecum dezordonatul Țur- 
lea, de la Dinamo. (Noii veniți 
au luat, dealtfel, parte la tur
neul neo-zeelandez din 1975). 
Așadar, echipa care la ora 14,15, 
la fluierul arbitrului francez 
Christian Inschopsc, va intra în 
teren va arăta astfel : Bucos — 
Motrescu, Nica. Varga, Ianusc- 
vici — Alexandru, Paraschiv — 
Murariu, Dumitru, Stoica — M. 
Ionescu, Pintea — Dinu, Orte- 
lecan, Țurlea. Rezerve : Scarlat, 
Municanu, Borș, Suciu, Cornel 
Vasilc, Constantin.

în ceea ce-i privește
rugbyștii polonezi, aceștia vor 
menține echipa care recent a 
obținut o bună performanță, 
învingînd „squadra azzurra", 
tot în campionatul european : 
J. Jagieniak — Zaniewski, Kuc 
(Dabrowski), Krac, Jablonski — 
Kruszinski, Milart — Ilirszler, 
Cz. Jagieniak, Gasiorowski — 
Kasinski, Justinski — Krawc- 
zuc, Ganko, Golab.

HUNE, STARTUL EDIJItl
DE IARNA A „OACIADH

profesiile.

va fi
cum ne spunea C. Vermca

livă întrecere, intitulată

Din întreaga țară ne-au sosit vești / 
privind intensele pregătiri care se fac ) 
pentru ca miine, intr-o atmosferă de ) 
puternic entuziasm tineresc, specifică J 
marilor evenimente sportive, să se j 
dea startul în EDIȚIA DE IARNA J 
A COMPETIȚIEI NAȚIONALE „DA- -ț 
CIADA", competiție care și pină ? 
acum, la întrecerile care au fost or
ganizate in toate localitățile, a an
trenat zeci de mii de tineri, de oa
meni ai muncii de toate vîrstelc și

In Capitală, ca și in intreaga tară, 
bazele sportive, împodobite sărbătorește, sînt gata să pri
mească pe primii participant) la noua etapă a acestei im
portante competiții. în acest sens, este de subliniat colabo
rarea dintre toii factorii cu atribuții în domeniul educa
ției fizice și sportului pentru a se asigura încă din start 
reușita acțiunilor, pentru mobilizarea cit mai largă a tine
relului de la orașe și sate in competiții cu un grad sporit 
de atraclivitate. Vremea încă frumoasă permite organiza
rea unor acțiuni complexe, în cadrul cărora vor avea loc 
întreceri și la alte discipline decît cele înscrise in calen
darul competitions! pentru această ediție de iarnă.

Din județul Neamț, de pildă, aflăm că ziua de miine 
o adevărată sărbătoare a sportului de masă". După 

secretar al C.J.E.F.S., la ma
nifestările ce vor fi organizate pe toate bazele sportive 
din municipiul Piatra Neamț vor participa peste 3 900 de 
tineri. După deschiderea festivă, programată la complexul 

și după o defilare pe arterele orașului, 
sportivii vor lua parte la un „Cros de toamnă", la întreceri 
de fotbal, handbal, tenis de masă, șah și la alte discipline.

La Craiova, se vor intilni sportivii satelor într-o atrac- 
„Cupa satelor doliene". care va 

marca deschiderea ediției de iarnă a „Daciadei". iar tinerii 
din întreprinderi și instituții vor lua parte Ia competiții de

sportiv „Ceablaul

atletism, volei, handbal, tenis de masă.
în județul Satu Mare vor avea loc multiple acțiuni de 

masă, dintre care amintim concursurile de tenis de masă, 
deschise elevilor și studenților, cele de șah, volei, judo, hand
bal sau fotbal programate la Satu Marc. Negrești, Cărei,
Orașul Nou. Petrești, Turț ș.a.

Vești asemănătoare ne-au sosit și din alte localități — 
Ploiești, Reșița, Miercurea Ciuc, Iași, Galati, Suceava, Tg. 

interes pentru ca ediția de 
Daciada" să debuteze cu 

succes. Iar capitala tării. Bucureștiul, va oferi iubitorilor

Mureș ș.a. — ilustrînd marele
iarnă a competiției naționale

de sport multiple manifestări sportive.
Tuturor, SUCCES 1

DE CE LUPTELE LIBERE NU POT EGALA NIVELUL
Șl SUCCESELE OBȚINUTE LA GRECO-ROMANE ?

O anchetă din care rezultă că toate datele sint cunoscute 
dar măsurile Intirzie deși acestea sint la indemină

pe

Dimitrie CALLIMACHI

Cu aproape 20 de ani în urmă, 
în tara noastră au început să 
se practice, în mod organizat, 
și luptele libere, cele greco- 
romane avînd o frumoasă tradi
ție, iar cîțiva dintre sportivii 
fruntași reușind să se impună 
în competițiile internaționale. 
Ca orice început, a fost greu. 
Pentru specializarea unor teh
nicieni români a fost invitat 
antrenorul japonez S. Kasahara.

Primii antrenori care au de
prins tainele luptelor libere au 
fost Ion Crîsnic, Ion Bătrîn și 
Ion Vascul Popovici. Au urmat 
ani multi de pregătire, de con
solidare a unor secții. Cîteva 
elemente de excepție (Fr. Ralia,

V. Iorga, P. Coman. L. Șiman) 
au obținut chiar performanțe 
care au situat România în rîn
dul țărilor fruntașe, pentru ca 
apoi să decadă, odată cu ieșirea 
din competiție a unor sportivi 
valoroși.

Așa stînd lucrurile, în condi
țiile în care cele două stiluri 
fac parte din aceeași federație 
(deci activitatea lor este coor
donată de aceiași oameni), iar

1. CARE SÎNT CAUZELE DETERMINANTE 
VALORIC EXISTENT INTRE CELE DOUA STILURI ?

2. CE MASURI URGENTE CONSIDERAȚI A FI NECESARE PENTRU................................................ ...........UBER^ ?

n-au fost complete și decisive
mai greu. Ca atare, nici tineri 
talentați și bine pregătiți nu 
puteau să apară prea mulțl. în

Ancheta realizata de
Mihai TRANCA

pentru practicarea acestui sport 
(indiferent de stil) sînt nece
sare aceleași calități fizice, pare 
de neînțeles diferența evidentă 
de valoare intre reprezentanții 
noștri la cele două 
mai de aceea am 
utilă o anchetă în 
cialiștilor. al unor

în domeniul lupte- 
le-am adresat două

răspundere 
lor, cărora 
întrebări :

stiluri. Toc- 
considerat 

rîndul spe- 
factori cu

In Divizia A de fotbal

CREȘTEREA NIVELULUI LUPTELOR

Măsurile stabilite la început
secretar al 
de onoare

ALE DECALAJULUI

0 ETAPĂ PROLOG LA MECIUL DE LA 13 NOIEMBRIE...

MIBON OLTEANU,
C.N.E.F.S., președinte 
al F.R. Lupte.

1. O primă cauză 
tradiției, care atrage ____  ___
șl altele. Neexlstlnd foști sportivi 
valoroși la luptele libere, for
marea unor antrenori prlcepuțt 
șl pasionați s-a efectuat mult

este lipsa 
după sine

(Continuare în pag. a 2-a)

Etapa nr. 11 de astăzi în
seamnă, de fapt, prologul ce
lui mai important, acum, meci 
al anului, cel cu Iugoslavia, de 
la 13 noiembrie. în conul de 
interes al acestui eveniment,
AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX’

CLASAMENT
1. A.S.A. Tg. Mureș 10 6 2 2 24-12 14
2. Sportul stud. 10 7 0 3 15-10 14
3. F.C. Argeș 10 5 3 2 19-13 13
4. Dinamo 10 5 2 3 17-12 12
5. „Poli" Timișoara 10 5 2 3 14-14 12
6. Steaua 10 4 3 3 18-11 11
7. Univ. Craiova 10 4 3 3 11- 9 11
8. F.C. Olimpia 10 5 1 4 14-14 11
9. U.T.A. 10 3 4 3 13-14 10

10. Jiul 10 4 1 5 14-15 9
11. S.C. Bacâu 10 2 5 3 11-16 9
12. C.S. Tirgoviște 10 4 1 5 7-14 9
13. F.C. Constanța 10 4 0 6 16-16 8
14. F.C. Petrolul 10 3 2 5 13-13 8
15. F.C. Corvlnul 10 3 2 5 11-16 8
16. F.C. Bihor 10 4 0 6 12-18 8
17. Politehnica lași 10 2 3 5 9-12 7
18. F.C.M. Reșița 10 2 2 6 8-17 6

xXXXXXXXXXXXXXXWXXXXV

JXXXXXXXXXXXXXXXXXVI

% Petroșani : 
Ploiești :

Sj Satu Mare : 
g Reșița : 
îs Constanța : 
|| Oradea : 
îs Bacău : 

București : 
â
J; Craiova :

i'.XXXXXXXXXWXXWXXXX

PROGRAMUL ETAPEI fcxxxxxxxxxxxxxxxxx'Țs

- A.S.A. Tg. Mureș
— C.S. Tirgoviște
- SPORTUL STUDENȚESC
- POLITEHNICA lași
- U.T.A.
- DINAMO
- F.C. ARGEȘ
- POLITEHNICA Timișoara 

(stadion Steaua)

UNIVERSITATEA - F.C. CORVINUL
Toate partidele încep la ora 14.

JIUL
F.C. PETROLUL 
F.C. OLIMPIA 
F.C.M.
F.C.
F.C. BIHOR 
S.C.
STEAUA

ftXXXXXXXXXXXXXXXXX'G

„Trofeul Carpați" înaintea ultimelor două runde

PLĂCUTA SURPRIZĂ PRODUSĂ 
DE JUNIOARELE NOASTRE

„runda" de sîmbătă poate fi 
privită și prin ea însăși. Adi
că ?

Meciurile zilei se joacă la Pe
troșani, București și Reșița,

La Petroșani, pentru că Jiul 
'„nu știe" să piardă acasă, iar 
A.S.A. Tg. Mureș este lider. 
Acum două campionate, Bone

și elevii săi au plecat cu o 
frumoasă victorie (3—2) din 
Valea Jiului. Da, dar acum 
un an, Mulțescu și Dumitrache 
s-au detașat net învingînd cu 
4—0 ! Care-i adevărata dife
rență dintre cele două com
batante 71

La București, pentru că 
Steaua e, totuși. Steaua, iar 
Politehnica Timișoara n-a re
nunțat la marile ei ambiții, 
chiar dacă a pierdut, dumini
că, la Tg. Mureș. Meciul a- 
cesta atrage, dacă vreți, și pen
tru că în penultima etapă a 
ediției trecute, tot la Bucu
rești. între cele două echipe n-a 
fost decît egalitate : 2—2 I

Meciul de la Reșița se înscrie 
și el printre „atracțiile" zilei pen
tru că în Valea Domanului se 
dă astăzi bătălia pentru evita

rea „lanternei". Cicerone Ma- 
nolache contra Ilie Oană, iată 
un duel foarte interesant. în 
campionatul trecut a fost „re
miză” (1—1) după ce ieșenii au 
deschis scorul dintr-un penalty, 
transformat de Romilă.

A 11-a etapă mai interesea
ză prin derbyul promovatelor, 
meciul de la Ploiești, cel de la 
Satu Mare, și prin jocurile de 
la Constanța și Oradea, unde, 
în campionatul trecut, U.T.A. 
și Dinamo au pierdut la ace
lași scor de forfait (0—3).

Dar oricite calcule am face, 
etapa de astăzi interesează în 
primul rînd prin evoluția in
ternaționalilor, pe care i-am 
dori într-o formă cît mai bună, 
în perspectiva importantei 
partide de la 13 noiembrie, cu 
reprezentativa Iugoslaviei.

BACĂU, 4 (prin telefon). E- 
chipele Bulgariei, Iugoslaviei, 
Norvegiei, Uniunii Sovietice și 
cele două reprezentative ale 
României — A și de tineret —, 
participante la cea de-a 16-a 
ediție a tradiționalei competi
ții de handbal feminin „Trofeul 
Carpați”, au avut vineri zi de 
odihnă. Binemeritată odihnă 
după intensele solicitări din 
primele trei runde și înaintea 
ultimelor două etape ale aces
tei întreceri, în care sînt pro
gramate veritabile derbyuri ale 
handbalului feminin internațio
nal.

Principala concluzie a primei 
părți a Întrecerii a fost, fără 
discuție, lupta fără menaja
mente hi flecare fază, pentru 
fiecare minge, din primul șl 
pină în ultimul minut al parti
delor. Prilej de a constata că 
azi și în handbalul feminin pri
ma condiție este aceea a unei 
pregătiri fizice minuțioase. în 
partea de vlrf a unul clasament 
avînd ca indicator de bază pre
gătirea fizică se află tn acest 
turneu reprezentativele Norve-r

giei și României tineret. Faptul 
nu este întîmplător. Ele cu
prind, în exclusivitate (Româ
nia) sau în majoritate (Norve
gia), handbaliste cu o medie de 
vîrstă Intre 17 și 20 de ani. Fi
rește, aceasta este o primă 
treaptă. A doua, pe fondul unei 
pregătiri atletice excelente, es
te viteza debordantă cu care se 
desfășoară atacurile, circulația 
permanentă a jucătoarelor și un 
semnificativ început de anulare 
a specializării pe posturi. Jocul 
bărbătesc domină evoluția fe
telor și cind va scădea simțitor 
procentul de durități (în core
lație directă cu creșterea tehni
cității), jocul va cjștiga foarte 
mult în valoare și spectaculozi
tate.

Alături de aceste prime con
statări semnalăm cititorilor noș
tri valoarea deosebită a selec
ționatei Iugoslaviei, devenită 
etalon pentru flecare din parti-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 8-a)



Distincții internaționale pentru șahiștii noștri DE CE LUPTELE LIBERE NU POT EGALA NIVELUL’
M PAVLOV Șl V. STOICA, MAEȘTRI INTERNAȚIONALI

La Caracas, in Venezuela, s-a 
desfășurat ședința Consiliului 
central al Federației internațio
nale de șah (F.I.D.E.). Pe ordi
nea de zi a figurat, printre 
altele, atribuirea de titluri in
ternaționale jucătorilor și jucă
toarelor care au îndeplinit nor
mele de clasificare.

Titlul de maestru internațio
nal a fost atribuit și șahiștilor 
români MIRCEA PAVLOV 
(membru al clubului I.T.B.) și 
VALENTIN STOICA (Universi
tatea). In felul acesta, numărul 
maeștrilor internaționali români 
a ajuns la 10. Acest titlu îl 
mai dețin V. Ciocâltea, Th. Glu- 
■țescu, M. Șubă, V. Vaismaai, 
C. Radovici, D. Drimer, O. Tro- 
ianescu și I. Bălanei. Să amin
tim că M. Subă a realizat în 
acest an o notă de mare maes
tru, iar M. Ghindă și Em. Un- 
gureanu cite o notă de maes
tru internațional.
CUM SE VA DISPUTA MECIUL 

PENTRU TITLUL SUPREM ?
în ședința sa de la Caracas, 

F.I.D.E. a stabilit, cu unanimi
tate de voturi, modul de desfă
șurare a meciului pentru titlul 
mondial programat anul viitor 
între Anatoli Karpov și învin
gătorul finalei candidaților care 
opune pe Boris Spasski și Viktor 
Korcinoi.

Se va juca un număr neli
mitat de partide, pină la șase 
victorii, remizele neluindu-se in 
considerație. Potrivit noului re
gulament, se exclude posibilita
tea meciului egal care îl favo
riza pe deținătorul titlului. în 
cazul înfrîngerii, fostul campion 
are, însă, drept la un meci re
vanșă, disputat în aceleași con
diții.

Olimpiadele de șah din 1978 
(masculină și feminină) vor 
avea loc în Argentina, în pe
rioada octombrie-noiembrie.

FINALELE „B“
La Timișoara și Galați s-au 

desfășurat seriile „B“ ale cam
pionatului național masculin, 
ultima etapă de calificare in fi
nala întrecerii care stabilește 
pe primul jucător al țării.

TIMIȘOARA : 1—5. $. Neam- 
tu, M. Pavlov, M. $ubă, S. 
Griinberg, D. Bondoc 9*/i (din 
15), 6—7. I. Zarcula, C. Bușu 
9, 8. D. Bena 8V,, 9—10. V. Ța- 
cu, M. Șuta 8, 11. S. Giurumia 
7‘/s, 12. V. Adam 6>/2, 13. Tr. 
Stanciu 6, 14. H. Prundeanu
5'/2, 15. I. Folert 3, 16. C. Tu
dor l'/j.

GALATI: 1. A. Urzică 9’/a 
(din 13), 2. V, Georgescu 8%, 
3—6. P. Stefanov, Gh. Mititelu, 
I. Mărășescu, M. Tratatovici 
7«A, 7—9. A. Cheșca, C. Dumi- 
trașcu, A. Kertesz 7, 10. O. Puș- 
cașu 6*/3, 11. E. Nacbt 6*/», 12. 
Gh. Rotariu 4, 13. E. Hoszu 3, 
14. M. Mihuț 2>/2.

Primii 4 clasați (la egalitate 
de puncte s-a ținut seama de 
coeficienții Sonnebocn—Berger) 
s-au calificat în finală.

CINE VOR FI FINALIȘTII ?
La actuala ediție a finalei 

campionatului național masculin 
(Sibiu, 4—25 decembrie) au 
drept de joc direct (pe baza 
rezultatelor obținute anul tre
cut) M. Ghindă (deținătorul 
titlului), Fl. Gheorghiu, V. Cio
câltea, C. Radovici, I. Biriescu, 
Em. Ungureanu, N. Ilijin și 
P. Voiculescu. Lor li se adau
gă cei 8 jucători calificați în 
grupele B. Pentru ocuparea ce
lorlalte două locuri vacante, 
pină la completarea totalului 
de 18, va avea loc un turneu de 
baraj (dublu tur) între urmă
torii jucători : Th. Ghifescu, V. 
Stoica (n-au participat la gru
pele ,,B“), I. Mărășescu, M. Tra
tatovici, D. Bondoc și I. Zar
cula. Turneul, care se anunță 
deosebit de interesant, va în
cepe la 20 noiembrie, în sala 
Clubului central de șah din 
strada Vasile Conta nr. 16.

MECIUL FEMININ 
ROMANIA-BULGARIA

Intre 23—30 noiembrie, la Per- 
nik, va avea loc tradiționalul 
meci feminin de șah Bulgaria— 
România. Se va juca sistem 
Scheweningen : senioarele la 6 
mese, junioarele — la 2. Din 
lotul român, care se pregătește 
pentru această importantă întîl- 
nire, fac parte E. Polihroniade, 
G. Baumstark, M. Teodorescu, 
M. Mureșan, L. Bogdan, J. Kan
tor, D. Nuțu, V. Ilie ș.a.

ECHIPA I.T.B., IN SPANIA
La invitația Clubului de șah 

din Malaga, echipa I.T.B., cam
pioana națională masculină, 
pleacă astăzi in Spania pentru 
un meci, la 10 table (sistem 
Scheweningen), cu formația lo
cală.

Echipa bucureșteană aliniază 
garnitura sa de elită cu FI. 
Gheorghiu, Th. Ghițescu, M. 
Pavlov, O. Troianescu, C. Bo
tez, Em. Reicher.

Rubrică redactată de 
Valeriu CHIOSE

Șl SUCCESELE
(Urmare din pag. 1)

OBȚINUTE LA GRECO-ROMANE?

„CUPA ȘCOIARLL" A REVENIT
A treia ediție a „Cupei ȘcoLa- 

TU1“ la box a luat sfîrșit în sala 
I.S.B., care s-a dovedit și de 
Astă dată o bună gazdă pentru 
reuniuni pugilistice. Programul 
galei, deși redus datorită celor 
patru neprezentări, a plăcut 
Spectatorilor care au urmărit 
meciuri foarte disputate. Dintre 
cei 20 de boxeri care au urcat 
in ring, Dumitru Șchiopu (căruia 
antrenorul Gh. Flat îi prevede 
un viitor frumos), Petre Radu, 
Gh. Dicu și Petre Mateescu s-au 
dovedit a fi cei mai bine pre
gătiți. Cupa a revenit pugiliști- 
lor de la Dinamo care, pe par
cursul competiției, au acumulat 
cel mai mare număr de puncte.

PlIGILIȘTILOD DE LA DINAMO
Rezultate tehnice : Gh. Anganu ( 
(Steaua) b.ab. 3 T. Costache 
(F.E.A.), N. Gurba (Steaua) 
b.p. M. Matache (Metalul), N. 
Ciubotarii (Dinamo) b.p. F. Pre
oteasa (Steaua), D. Șchiopu 
(Steaua) b.p. D, Parpaliu (Voin
ța), P. Borțea (Semănătoarea) 
b.p. Gh. Adam (Metalul), T. Mi
tică (C.s.s.) b.p. P. Marcu (Vo
ința). D. GavrUaș (Voința) b.p. 
V. Podiuc (Autobuzul). P. Mate
escu (C.S.Ș.) b.p. St. Costache 
(F.E.A.), P. Radu (Dinamo) b.p. 
A. Smîdu (Autobuzul) și Gh. 
Dicu (Semănătoarea) b.p. M. Do- 
brescu (Autobuzul).

D. DIACONESCU — eoresp.

altă ordine de idei, măsurile sta
bilite atunci cind fi-a început 
activitatea la acest stil n-au 
lost complete șa decisive. Avînd 
mereu rezultate toarte bune la 
greco-romaine, consiliile județe
ne, federația, chiar conducerea 
mișcării sportive din țara noas
tră nu s-au ocupat în mod per
manent de problemele majore 
ale luptelor libere. Așa se face 
că numărul secțiilor puternice 
(productive) de lupte libere este 
mult mai redus decît cel al gre- 
co-romanelor, iar antrenorii sint 
mai puțini și mai slab pregătiți 
profesional. O cauză recentă a 
scăderii performanțelor repre
zentanților noștri La stilul libere 
este și schimbarea, puțin forțată, 
a generațiilor. Să fim bine în
țeleși, noi optăm pentru întine
rirea lotului național cu elemen
te dotate, talentate, dar schim
bările să se facă treptat și tână
rul care vine în lot să aibă, în 
momentul promovării sale, o va
loare foarte apropiată de a ce
lui pe care-1 înlocuiește, or, ui 
cazul lotului nostru de libere nu 
s-a procedat așa și, firește, re
zultatele au fost cele cunoscute.

2. Obiectivele există. Progra
mul privind dezvoltarea activită
ții de educație fizică și sport pe 
perioada 1976—1980 și pregătirea 
sportivilor români în vederea 
participării la Jocurile Olimpice 
din i960, adoptat de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
precizează foarte clar sarcinile 
pentru perioada ce urmează. 
Ceea ce rămine de făcut este să 
găsim căile cele mai eficiente 
pentru îndeplinirea obiectivelor 
stabilite. Se poate afirma cu 
certitudine că așa cum antre
norii de La greco-romane găsesc 
mereu elemente foarte bine do
tate, există destui tineri talentați 
care, bine pregătiți, ne pot re
prezenta cu cinste în orice mare 
competiție internațională și la sti
lul libere. Ei trebuie însă căutați 
mereu, în centrele industriale, 
unde sint școlarizați mii de e- 
levi. Așa vom proceda. Vom în
ființa secții, nuclee puternice, în 
mai multe centre din țară, uni
tăți capabile să pregătească In 
permanență tineri apți pentru 
marea performanță. Acestor sec
ții le vom asigura condițiile 
materiale necesare și tehnicienii 
corespunzători. Ne vom ocupa 
mai mult de problema cadrelor, 
de pregătirea și specializarea an
trenorilor de lupte libere. în a- 
cest sens, mă gîndesc și la in
vitarea unui specialist dintr-o 
țară unde luptele libere sint mai 
dezvoltate, alături de care să-și 
ridice nivelul cunoștințelor pro
fesionale majoritatea antrenori
lor români, în cadrul unui curs 
de specializare pe o durată mai 
lungă. De asemenea, va trebui 
să fim mai exigenți cu marile 
cluburi de performanță, în ale 
căror secții munca de pregătire 
a sportivilor nu se desfășoară la 
nivelul cerințelor actuale (Steaua, 
Dunărea Galați, C.S.M. Reșița, 
Nicolina Iași, Mureșul Tg. Mu
reș, Progresul București etc.). De
altfel, clubul Dinamo București 
— sub pretextul că întărește 
secția de libere de La Dinamo 
Brașov — a desființat secția de 
libere din Capitală ’

Se impunea o mai mare exigentă 
a biroului federal

ALEXANDRU CRACIUNESCU, 
președintele F. R. Lupte :

1. Luptele libere au o mai 
mare arie de răspîndire pe plan 
mondial decît cele greco-roma
ne și, deci, accesul spre virful 
piramidei valorice este mai ane
voios. în același timp, însă la 
noi numărul secțiilor este mai

HI P I S M „CARUSELUL77 PERFORMANTELOR
Alergările de trap — ca și 

multe alte întreceri — pre
zintă o anumită notă de incer
titudine în ceea ce privește re
zultatul final. Este știut că 
foarte multi caj înregistrează 
fluctuații de valori (destul de 
mici dealtfel), ele fiind deter
minate de anumiți factori obiec
tivi (dispoziție, formă, sănătate 
etc.). Cind aceste oscilații nu 
contravin flagrant ultimelor e- 
voluții, ele pot fi considerate 
ca normale, dar în momentul 
în care după o serie de perfor
mante mai mult decît modeste 
un concurent realizează un salt 
de valoare puțin obișnuit, atunci 
asupra corectitudinii valorii res
pective se ridică un justificat 
și legitim semn de întrebare. 
A.șa s-a întîmplat joi după- 
amiază cu iapa Cabiria, antre
nată și condusă de G. Avram. 
Inexistentă in ultimele reuniuni, 
cind terminase numai prin coa
da plutonului (de trei ori pe 
locul 10), de data aceasta „prin
de aripi” și cîștigă-într-un timp 
— 1:44,6 — cu peste 13 secunde 
mai bun decît ultima perfor
manță. O fi Cabiria un element 
tinăr, susceptibil de progres, 
dar nici chiar așa ! 13 secunde 
rămin totuși 13 secunde și dacă

eventul Cabiria-Hebreea (21 lei!) 
n-a reușit, ultima fiind învinsă 
chiar pe linia sosirii de către 
Jurat, asta-î cu totul altceva. 
Sîntem curioși (probabil și pu
blicul spectator) să știm ce ex
plicații poate da G. Avram. 
Rezultate tehnice î Cursa I: 
Cabiria (G. Avram) 1:44,6, 2. 
Tabora, simplu 9, ordinea 23. 
Cursa a II-a : Jurat (N. Simion) 
rec. 1:35,0, 2. Hebreea, 3. Fricos. 
Simplu 8, ordinea 58, event 150, 
ordinea triplă 6 096. Cursa a 
IlI-a: Rujnița (G. Popescu) ree. 
1:38,0, 2. Tusla. Simplu 8, or
dinea 13, event 97. Cursa a IV-a: 
Orgolioasa (A. Brailovschi) rec.

1:30,1, 2. Corniș, 3. Santiago,
Simplu 3, ordinea închisă, event 
14, ordinea triplă 1329. Cursa a 
V-a : Campaner (N. Simion) rec. 
1:30,9, 2. Reactor. Simplu 4,50, 

ordinea 107, event 29, triplu cîș- 
tigător 229. Cursa a Vl-a : 
Incaș (R. Arsene) rec. 1:29,5. 2. 
Diatom, 3. Dințura. Simplu 5,50, 
ordinea 22, event 101, ordinea 
triplă 436. Cursa a VII-a : Za- 
polia (G. Avram) rec. 1:36,3, 2. 
Ilia. Simplu 2,80, ordinea 21, 
event 257, triplu cîștigător 1 949. 
Pariul austriac s-a ridicat la 
suma de 52 013 lei și s-a în
chis.

Gh. ALEXANDRESCU

restrlns decît la greco-romane, 
iar antrenorii sint mai slab pre
gătiți tocmai ia stilul in care 
tehnica este mai complexă șl 
mai greu de însușit. Trebuie să 
recunoaștem că și biroul nos
tru federal s-a ocupat mal pu
țin de luptele libere, mulțumin- 
du-ne eu rezultatele foarte bune 
de la celălalt stil. Chiar antre
norul coordonator al federației, 
Ion Comeanu, nu s-a ocupat 
in mod egal de controlul și de 
îndrumarea activității celor două 
stiluri.

Biroul federal poartă deci o 
mare parte de vină in această 
situație. Deși arh analizat acti
vitatea luptelor libere, n-am luat 
măsuriile care se impuneau.

2. O primă preocupare trebuie 
Îndreptată spre creșterea cali
ficării antrenorilor. Campionatul 
sătesc de trintă va trebui mal 
atent urmărit pentru depistarea 
elementelor dotate. In această 
acțiune vor fi angajați antreno
rii, consiliile județene, federația 
etc. Vom organiza mai multe ta
bere de pregătire pentru copii și 
juniori, urmărind, mai atent, 
evoluția celor mai talentați in 
scopul creșterii lor valorice pen
tru înalta performanță. Pe vii
tor vom opri trecerea unor 
sportivi de la libere la greco-ro- 
mane, așa cum s-a mai intîm- 
plat. Vom veghea ca și arbitra
jele (se vor profila arbitri spe
cial pentru stilul liber) să-și a- 
ducă o contribuție corespunză
toare la dezvoltarea acestui stil. 

Condiții egale, rezultate diferite, 
pe măsura modului In care se 
muncește in secții și la lotul

reprezentativ
VICTOR DONA, secretar al 

F. R. Lupte :
1. Pornind de la faptul că pen

tru cele două stiluri fondurile 
sint repartizate în mod egal, că 
ele au un calendar competițional 
intern și internațional identic, 
ajungem La concluzia care se 
impune : cauzele sînt legate de 
modul în care se desfășoară 
pregătirea în cadrul secțiilor și 
la nivelul lotului național. Lipsa 
de preocupare (uneori, chiar de 
pricepere) a antrenorilor de lup
te libere face ca sportivii să nu 
aibă o pregătire care să le per
mită obținerea unor performan
țe Înalte. Munca de control și 
îndrumare a principalelor secții 
se face în mod necorespunzător, 
atît din partea conducerii clu
burilor și a consiliilor județene, 
cit și din partea federației. Nici 
măcar la lotul național antrena
mentele nu se desfășoară asemă
nător cu cele de la greco-roma
ne, individualizarea fiind negli
jată. Mai trebuie adăugat faptul 
că nici aportul Centrului de 
cercetări științifice și documen
tare al C.N.E.F.S. nu se face 
încă bine simțit, deși la pregă
tirea lotului național este pre
zent, aproape în permanență, un 
reprezentant al acestuia.

2. Chiar în aceste zile se lu
crează la o programă cu lecții 
model pentru ambele stiluri, 
care vor fi folosite în toate sec
țiile și, de asemenea, La lotul 
național. Începând de anul vii
tor vom aplica un sistem de 
norme și cerințe pentru antre
nori.

De ani de zile, nici un luptător 
cu perspective de afirmare 

in arena internațională
ION CRISNIC, antrenor al Io

tului național de lupte libere :
1. Decalajul valoric existent 

intre cele două stiluri se explică 
printr-o selecție neeorespunză- 
toare la secțiile din țară (de cele 
mal multe ori, antrenorii lucrea
ză cu sportivi care vin singuri 
in sală). Tehnicienii noștri sint 
deficitari în problemele de... teh
nică, nu se preocupă de perfec
ționarea lor profesională nici a- 
cel care merg la turnee in străi
nătate. în lupta modernă se 
pune accent pe combinații de 
procedee tehnice și contraatac, 
iar noi, la nivelul lotului, trebuie 
să ne preocupăm de Învățarea 
unor procedee tehnice simple 
(uneori, chiar poziția de gardă), 
care trebuiau de mult Însușite. In

aceste condiții, munca pentru ob
ținerea unor performanțe pe 
pian internațional devine foar.e 
anevoioasă și de lungă durată. 
Pot să afirm că marea majori
tate a antrenorilor noștri sint 
lipsiți de pasiunea necesară aces
tei profesii, cel mai mulți din
tre el preocuplndu-se să aibă o 
echipă In Divizie, performanțele 
individuale (la nivel internațio
nal) ieșind din sfera preocupări
lor lor. Sint foarte puțini antre
norii, care au dat, in ultima 
vreme, sportivi lotului s P. Poa- 
lelungi (Galați), C. Cristuț (Gh. 
Gheorghiu-Dej), Ion Mureșan 
(Brașov), Gh. Ursu (Cluj-Napo
ca), I. Covaci (Odorhei), Fr. 
Gyarmatl (Tg. Mureș), St. Isfa- 
che (Buzău). In schimb, lista 
antrenorilor (cu o normă În
treagă) care n-au crescut nici un 
sportiv valoros in ultima vreme 
este extrem de lungă: Gh. Tă- 
pălagă (Reșița), A. Seidamet 
(Constanța), T. Oană (Tîrgoviș- 
te), Ai. Radu (Progresul), D. 
Dana (Timișoara), Gh. Luca (Lu
goj), Fr. Baila (Tg. Mureș), L 
Popescu (Galați), I. Radu (Plo
iești), Gh. Stan (Satu Mare), G. 
Todor (Craiova), I. Nemeș (Bra
șov), Al. Tătaru (Brăila), care 
de la V. Iorga (acum 10—15 ani) 
n-a mal pregătit nici un luptător 
talentat etc. Acești antrenori (și 
lista ar putea fi mult mal lungă) 
nu sint trași la răspundere de 
conducerile cluburilor lor, nici de 
activiștii consiliilor județene, 
nici chiar de federație.

2. Mai mare preocupare pen
tru promovarea in rîndul antre
norilor a foștilor componenți al 
lotului național și sprijinirea a- 
cestora la secțiile în care acti
vează. Să se creeze șl la lupte 
libere 2—3 cluburi specializate, 
care să fie consolidate, o cola
borare mai strlnsă cu U.G.S.R. 
pentru a nu se mai cheltui fon
duri acolo unde nu este căzui. 
Să se Înființeze mai multe secții 
In comunele limitrofe localități
lor in care există cluburi cu sec
ții de lupte, unde să lucreze an
trenorii respectivi, să-și selecțio
neze tinerii pe care să-i Înglo
beze în secțiile de performanță.

Trebuie schimbată optica an
trenorilor în legătură cu munca 
de pregătire a sportivilor frun
tași. Volumul antrenamentului 
va trebui să crească substanțial 
pentru o individualizare cores
punzătoare. In acest sens este 
nevoie să fie dinamizată activi
tatea principalelor secții. Biroul 
federal ar trebui să fie mai ac
tiv in munca de control și în
drumare (pe teren, nu la 
ședințe).

Lipsesc: controlul, îndrumarea, 
sprijinul efectiv dat cu pasiune 

și competentă
ION VASCUL POPOVICI, mem

bru al Biroului federal, antrenor 
la clubul Steaua :

1. Lipsa tradiției. Numărul de 
secții mai redus (există 14 județe 
în țară, unde nu se practică 
luptele libere). Antrenorii pri
cepu ți în luptele libere abia în
cep să apară (cei care au fost 
prin lot).

O altă cauză a decalajului va
loric este răspîndirea geografică 
pe glob mult mai mare decît la 
greco-romane.

2. Preocupare crescută pentru 
specializarea antrenorilor (cursu
rile de împrospătare a cunoștin
țelor să aibă mai multă eficien
ță, pe perioade mai lungi de 
timp). Secțiile din țară ar tre
bui să fie mai mult controlate 
și îndrumate concret, dar nu e- 
xistă suficient personal calificat, 
Ion Crîsnic (antrenor federal) 
ocupindu-se de pregătirea lotului. 
C.N.E.F.S. să solicite Consiliilor 
județene un sprijin mai concret 
pentru luptele libere. De pildă, 
la Buzău (unde au fost crescuți, 
în ultima vreme, cîțiva tineri 
care au fost selecționați în lot), 
etapa de Divizie se disputa într-o 
încăpere improprie !

O altă măsură pe care o con
sider necesară este colaborarea 
mai strânsă cu M.E.I, pentru in
troducerea luptelor (și sprijini
rea lor) în cluburile sportive șco
lare. La Arad, de pildă, la 
C.S.S. Gloria, sînt 4 profesori 
de judo și numai 2 de lupte, iar 
la C.S.S. din Gh. Gheorghiu-Dej 
sînt 6 (J) de judo și nici unul de 
lupte (? »). Este, cred, edificator.

Sportul

pentru toamna’)7

• Taioarele urmeazâ linia 
costumului bărbătesc I

• Taioarele se poarta cu 
vesta realizata în aceeași 
nuanța sau in culoare con
trast.
• Fie cu pantaloni, fie cu 

fusta dreapta, confecționate 
din stofe uni, fantezi, in ca
rouri sau dungi, taioarele se 
mențin cele mai elegante și 
practice piese ale gardero
bei feminine.

SURSA ULTIMELOR NOU
TĂȚI : magazinele comerțului 
de stat I
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A
șc cum reiese din opiniile participonților la ancheta noastrâ, majo
ritatea cauzelor care determina persistența (și chiar accentuarea) 
decalajului valoric între luptele greco-romane și cele libere sînt 

cunoscute. Ele țin de modul necorespunzâtor in care s-a muncit la nivelul 
secțiilor, de lipsa controlului și a îndrumării in aceste unități productive, 
dar și de o automulțumire care a cuprins Biroul federal datorita bunelor 
rezultate obținute la stilul greco-romane. Păreri asemănătoare au exprimat 
Și o serie de sportivi (sau foști sportivi), printre care Vasile Iorga, Petre 
Coman, Marin Pircălabu etc.

Dacă toate cauzele sînt cunoscute de factorii cu răspundere In domeniul 
luptelor (din discuțiile purtate au reieșit și o serie de măsuri pentru schim
barea situației actuale), ne punem fireasca întrebare : CINE A OPRIT 
BIROUL F. R. LUPTE SA TREACĂ LA O ACȚIUNE HOTARITA PENTRU 
REDRESAREA LUPTELOR LIBERE ? Aceasta, cu atît mai mult, cu cit mem
brii Biroului federal (aceiași oameni) au reușit sâ găsească soluții efi
ciente pentru creșterea valorică pe plan mondial a luptelor greco-romane, 
a căror faimă este azi recunoscută pe toate meridianele globului.

Consideram că outomulțumirea care a cuprins toți factorii cu răspundere 
în domeniul luptelor — de la Biroul federal. Consiliile județene, cluburi 
și pînâ la ultimul practicant al luptelor libere din t°ra noastră — TREBUIE 
SA DISPARA I Nu este prima oară cînd se constată că automulțumireo 
este o principală cauză a stagnării progresului, chiar a regresului in 
sport. Locul ei trebuie luat de o atitudine critică, lucidă, care sâ duca la 
măsuri urgente, eficiente, pentru dezvoltarea pe toate planurile și la 
toate nivelurile a luptelor libere de la noi. Altfel, federația noastră de 
specialitate, în momentul unei noi schimbări de generații, se va vedea 
din nou în situația de a nu putea alinia, la o competiție de nivel mon
dial, o garnitură care să poată reprezenta cu cinste această disciplină 
sportivă ; așa cum a fost la Lausanne.

Mai sînt aproape trei ani pînâ la viitoarea ediție a Jocurilor Olimpice, 
timp care — folosit din plin — poate fi suficient pentru ca performanțele 
reprezentanților noștri la J. O. de la Moscova să fie mult mai bune decît 
pînâ acum. Nutrim speranța că F. R. Lupte, sprijinită de Biroul Executiv 
a| C.N.E.F.S., va trece la măsuri urgente care să asigure O LARGA BAZA 
DE MASA (deci, de selecție), SECȚII PUTERNICE, PRODUCTIVE, capabile 
să pregătească tineri apți pentru marea performanță, PERFECȚIONAREA 
CONTINUA A PREGĂTIRII ANTRENORILOR, pentru ca intr-un viitor cit mal 
apropiat rezultatele luptelor libere să se situeze la nivelul condițiilor fi 
a| cerințelor actuale.



CALENDARUL
COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE 

„DACIADA"
PENTRU SPORTUL DE MASĂ 1978

A. EDIȚIA DE IARNĂ

MilNE, In capitală
Programul manifestărilor sportive din Capitala, prilejuite de des

chiderea ediției de iarnă a competiției naționale „Daciada", cuprinde :
• la Institutul politehnic, de la ora 10 : crosul studenților, simul

tan de șah, concurs de tenis de masă, alte întreceri sportive ;
• ia Stadionul tineretului, de la ora 9 : competiții de atletism, 

crosuri, jocuri sportive ;
• la patinoarul Floieasca, de la ora 8,30 : întreceri și demonstrat^ 

de patinaj ;
• la Casele do cultură ele tineretului (sectoarele 3, 4, 5, 8), de 

la ora 9 : întreceri și simultane de șah ;
• la bazele sportive Cireșarii, Voinicelul, Policolor, Olimpia, Lie. 

economic, la școlile genesale nr. 65, 5-3, 62, 143, de la ora 9 : inii© 
ceri de volei, baschet, handbal, tenis de masa, șah etc.

De asemenea și pe alte baze sportive ale Capitalei vor avea loc 
acțiuni in cadrul etapei de iarnă a „Daciadei".I

«\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

0 MODERNĂ SALĂ DE SPORT LA TG JIU
I. SANIE
„Săniuța de argint" — catego

riile 10—14 ani și 14—19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pînă la 22.1

— etapa pe județ Și municipiul
București pînă la 5.II

— etapa finală pe tară — Ilar-
ghita-Băi 11—12.11

II. SCHI-FOND
Categoriile 10—14 ; 14—19 

și peste 19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la 15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pînă la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pînă la 5.II

— etapa finală pe țară — Izvo
rul Mureșului 11—12.11

III. ȘAH
a) „Căluțul tie fildeș" — cate

goria 10—14 ani
— etapa pe asociație sportivă

pină la 18.XII.1977

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pînă la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pînă la 5.II

— etapa finală pe țară —
Craiova 17—19.11

b) Categoria peste 19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pînă la 18.XII.1977

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pînă la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pînă Ia 12.11

— etapa finală pc țară —
Alexandria 24—26.11 

IV. TENIS DE MASĂ

a) Categoria 10—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
18.XII.1977

— etapa pc comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București 22.1

— etapa pe județ și .municipiul
București 5.II

— etapa finală pe țară —
Craiova 17—19.11

b) Categoriile 14—19 și peste
19 ani

— etapa pe asociație sportivă
15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București 5.II

— etapa pe județ și municipiul
București 19.11

— etapa finală pe țară —
Tg. Jiu 25—26.11

Concursurile sportive 
militare de iarnă din cadrul 

„DACIADEI"

a) pentru militarii din cadrul 
M.A.N.

— finala pe țară —
Diham 1—10.11

b) pentru militarii din ca
drul M. I.

— finala pe țară
I—II

Baza materială a sportului de 
pe meleagurile gorjene se îm’oo- 
gE'ițește cu un nou edificiu. Este 
vorba de sala de sport de la 
Tg. Jiu, o frumoasă și moder
nă construcție, amplasată în 
parcul sportiv al orașului.

Tribunele au o capacitate de 
1 000 de locuri, iar în sală vor 
putea fi. organizate întreceri de 
handbal, baschet, volei, tenis 
tenis de masă și altele. Noua 
construcție este dotată cu vesti
are, grupuri sanitare, saună, 
bazin de recuperare, care vor 
permite practicarea mai multor 
sporturi și va putea fi folosită 
și pentru participanții la con
cursurile „Daciadei1*.

Pe lîngă contribuția centrală, 
organele locale de partid și de 

stat au acordat tot sprijinul pen
tru realizarea noii săli. Unele 
lucrări de finisare, ca și ame
najarea locurilor din jurul con
strucției au fost efectuate de 
către sportivi și susținători ai 
sportului, munca patriotică efec
tuată însumînd peste 10 000 de 
ore.

După tăierea panglicii inaugu
rale. care va avea loc azi după 
amiază, duminică noua sală va 
fi gazda unei competiții de am
ploare. Este vorba de finala 
,,Cupei de toamnă“ la handbal. 
Cele două meciuri se vor des
fășura după următorul program : 
Confecția București — Progresul 
București (f) — de la ora 17 și 
Dinamo București — Politehnica 
Timișoara (m) — de la ora 18.15.

REGULAMENTELE COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASA
DIN CADRUL „EDIȚIEI DE IARNĂ1 1977-1978

Sanie
10—14 ani

Concursul de sanie din cadrul competiției naționale „DACIADA“ 
se organizează pentru băieți și fete, la categoriile de vîrstă 

și 14—19 ani (Săniuța de argint). Se va concura individual.

PIRTIA DE CONCURS. In primele două etape, lungimea pîrtiei de 
concurs va fi stabilită de organizatori in funcție de condițiile locale.

Etapa județeană se va organiza pe o pîrtie cu lungimea de minimum 500 
m și maximum 1 000 m. Pentru finala pe țară, traseul va avea oca. 
1 200 m pentru băieți și 900 m pentru fete.

Pirtia va fi pregătită și marcată înainte de concurs. Concurentii au 
dreptul de a efectua cu o zi înainte de concurs 2—3 coborîri de antrena
ment, din care una obligatorie pe pirtia pregătită și marcată, în orele sta
bilite de către organizatori.

REGULI DE CONCURS. Concursul se va desfășura în două manșe, 
pentru clasament luîndu-se în considerare timpul total realizat de concu- 
renți. Ordinea de plecare în prima manșă se va stabili prin tragere- la 
sorți, iar în a doua se va pleca in ordinea inversă primei coborîri.

Concurentul trebuie să parcurgă tot traseul pe sanie in poziție șezîn-d. 
Este interzisă folosirea poziției culcat înainte pe sanie.

In timpul cursei, concurentul nu are voie să primească nici un fel de 
aj utor.

Un concurent va fi descalificat in următoarele situații :
— se prezintă in concurs cu o sanie a cărei construcție nu corespunde 

condițiilor tehnice prevăzute ;
— se antrenează pe o pîrtie interzisă accesului concurenților sau modifică 

marcajul pîrtiei ;
— se abate de la traseul marcat ;
— întîrzie la start ;
— nu respectă poziția „șezînd" în timpul coboririi ;
— nu respectă regulile de securitate stabilite de organizatori ;
— primește ajutor în timpul cursei.

MATERIALE DE CONCURS. La toate etapele competiției se vor folosi 
sănii din metal sau lemn fără nici un sistem de frînare sau executare a 
virajelor.

Lungimea porțiunii drepte a tălpicelor va fi cuprinsă între 60 și 160 cm. 
iar lățimea acestora intre 2 și 4 cm.

Lățimea săniuței nu va depăși 60 cm, iar greutatea totală a săniei 
- 20 kg.

Verificarea dimensiunilor săniilor se va face în preziua concursului de 
către oficialii desemnați de comisia de organizare.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cite un băiat 
și o fată, de fiecare județ.

Crosul pc schiuri se organizează în toate județele, avindu-se in vedere 
următoarele :

— terenul pe care se organizează concursul poate fi plat și cu porțiuni 
de urcare și coborîre ;

— locul din care se dă startul trebuie să fie plat, deschis și b:ne ame
najat, pentru a permite plecarea în bloc a concurenților ;

— urcușul continuu nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 50 m ; .
— pe parcurs, traseul trebuie să fie marcat vizibil, pentru a înlesni 

o bună orientare a concurenților, iar în punctele mai dificile, care pot 
crea confuzii sau în care concurenții pot să-și creeze avantaj nercgula- 
mentar, vor fi instalați arbitri ;

— plecarea tuturor concurenților se va da în bloc, iar clasamentul 
se va stabili in ordinea sosirii.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de virstă cite un băiat 
și o fată, de fiecare județ. .

întrecerile de șah din cadrul competiției naționale ..DACIADA" 
'*■ se organizează individual pentru băieți și fete, la categoriile de vîrstă 
10—14 ani („Căluțul de fildeș") și peste 19 ani.

1. Pînă la etapa pe județ inclusiv întrecerile se vor organiza sistem 
turneu în grupe formate din 11—12 jucători.

2. Pentru etapa superioară se califică jucătorul clasat pe locul 1. In 
cazul cînd in cadrul etapei respective s-au organizat mai multe grupe, 
pentru desemnarea cîștigătorului se va organiza un turneu de baraj. Pentru 
etapa finală se califică jucătorii clasați pe locul I la etapa județeană.

3. în caz de egalitate de puncte într-o grupă preliminară departajarea 
și ordinea in clasamentul grupei se va face după criteriul vîrstei. califi- 
cîndu-se concurentul mai tînăr.

4. Etapa finală se va juca in 10 runde după sistemul elvețian cu ceasuri 
pentru controlul timpului de gîndire și înscrierea mutărilor pe fișele de 
partide tip F.R. Șah.

în celelalte etape se va juca fără ceas de control, scrierea partidei 
fiind facultativă.

5. Participanții care obțin norme de clasificare în una din etape, pot 
continua să participe în etapele următoare, pină la etapa finală inclusiv.

6. La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cite un 
băiat și o fată, de fiecare județ.

Schi £ond
băieți și fete, sub forma unui cros, astfel :

de schi din cadrul competiției haționale 
se organizează la probe individuale pentru

Categoria Cros pe schiuri
de Etapele ți probele pe
virstă 1 II III țară

10-14 ani B = 2.000 m. B = 2.000 m. B = 2.000 m. B = 2.000 m.
F = 1.000 m. F = 1.000 m. F = 1.000 m. F = 1.000 m.

14-19 ani 3 = 3.000 m. 3 = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 3.000 m.
F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m.

peste 19 ani B =« 3.003 m. 8 = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 5.000 m.
F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 3.000 m.

TamSs rîn macă Concursul de tenis de masă din cadrul com-
Atllla Uc IMcsafc* petiției naționale „DACIADA" se organizează

numai la proba individuală pentru categoriile de vîrstă 10—14 ani, 14—19 
ani, și peste 19 ani.

în primele două etape, întrecerile se organizează sub formă de turneu 
tur-retur. In funcție de condițiile de organizare și de numărul de parti- 
cipanți, turneul se va organiza pe una sau mai multe grupe. In cazul mai 
multor grupe, cîștigătorul va fi desemnat printr-un turneu final.

Dacă după desfășurarea turneelor, doi sau mai mulți concurenți sînt 
la egalitate, se clasează pe un loc superior concurentul mai tînăr.

Clasamentul In cadrul turneelor 
lui de puncte obținute, astfel :

— joc cîștigat
— joc pierdut
— neprezentare

se stabilește prin adiționarea număru-

= 2 puncte
= 1 punct
= 0 puncte

La etapele județene și la finala pe țară, sistemul de desfășurare va fi 
stabilit de organizatori.

Toate jocurile de tenis de masă din cadrul „DACIADEI" se desfășoară 
după sistemul două seturi ciștigate din trei.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cile un băiat 
și o fată, de fiecare județ.



CALENDARUL MllNE, ÎN CAPITALĂ

COMPETIȚIEI SPORTIVE NAȚIONALE 
„DACIADA"

PENTRU SPORTUL DE MASĂ 1978
A. EDIȚIA DE IARNĂ

Programul manifestărilor sportive din Capitala, prilejuite de des
chiderea ediției de iarna a competiției naționale „Daciada", cuprinde :
• la Institutul politehnic, de la ora 10 : crosul studenților, simul

tan de șah, concurs de tenis de masa, alte întreceri sportive ;
• la Stadionul tineretului, de la ora 9 : competiții de atletism, 

crosuri, jocuri sportive ;
• la patinoarul Floveasca, de la ora 8,30 : întreceri și demonstrați' 

de patinaj ;
• la Casele de cultura ele tineretului (sectoarele 3, 4, 5, 3), de 

la ora 9 : întreceri și simultane de șah ;
x*'** • la bazele sportive Cireșarii, Voinicelul, Policofor, Olimpia, Lie.

economic, la școlile geneiale nr. 65, 53, 62, 143, de la ora 9 : inlie 
ceri de volei, baschet, handbal, tenis de masa, șah etc.

De asemenea și pe alte baze sportive ale Capitalei vor avea loc 
acțiuni în cadrul etapei de iarnă a ..Daciadei".

0 MODERNĂ SALĂ DE SPORT LA TG JIU
I. SANIE
„Săniuța de argint” — catego

riile 10—14 ani și 14—19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la 15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pină la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 5.II

— etapa finală pe țară — Ilar-
ghita-Băi 11—12.11

II. SCHI-FOND
Categoriile 10—14 ; 14—19 

și peste 19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la 15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pină Ia 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 5.II

— etapa finală pe țară — Izvo
rul Mureșului 11—12.11

III. ȘAH
a) ..Căluțul de fildeș” — cate

goria 10—14 ani
— etapa pe asociație sportivă

pină la 18.XII.1977

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pină la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 5.II

— etapa finală pe țară —
Craiova 17—19.11

b) Categoria peste 19 ani

— etapa pe asociație sportivă
pină la 13.XII.1977

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București pină la 22.1

— etapa pe județ și municipiul
București pină la 12.11

— etapa finală pe țară —
Alexandria 24—26.11

IV. TENIS DE MASĂ

a) Categoria 10—14 ani

— etapa pe asociație sportivă
18.XII.1977

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București 22.1

— etapa pe județ și .municipiul
București 5.II

— etapa finală pe țară —
Craiova 17—19.11

b) Categoriile 14—19 și peste
19 ani

— etapa pe asociație sportivă
15.1

— etapa pe comune, centre de
comune, orașe, municipii și 
sectoarele din municipiul 
București 5.II

— etapa pe județ și municipiul
București 19.11

— etapa finală pe țară —
Tg. Jiu 25—26.11

Concursurile sportive 
militare de iarnă din cadrul 

„DACIADEI"

a) pentru militarii din cadrul 
M.A.N.

— finala pe țară —
Diham 1—10.11

b) pentru militarii 
drul M. I.

— finala pe țară

din ca-

i—n

Baza materială a sportului de 
pe meleagurile gorjene se îmbo
gățește cu un nou edificiu. Este 
vorba de sala de sport de la 
Tg. Jiu, o frumoasă și moder
nă construcție. amplasată în 
parcul sportiv al orașului.

Tribunele au o capacitate de 
1 000 de locuri, iar în sală vor 
putea fi organizate întreceri de 
handbal, baschet, volei, tenis 
tenis de masă și altele. Noua 
construcție este dotată cu vesti
are, grupuri sanitare, saună, 
bazin de recuperare, care vor 
permite practicarea mai multor 
sporturi și va putea fi folosită 
și pentru participanții la con
cursurile „Daciadei".

Pe lingă contribuția centrală, 
organele locale de partid și de 

stat au acordat tot sprijinul pen
tru realizarea noii săli. Unele 
lucrări de finisare, ca și ame
najarea locurilor din jurul con
strucției au fost efectuate de 
către sportivi și susținători ai 
sportului, munca patriotică efec
tuată însumînd peste 10 000 de 
ore.

După tăierea panglicii inaugu
rale, care va avea loc azi după 
amiază, duminică noua sa'ă va 
fi gazda unei competiții de am
ploare. Este vorba de finala 
,,Cupei de toamnă“ la handbal. 
Cele • două meciuri se vor des
fășura după următorul program : 
Confecția București — Progresul 
București (f) — de la ora 17 și 
Dinamo București — Politehnica 
Timișoara (m) — de la ora 18.15.

REGULAMENTELE COMPETIȚIILOR SPORTIVE DE MASĂ
DIN CADRUL „EDIȚIEI

Concursul dc sanie din cadrul competiției naționale „DACIADA” 
îSrsElItî se organizează pentru băieți și fete, la categoriile de vîrstă

10—14 ani și 14—19 ani (Săniuța de argint). Se va concura individual.
PÎRTIA DE CONCURS. In primele două etape, lungimea pirtiei de 

concurs va fi stabilită de organizatori in funcție de condițiile locale.
Etapa județeană se va organiza pe o pirtie cu lungimea de minimum 500 

m și maximum 1 000 m. Pentru finala pe țară, traseul va avea cea. 
1 200 m pentru băieți și 900 m pentru fete.

Pirtia va fi pregătită și marcată înainte de concurs. Concurenții ău 
dreptul de a efectua cu o zi înainte de concurs 2—3 coboriri de antrena
ment, din care una obligatorie pe pirtia pregătită și marcată, in orele sta
bilite de către organizatori.

REGULI DE CONCURS. Concursul se va desfășura în două manșe, 
pentru clasament luîndu-se în considerare timpul total realizat de concu- 
renți. Ordinea de plecare în prima manșă se va stabili prin tragere' la 
sorți, iar in a doua se va pleca în ordinea inversă primei coboriri.

Concurentul trebuie să parcurgă tot traseul pe sanie în poziție șezînd. 
Este interzisă folosirea poziției culcat înainte pe sanie.

în timpul cursei, concurentul nu are voie să primească nici un fel de 
ajutor.

Un concurent va fi descalificat in următoarele situații :
— se prezintă in concurs cu o sanie a cărei construcție nu corespunde 

condițiilor tehnice prevăzute ;
— se antrenează pe o pirtie interzisă accesului concurenților sau modifică 

marcajul pirtiei ;
— se abate de la traseul marcat ;
— întirzie la start ;
— nu respectă poziția „șezînd" în timpul coborîrii ;
— nu respectă regulile de securitate stabilite de organizatori ;
— primește ajutor in timpul cursei.

MATERIALE DE CONCURS. La toate etapele competiției se vor folosi 
sănii din metal sau lemn fără nici un sistem de frînare sau executare a 
virajelor.

Lungimea porțiunii drepte a tălpicelor va fi cuprinsă între 69 și 160 cm. 
iar lățimea acestora intre 2 și 4 cm.

Lățimea săniuței nu va depăși 60 cm, iar greutatea totală a săniei 
- 20 kg.

Verificarea dimensiunilor săniilor se va face in preziua concursului de 
către oficialii desemnați de comisia de organizare.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cite un băiat 
și o fată, de fiecare județ.

Schi fond Concursurile de schi din cadrul competiției Rationale 
„DACIADA" se organizează la probe individuale pentru 

băieți și fete, sub forma unui cros, astfel :

Categoria Cros pe schiuri
de Etapele și probele pe
virstâ 1 11 III țara

10-14 ani B = 2.000 m. B = 2.000 m B = 2.000 m. B = 2.000 m.
F = 1.000 m. F = 1.000 m. F = 1.000 m. F = 1.000 m.

14—19 ani B = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 3.000 m.
F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m.

peste 19 ani B = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 3.000 m. B = 5.000 m.
F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 1.500 m. F = 3.000 m.

DE IARNĂ“ 1977-1978
Crosul pe schiuri se organizează în toate județele, avîndu-se in vedere 

următoarele :
— terenul pe care se organizează concursul poate fi plat și cu porțiuni 

de urcare și coborîre ;
— locul din care se da startul trebuie să fie plat, deschis și bine ame

najat, pentru a permite plecarea în bloc a concurenților ;
— urcușul continuu nu trebuie să aibă o lungime mai mare de 50 m ;
— pe parcurs, traseul trebuie să fie marcat vizibil, pentru a înlesni 

o bună orientare a concurenților, iar în punctele mai dificile, care pot 
crea confuzii sau în care concurenții pot să-și creeze avantaj neregula
mentar, vor fi instalați arbitri ;

— plecarea tuturor concurenților se va da în bloc, iar clasamentul 
se va stabili în ordinea sosirii.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de virstă cite un băiat 
și o fată, de fiecare județ. .

întrecerile dc șah din cadrul competiției naționale „DACIADA” 
se organizează individual pentru băieți și fete, la categoriile de vîrstă 

10—14 ani („Căluțul de fildeș”) și peste 19 ani.
1. Pină la etapa pe județ inclusiv întrecerile se vor organiza sistem 

turneu în grupe formate din 11—12 jucători.
2. Pentru etapa superioară se califică jucătorul clasat pe locul 1. în 

cazul cînd in cadrul etapei respective s-au organizat mai multe grupe, 
pentru desemnarea cîștigătorului se va organiza un turneu de baraj. Pentru 
etapa finală se califică jucătorii clasați pe locul I la etapa județeană.

3. In caz de egalitate de puncte într-o grupă preliminară departajarea 
și ordinea în clasamentul grupei se va face după criteriul virstei, califi- 
cîndu-se concurentul mai tînăr.

4. Etapa finală se va juca in 10 runde după sistemul elvețian cu ceasuri 
pentru controlul timpului de gîndire și înscrierea mutărilor pe fișele de 
partide tip F.R. Șah.

în celelalte etape se va juca fără ceas de control, scrierea partidei 
fiind facultativă.

5. Parlicipanții care obțin norme de clasificare în una din etape, pot 
continua să participe în etapele următoare, pină la etapa finală inclusiv.

6. La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cite un 
băiat și o fată, de fiecare județ.

Tcmîc ria mucă Concursul de tenis de masă din cadrul com-
AVula Ut: inaaa petiției naționale „DACIADA" se organizează

numai la proba individuală pentru categoriile de vîrstă 10—14 ani, 14—19 
ani, și peste 19 ani.

In primele două etape, întrecerile se organizează sub formă de turneu 
tur-retur. în funcție de condițiile de organizare și de numărul de parti- 
cipanți, turneul se va organiza pe una sau mai multe grupe. în cazul mai 
multor grupe, cîștigătorul va fi desemnat printr-un turneu final.

Dacă după desfășurarea turneelor, doi sau mai mulți concurenți sînt 
la egalitate, se clasează pe un loc superior concurentul mai tînăr.

Clasamentul in cadrul turneelor 
lui de puncte obținute, astfel :

prin adiționarea număru-se stabilește

— joc cîștigat
— joc pierdut
— neprezentare

= 2 puncte
= 1 punct
= 0 puncte

La etapele județene și la finala pe țară, sistemul de desfășurare va fi 
stabilit de organizatori.

Toate jocurile de tenis de masă din cadrul „DACIADEI" se desfășoară 
după sistemul două seturi cîștigate din trei.

La finala pe țară participă la fiecare categorie de vîrstă cîte un băiat 
și o fată, de fiecare județ.
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• JIUL. Conducerea tehnica 
a echipei arc unele probleme 
cu alcătuirea formației. Este 
vorba de portarul Cavai, acci
dentat în meciul cu U.T.A., și 
de extrema stingă Sălăjan, sus
pendat o etapă pentru acumu
larea a trei cartonașe galbene ; 
A.S.A. TG. MUREȘ a plecat 
miercuri spre Petroșani. în a- 
ceeași zi a făcut o escală la 
Călan, jucînd cu divizionara B 
Victoria. Tot efectivul este apt 
de joc, astfel că antrenorul Ti- 
beriu Bone va alinia formația 
victorioasă în fața Politehnicii 
din Timișoara. • PETROLUL 
PLOIEȘTI a susținut miercuri 

propria 
Topo- 

a ur
mat un program special de re
facere ; C. S. TÎRGOVIȘTE a- 
nunță că va putea alinia cea 
mai bună formație. Astfel, în 
derbyul promovatelor, tîrgoviș- 
tenii ii vor utiliza pe Sava și 
Marinescu. Echipa va fi înso
țită în „orașul aurului negru** 
de un grup de aproximativ 
1500 suporteri • F. C. O- 
LIMP1A s-a pregătit numai... 
în familie.
Staicu a 
cele două 
putate in compania juniorilor. 
Jucătorul 
nuare ncrestabilit ;
STUDENȚESC este prezentă de 
ieri dimirteață în orașul Satu 
Mare. Fără Octavian Ionescu, 
suspendat o etapă peivtru acu-

un „joc-școală“ cu 
formație de juniori, 
ran, ușor accidentat,

Antrenorul Gh. 
rulat întreg, lotul în 
„partidc-școală“ dis-

Marcu este în conti-
SPORTUL

mularca a trei cartonașe 
bene, Grigore și Grosu, în 
tinuare accidentați. • F, 
CONSTANȚA a pregătit cu 
multă atenție partida cu U.T.A. 
Optimismul echipei antrenată 
de Gheorghe Ola și Constantin 
Tilvescu este alimentat de două 
reintrări : 
Antonescu, 
Sărăcin și 
de rezervă, 
unor contuzii; U.T.A.
joi la prînz un scurt popas în Ca
pitală, de unde vineri și-a con
tinuat drumul cu avionul spre 
Constanța, 
modificări, 
din etapa 
locul lui 
în locul lui Giurgiu.
BIHOR anunță o absență si
gură (Z. Naghi) și una proba
bilă (Lupău). Echipa a susținut 
miercuri un „joc-școală“ cu ju
niorii ; DINAMO a efectuat an
trenamentele obișnuite, pe par
cursul cărora Dinu a acuzat du
reri la tendonul lui Achile. 
Bucureștenii au sosit în cursul 
zilei de ieri, pe calea aerului, 
Ia Oradea. • SPORT CLUB 
BACĂU. Antrenorul Dumitru 
Nicolae-Nicușor ne-a informat 
că jucătorii săi au parcurs ci
clul de antrenamente recoman
dat de forul de specialitate. 
Soșu și Pană sînt în continuare 
indisponibili. Panaite a acuzat 
și el un traumatism în zilele 
pregătitoare, dar sînt speranțe 
că azi va fi apt de joc ; F. C.

ȚIGARETA LUI
Zeci și sute d* 

mii de oameni au 
văzut 1 
micul 
tida 
Craiova 
Moscova din „ 
cupelor**. Au aplau
dat jocul excelent 
prestat de craioveni 
in primele 30 de 
minute și golurile 
lor de mare specta
col, dar s-au între
bat, ca și noi, de ce, 
intr-un 
cind

miercuri, pe 
ecrap, par- 

Universitatea 
— Dinamo 

,Cupa

moment 
ar fi trebuit 

să apese pe accele
rator, studenții au 
predat oaspeților ini
țiativa ? Pentru că, 
pe măsură ce ne 
apropiam de final, 
acțiunile de atac ale 
cîșligătoarei „Cupei

României" deve
neau tot mai rare. 

Un răspuns a- 
veam să-I aflăm, tot 
pe micul ecran, în 
repriza a H-a, cînd 
camera de luat ve
deri ne-a arătat, in 
răstimp de o clipă, 
banca de rezerve 
a craiovenilor. Și 
ce am văzut? 
Pe jucătorul Crișan, 
proaspăt înlocuit 
(pentru că fusese 
lovit), trăgînd cu 
sete din țigaretă ! 
Lingă el, antrenorul 
Constantin Deliu. A- 
tunci, cum să ne 
mirăm că Universi
tatea nu are condi
ție fizică nici măcar 
pentru o jumătate 
de meci, cînd inter-

gal- 
con- 
. C.

căpitanul formației, 
și portarul Popa. 

Ștcfănescu, portarii 
se resimt în urma 

a făcut

Sînt posibile cîteva 
față de 
trecută :

Iorgulescu

formația 
Jivan în 
și Biiea 
• F. C.

CRIȘAN»
naționalul __ ,
încâlcind — desigur, 
nu pentru 
dată
Iementare 
ale . 
încă epuizat de e- 
fort, oferă organis
mului fumul nociv 
al țigării? Oare an
trenorul Deliu sau 
doctorul Vasile Frîn- 
culescu, medicul e- 
cbipei, nu i-au de
monstrat niciodată 
(lui și celorlalți fu
mători din ‘ ‘ 
greșeala de 
mls pe care 
cu urmări 
văzut — pentru el 
și formația sa ?

Crișan,

prima 
cele mai e- 

prccepte 
vieții sportive,

echipă) 
neper- 

o face,
— »-a

Mircea TUDORAN

Divizia de juniori

I MAI MULT DECÎT DRIBLINGUL LUI OZON

egătesc

ituație, 
echi- 

re de 
tragă

irea e- 
ialelor, 
crosele 
rvilor ! 
e obli- 
)orte —

upă fina- 
aționale.
oi 22 de- 
irturilor și 
rilele me
nu, Cipc- 
— Ibraim, 
e — Man
ov, Hoduț 

Muram,

I
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Două dintre meciurile de ju
niori ale ultimelor etape, F. C. 
Corvinul — Petrolul și Sportul 
studențesc — F. C. Corvinul au 
avut un numitor comun. Ambele 
au fost de 'bun nivel tehnic, plă
tind miilor de spectatori pre- 
zenți în tribune. Dar, dincolo de 
ritmul rapid al fazelor și de cla
ritatea lor, dincolo de marea am
biție cu care și-au apărat șan
sele echipele antrenorilor Dumi
tru Pătrașcu, Mihai Mocanu, loan 
Voica și loan Stoișor, s-a putut 
observa cum aceste formații au 
căutat să aplice pc teren princi
pii ale jocului modern. Cîțiva ju
cători au efectuat cu tenacitate 
marcajul, cele trei echipe au avut 
cîte un libero nu numai cu... 
numele, atacanții au făcut pres
sing. Iată că ceea ce era greu de 
distins pînă mai ieri chiar în jocul 
echipelor noastre de seniori, în
cepe să se vadă și la juniori. 
Fără îndoială, pînă la transfor
marea acestor principii în obiș
nuință, pînă la aplicarea lor „ca 
la carte*4 mai este un drum lung 
de străbătut, important e că s-a 
pornit pe acest drum, că junio
rii încep să ÎNVEȚE și altceva 
decît fenta (importantă și ea) lui 
Emil Dumitriu sau driblingul lui 
Ozon. Și ca să-și însușească foarte 
bine acest „altceva44 este nevoie 
de multă muncă, de responsabi
litate. de seriozitate maximă din 
partea celor care desfășoară pro
cesul de instruire la copiii și ju
niorii fotbalului nostru.

Campioana „en titre44 ține să se 
respecte. Priviți golaverajul for
mației băcăuane ! în ultima eta
pă : 3—1 cu Universitatea Crai o-

va, una dintre cele mai bune e- 
chipe ale competiției. F.C. Con
stanța a revenit în prim-planul 
Întrecerii, aco-lo unde a figurat 
tot timpul în campionatul trecut, 
în etapa a 10-a, C.S. Tîrgoviște 
a obținut prima sa victorie, iar 
Jiul — criticată în repetate rîn- 
duri — a furnizat surpriza „run
dei*4, învingînd pe U.T.A. la 
Arad ! A fost, dealtfel, etapa 
oaspeților, care au tiștigat patru 
meciuri, încheind unul la egali
tate. în contrast cu ceea ce s-a 
Întâmplat la... seniori, în aceeași 
etapă.

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

„ARBITRUL S-A
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Bacău, ieri 
Cîrstea și 
mai multă 

acestei

ARGEȘ a sosit la 
după-amiază, fără 
Roșu, accidentați de 
vreme. In pregătirile 
săptămâni accentul a fost pus
pe factorul fizic. • F.C.M. RE
ȘIȚA nu anunță nimic deosebit 
in afara dorinței de a realiza 
aceleași bune jocuri din ul
tima vreme și, bineînțeles, vic
toria ; POLITEHNICA IAȘI 
s-a pregătit în liniște, după 
spectaculoasa victorie cu Steaua 
din etapa precedentă. Antreno
rii Ilie Oană și Leonida An- 
tohi nc-au comunicat că vor 
utiliza la Reșița — unde de 
regulă ieșenii au obținut rezul
tate bune — aceeași formație 
ca în etapa trecută. Pe mai de
parte o absentă : Simionaș. • 
UNIVERSITATEA CRAIOVA a 
urmat un intens program de 
refacere după efortul depus 
miercuri în meciul din Cupa 
cupelor cu Dinâmo
Nu se contează pe următorii 
jucători-titulari : Bold ici, Do- 
nose. Bălăci și Crișan ; F. C. 
COR VINUL a susținut miercuri 
o partidă de verificare cu La- 
minatorul Hunedoara. Scor : 
3—0, punclplc fiind marcate de 
Pelcu, Lucescu și Văetuș. Este 
posibil ca la Craiova să apară, 
după o lungă absență, Ange- 
lescu. Nicșa este nerefăcut. 
• STEAUA a urmat și ea pro
gramul de instruire recomandat 
de federația de specialitate. 
Zahiu este suspendat o etapă 
după eliminarea din jocul de 
la Iași, Dumitru, refăcut, va 
apare în formația standard, ca 
și Zamfir ; POLITEHNICA TI
MIȘOARA. Sosită de joi în Ca
pitală, echipa „alb-violeților“ 
efectuat vineri dimineață 
antrenament de acomodare 
stadionul Steaua. Nici o 
disponibilitate.
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CÎND REZERVELE SÎNT TRATATE
CU PREA MULTE

antrenează jucătoriiCit se
de rezervă ?

Cc loc ocupă ci în planul 
general de pregătire a echi
pelor ?

Ce eficiență au, cc contri
buții aduc rezervele din mo
mentul aruncării lor în focul 
întrecerilor ?

Iată cîteva întrebări proiec
tate mereu in prim-planul 
campionatului, după fiecare e- 
tapă a lui. Ele se nasc mai 
ales din mediocrele și subme
diocrele comportări ale rezer
velor.

Aproape 
facem nici 
demonstra —— 
operația schimbării de jucă
tori, reglementată de forul de 
specialitate cu ani în urmă și 
după rațiuni înțelepte, a de
venit o simplă formalitate, un 
lucru de rutină. Afirmația are 
ca suport următoarea statistică 
oferită de etapa a 10-a : cele 
31 de rezerve trimise în teren 
de antrenorii Diviziei A (13 
atacanți, 11 mijlocași, 6 fun
dași și un portar) au obținut 
de la cronicarii ziarului nos
tru următoarele note : unul 
(Both II) a primit nota 8, opt au 
fost notați cu 7, unsprezece- 
abia au primit nota 6, 

iar 9 
deoarece

că nu trebuie să 
un efort pentru a 
negru pe alb că

doi 
n-au 

au 
mi-

■ ■'■ REZERVE
O
O
o

a 
un 
pe 

in-

CE POPULARIZEAZĂ
PROGRAMELE

Un program de meci, deUn program de meci, de la 
Bistrița. Un petec de hirtie, de 
mărimea unei cărți poștale. Pe 
prima pagină, inserate cîteva 
date despre echipa vizitatoare. 
Pe verso, programul etapei din 
30 octombrie a seriei a lll-a a 
Diviziei B și... surpriză : „Gloria 
învinsă la Deva. Dar cum ?" In 
cele cîteva rinduri erau cuprinse 
explicații de genul acesta : „Glo
ria Bistrița a jucat în depla
sare cu Mureșul Deva, unde a 
pierdut la limită... încă din pri
mul minut al meciului, Moga 
este faultat grosolan, Butuza este 
lovit cu pumnul, Berceanu este 
aruncat în tușă..., lui Gavrilaș, 
căzut jos, i se dă cu gheata în 
cap, Ion Alexandru este pur și 
simplu făcut K.O...W

Cui folosește o asemenea pre
zentare de meci ? Nu vom lua 
apărarea gazdelor, pentru că in 
Divizia B „acasă" se ' “
încă de jocul dur, 
MULTE ECHIPE CARE 
PLASEAZA SE PLlNG
POT SA-ȘI DESFĂȘOARE JOCUL 
IN LIMITELE ---------- ---------------
LUI. Așa știrul 
este de datoria 
lor sportive, a

abuzează 
FOARTE 

SE DE
CA NU

REGU LAMENTU- 
insă lucrurile, 

tuturor asociații- 
comislilor lor de

BĂTUT... SINGUR

JA
CLASAMENTUL

astfel : 
de la

fc,Aanuarie 
I/hoiem- 
2 1978.

tru procu-
;rea Loto 2

I
mîine va 

anțe-Bănci 
ora 17.30.

I
t

1. S.C.
2. F.C.
3. F.C.
4. „Poli
5. Steaua
6. A.S.A. Tg. M.
7. Univ. Craiova
8. F.C. Corvi nul
9. Petrolul

10. F.C.M. Reșița
11. U.T.A.
12. Polit. lași
13. Sportul stud.
14. F.C. Bihor
15. Dinamo
16. Olimpia
17. Jiul
18. C.S. Tîrgoviște

BACAU
Constanța 
Argeș

" Timișoara

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

o
1
3
3 
2
2
3
3
7
4
1
3 
0
2
2
2
1
1

31-12 
21-10 
17- 8 
11- 8 
16-10 
12-11 
16- 9
19-17 
9- 7
9-11

14-14
11-12
7- 9

10-13
13-19
8- 18
5-18
8-31

Cc și în alte dăți, și io du
minica aceea, în k>c să doarmă 
mai tîrziu și să-și petreacă apoi 
ziua 
Loțan, 
sculă 
ni nd 
avea 
divizionarele 
lulia și Industria 
Turzii. Ai 
părat, ca 
dar și-au dat 
că 
te pui în calea 
pasiuni, 
și afli, 
Loțan o 
Cîteva ore 
nul din Alba luîîa, 
zie a sa care n-a fost pe pla
cul echipei gazdă, arbitrul 
văzu înconjurat și bruscat 
jucătorii echipei locale, trei din
tre _ aceștia, Paștiu, 
Onișor acoperindu-l 
de injurii, ci

cu familie, 
din Rîmnicu 

cu noaptea 
spre Alba 

de condus 
C

arbitrul 
Vîlcea, 

în cap, 
lulia, i 

meciul 
Unirea 
sirmei Cîmpia 
s-au

DU

casei 
de obicei, 

seama 
este ușor să 

unei 
Iar arbitrajul, 

constituie pentru 
adevărată 

mai tîrziu.

Aurei 
se

POF- 
unde 

dintre 
Alba

cam su-

panfalonti, tăsînd să se vadă 
vină tărie și alte urme ale lovi
turilor pe care le primise.

— L-ai lovit pe arbitru ? este 
Paștiu. - Se poate ? 

Dar dum- 
M-am în- 
nici gînd 
dumneata, 
Sînt

de ani 
Aurel 

pasiune... 
pe te re

ia o deci-

se 
de

Ivanov ici și 
nu numai 

și de lovituri cu 
pumnii și cu picioarele. Aflați 
„pe fază", antrenorul formației 
locale Ion Smadea, precum și 
secretarul secției de fotbal, Emil 
Cioroiu, nu numai că n-au sărit 
în ajutorul brigăzii de arbitrii, 
dar — 
tăbărît 
lui" !

...Și 
mîna trecută, în sala de ședințe 
a Comisiei de disciplină, Io o 
scenă ieșită din comun : arbi
trul Aurel Loțan își suflecase

întrebat 
Cum să-l lovesc ? 
neata, Ivanovtci ? 
dreplat spre el, 
să-l ating. — I 
Onișor î - Nici 
plet nevinovat.

lor
dea 
ției 
roiu, 

fără 
ce li se aduceau.

cum explicați dv. — 
Prodea, președ în
de disciplină 

de 
Este

dar 
Nici 
eu. corn-

B
antrenorul 

și secretarul 
de fotbal, 

afișau 
ma rgini

Sma- 
sec- 
Cio- 

o in- 
pentru

au luat 5i 
fost notați 
avut apariții dc cîteva 
nute ; mai exact spus, aceștia 
din urmă nici n-au apucat să 
se întîlnească cu mingea sau 
cu adversarii lor dirccți. Ce 
să mai zicem de acele schim
bări de-a dreptul hazlii cînd o 
rezervă abia intrată în teren 
a fost schimbată cu o altă 
rezervă. Situații mai rare, dar 
au fost.

Din ce 31 de jucători ple
cați de pe banca rezervelor, *

Antohi (S.C. Bacău) și 
____ „czcu (Corvinul) au 
reușit să iasă în evidență : 
au marcat cîte un gol. în rest, 
după notele primite, corobo
rate și cu informațiile croni
carilor, rocadele din echipe 
n-au adus aproape nimic sub
stanțial. Trăiască antrenorii cu 
inimă largă care își trimit e-

-c-c-x-:

doar 
Georgescu

levii în teren după obiceiul 
„toată lumea sa fie fericită Ia 
masa victoriei4*! Etapa viitoa
re vor fi alții programați la 
ospăț !

Evident, no aflăm în. fața 
unor practici deloc folositoare 
fotbalului nostru și ne . sur
prinde cum factorii responsa
bili se complac in a rezerva... 
rezervelor locuri călduțe, lip
site de grijile și responsabi
litățile pe care activitatea dc 
performanță le incumbă. An
trenorii și conducătorii de 
cluburi nu le cer jucătorilor 
de rezervă muncă și iar mun
că în cursul săptămânii, la 
antrenamente, iar jucătorii, la 
rîndul lor. se complac, ajun- 
gînd pînă acolo ca in cazul 
eșecurilor sau semieșecurilor 
să zică „mersi“ că n-au fost 
trimiși în teren. Uite așa, mulți 
dintre ci ajung rezerve de 
profesie. Am stat de vorbă 
cu unii dintre „eroii44 rânduri
lor de față și am aflat că re
zervele sânt privite cu... re
zerve mai toată săptămîna. 
Știindu-se în această perma
nentă postură, dc nu se an
gajează Ia efort în ciclul an
trenamentelor, nu Ii se prea 
pretinde acest lucru, nu li se 
impune acea încărcătură pe 
toate planurile instruirii : 
zic-tehnic-tactic. Deși în fot
balul european competitiv lu
crurile se petrec cu fotul alt
fel : cu jucătorii de rezervă 
se muncește înzecit, după pro
grame special întocmite, me
nite să suplinească efortul 
consumat în competiție de ju
cătorii titulari.- în această idee, 
celebrul antrenor Helmuth 
Schon făcea, tind va, o decla
rație revelatoare : „Rezervele 
mă interesează în mai marc 
măsură decît titularii. Ele tre
buie ținute permanent în pri
ză deoarece numai așa poți 
cunoaște adevărata lor capa
citate, le poți corecta anu
mite deficiențe, Ie poți pre
găti pentru nevoile echipei"-

Este un punct dc vedere cît 
se poate de rațional, pe care 
l-am dori prezent și în fot
balul nostru.
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- Sl CE TREBUIE SĂ POPULARIZEZE
DE MECI? PROGRAMUL Sl ARBITRII 

ETAPEI A 11-a Â DIVIZIEI B
SERIA l : • Nitramonia Făgă

raș — Viitorul Vaslui : C. Bixi- 
nichî (București) • F. C. Brăila
— Steagul roșu Brașov : FI. Ce- 
nea (Caracal) e Victoria Te
cuci — Gloria Buzău : C. lons- 
țâ i (București) • Relonu! Sâ~ 
vinești — S.C. Tulcea : D. Ghe- 
țu (București) • C.S.U. Galați
— C.F.R. Pașcani : Gh. Dumitru 
(București) • Oltul Sf. Gheor
ghe — I.C.I.M. Brașov : M. Stan 
(București) • C.S.M. Suceava — 
Ceahlăul P. Neamț : N. ** 
gescu (București) • C.S. 
șani — F.C.M. Galati : I. 
(București) • Tractorul
— Portul Constanța : V. 
descu (București).

SERIA A H-a : • Chimia Rm. 
Vîlcea — Progresul București : 
O. Anderco (Satu Mare) • 
rea Alexandria — “
giu : E. Călinescu 
Autobuzul București 
Slatina : N. Rainea 
Muscelul Cimpulung 
București : M. „
Gheorgbru-Dej) • Celuloza Că
lărași — Gaz metan Mediaș : 
R. Petrescu (Brașov) • Pandurii 
Tg. Jta — Carpați Sinaia :
I. Arcălean (Bistrița) • Metalul 
Plopeni — Electropulere Craiova : 
T. Crișan (Cluj-Napoca) • Ra
pid București - Șoimii Sibiu : 
I.’ igna (Arad) • Chimia Tr. 
Măgurele — Prahova Ploiești :
V. Naumcef (lași).

SERIA A Ill-a : • Victoria Că
lan — Minerul Moldova Nouă : 
C. Bărbulescu (București) • Me
talurgistul Cugir — ,,U“ 
poca : S. Dragul ici
Tr. f ------
poca 
hely 
peni 
leanu 
ra - 
cu (Rm. 
Deva 
nașe 
răștie 
Raci 
lâu 
Ispas 
năvenî 
(Buzău).

propagandă, ca în programele pe 
care le editează să publice cu 
totul alte materiale, in care 
să popularizeze frumusețea în
trecerii sportive, SA-I INVITE 
LA FAIR-PLAY PE JUCĂTORI 
CA ȘI PE SPECTATORI, Să 
popularizeze regulile de joc, in
tr-un cuvînt SA MILITEZE PEN
TRU A CREA CADRUL CORES
PUNZĂTOR ÎNTRECERII SPOR
TIVE ! Gloria Bistrița dis- . 
pune de aceste posibilități, dacă 
avem in vedere rezultatele bune 
obținute de formația sa, echipă 
care de ani șl ani se află pi'ln- 
tre fruntașele Diviziei B. Trebuie 
doar mai multă preocupare.

Vom prezenta, în antiteză, pro
gramul editat de F.C. Baia Mare, 
cu ocazia meciului cu C.I.L. Si- 
ghet. Cele patru pagini (17,5X.25 
cm) au o prezentare grafică 
foarte atrăgătoare și din cuprin
sul lor spicuim : profil de jucă
tor, prezentarea loturilor, un 
mozaic, 
rezultatele etapei 
clasamentul „la zV. 
cloud etape, autorii golurilor din 
seria a IlI-a, însemnări, precum 
și cîteva fotografii. Scuze $i ex
plicații nu am găsit, deși și 
F.C. Baia Mare a pierdut punc
te in deplasare. Probabil că cel 
de aici cunosc adevăratele cau
ze ale nereușitelor și-și îndreap
tă atenția spre remedierea lip
surilor. Oricum, colectivul care 
realizează acest program merită 
toate felicitările !

Sperăm că 
vor invita la meditație pe 
care omit adevăratul scop 
programelor editate cu prilejul 
meciurilor de fotbal și în care, 
din păcate, unii văd doar o 
sursă de mărire a veniturilor.

extrase din regulament, 
precedente, 

viitoarele

rândurile de față 
cei 
al

E.

sl j

3

Geor-
Boto- 

Urdea 
Brașov

Mân-

F.C.M. Giur- 
(Reșița) • 

— Dinamo 
(Bîrlad) • 

~ — Metalul
Feciorescul (Gh.

1 Celuloza 
metan

Cluj-Nc- 
(DrobetaS.

Severin) . C.F.R. Cluj-No 
1 — Avintul Reghin : O. Uj- 

țOrodea) . Minerul Lu- 
— Victoria Cărei : I. Răi- 
(Pitești) o C.F.R. Timițoc- 
Gloria Bistrița : N. Dines- 

Vilcea) • Mu-reșwl 
C.I.L. Sighet : I.

(Tîrgoviște) . Dacic 
— U.M. Timișoara : 
(Brașov) • Armătura 
— F.C. Baia Mare :
(Constanța) • Chimica Tîr- 
- Aurul Brad : I. Braun

Tă-
O- 

Gh. 
Za- 
Gh.

dignare 
acuzațiile

— Totuși, 
intervine Gh. 
tele Comisiei 
vînătăile și cicatricele 
picioarele arbitrului ? 
că l-a lovit cineva.

O întrebare la care Emil 
roiu o răspuns textual :

— Nu este clar deloc, 
unde putem ști dacă arbitrul nu 
și-a făcut singur aceste vînătăi, 
pentru a impresiona comisia ?

Mai este nevoie de vreun co
mentariu ? Mai ales că bătăușii 
și-au primit 
în cazul 
rîndu-se.

pe 
clar

Cio-

De

lucru de necrezut I — au 
și ei asupra „oerrtrolu-

iată-ne asistînd, săptă-

pedeapsa meritată, 
lui Emil Cioroiu hotă- 
pe bună dreptate, ex

cluderea lui din activitatea spor
tivă. Surprinzător este însă cum 
a putut intra el în această miș- 

pe care zeci și 
de tineri și vîrstnici 
prin munca și con-

care sportiva, 
zeci de mii 
o onorează 
duita lor ?

lack BERARIU

ȘTIRI...
• REUNIREA LOTULUI DE TI

NERET, PENTRU PARTIDA CU 
IUGOSLAVIA. După cum se știe, 
sîmbătă, 12 noiembrie, în locali
tatea Osijek, reprezentativa de 
tineret a României va disputa 
ultima sa partidă din prelimina
riile C.E., cu formația similară a 
Iugoslaviei. în vederea acestui joc, 
antrenorul federal Octavian Po
pescu a convocat duminică, la 
ora 13 la sediul F.R.F., pe ur
mătorii 16 jucători: Windt și Spe- 
riatu — portari ; Tilihoi, Stancu, 
Zahiu, Barna, Agiu — fundași ; 
Iorgulescu, Șcrbănică, A. Rădu- 
lescu, Țicleanu — mjilocași ; Chi
tara, M. Răducanu, Radu II, Cîr- 
țu, Țălnar. Pregătirile lotului se 
vor desfășura în Capitală, miercuri 
urmînd să se dispute un ultim 
joc de verificare în compania 
unui adversar nestabilit încă.

ȘTIRI
• SPARTAK TRNAVA ȘI O- 

LIMPIA LIUBLIANA, INVITATE
LE SPORTULUI STUDENȚESC. 
Clubul de fotbal Sportul stu
dențesc a invitat două cunoscute 
echipe de peste hotare pentru un 
turneu de jocuri în țara noastră, 
în perioada 8—13 noiembrie. Este 
vorba de Spartak Trnava (Ceho
slovacia) și Olimpia Liubliana 
(Iugoslavia). Prima va evolua la 
Baia Mare (9 noiembrie), în com
pania formației locale F.C. Baia 
Mare, apoi la Iași (12 noiembrie), 
unde fotbaliștii cehoslovaci vor 
întâlni divizionara A Politehnica.- 
Olimpia Liubliana va juca la Bucu
rești, la 12 noiembrie, cu Spor-- 
tul studențesc, pe Stadionul Re
publicii, în deschidere urmînd să 
se organizeze un meci de dlflh 
boys.



ORA DE EDUCAȚIE FIZICĂ, 
MINUT CU MINUT!

O
ra de educație fizică este cheia de boltă a dezvoltării fizice școlare. De 

calitatea acestei ore depinde foarte mult atragerea spre mișcare in 
general (și spre sport in special) a elevului, încă de la primele clase, 
lată de ce am considerat necesar să urmărim cîteva ore de educație 
fizică și să le supunem unei scurte analize, subliniind calitățile și, bineînțe

les, lipsurile, acolo unde este cazul.
Fără îndoială că ora de educație fizică este condusă de anumite prin

cipii generale. In același timp, însă, ea depinde de o seamă de condiții printre 
care pregătirea profesorului, capacitatea lui organizatorică, condițiile de desfă
șurare și, mai aleși pasiunea „dascălului**, care poate înaripa cele 50 de mi- 
nute ale ...orei.

In cele ce urmează, prezentăm „stenogramele** a patru ore de educație 
fizică, pe traseul Giurgiu — București — Brașov — Zalău. Aceste patru ^steno
grame** sînt comentate de un profesor de educație fizică cu mare experiență, 
care a îndrumat pașii multor mii de elevi, de-a lungul deceniilor.

/ București A

\

Școala generală nr. 108 din 
București, cartierul BercenL

Oră de educație fizică cu clasa 
a iV-a G (17 fete). Clasă cu pro
fil de gimnastică.

Profesoară, Silvia Tcaciuc, cu 
grad definitiv. Condiții materiale — 
o sală de sport, transformată din- 
tr-o clasă (18X9) prevăzută cu o- 
glinzi, spaliere, bară fixă și blrnă. 
Spațiul de execuție, incomod, res- 
trîns, sub cerințele unei lecții cu 
o mare eficiență.

Tema lecției : dezvoltarea ținutei 
adecvate, prin complexe de exer
ciții la bară, pregătirea șl perfec
ționarea exercițiilor fără obiect, 
categoria a Iii-a.

în „introductivă" a fost anunțată 
tema, profesoara a căutat să se 
convingă de starea generală de să
nătate a clasei. Bună dispoziție, 
dorință de lucru (deși era cea de 
a 5-a oră de clasă din acea zi) 
— 2 min.

Executarea unor exerciții la bară 
(după o inițială încălzire) — 12 
min.

exercițiilor pe grupe 
9 min.

exercițiilor, pe

Executarea exercițiilor în grup 
fără obiect — 15 min.

Executarea 
de 6 eleve —

Individualizarea
muzică — 9 min.

Scurtă analiză a orei. Opiniile 
elevelor, apoi cele ale profesoarei 
— 3 min.

Oră densă, condusă cu simț pe
dagogic. La clasă, disciplină, or
dine. Fetele — în totalitate echipate 
uniform, curat. O notă a- 
parte pentru acuratețea exerclțî- 
ilor elevelor Cristina Spoială, Co
rina Nae și Lizeta Anin » un fel 
de modele ale întregii clase. Se 
impune, însă, să se rezolve pro
blema sălii. O soluție de tre
cere : poziții în sala de sport a 
unei școli vecine. ,,190“ (40X18 m), 
așa cum se preconizează și cum se 
întrevede, prin relațiile de cola
borare dintre colectivele de profe- .
sori ale celor două școli. J

Zalău
Școala generală „Simion Bărnu- 

țiu“, Zalău (jud. Sălaj),
Lecție de educație fizică cu ele

vii clasei a Vil-a.
Conduce prof. Florica Popa.
Tema lecției : testarea săriturii 

de pe loc (fetele) ; circuit pentru 
dezvoltarea forței (băieții).

Cadru — curtea școlii, timp rece.
Prezenți 36 de elevi (18 b, 18 f) 

din care 32 cu echipament, 4 fără. 
Material didactic — mingi de bas
chet, ustensile pentru atletism.

După raport — 2 minute, o 
scurtă critică la adresa celor ve- 
niți la oră in ținută necorespun
zătoare — 3 minute.

Urmează încălzire — 7 minute. 
Mișcări de brațe, tipuri de aler

gare, mers săltat cu arcuire, ușor 
ghemuit. La fiecare exercițiu, in
dicații pentru corecție — 1 minute.

Executarea temei propriu-zise. 
Fetele — săritura în lungime, 
după prealabile explicații — 2 mi
nute. Apoi testul — 8 minute. In 
paralel băieții execută conducerea 
mingii de baschet printre obsta
cole fixe, apoi pase in doi. Totul 
organizat — 10 minute.

Clasa se organizează pe „ate
liere" :

— alergare laterală ;
?- flotări ;
— sărituri la coardă ;
— exerciții de trunchi.
Prin rotație, fiecare grupă la cite 

un „atelier" — 12 minute.
Controlul pulsului — 1 minut.
Exerciții cu mingea de baschet, 

clasa in două grupe (alergare, să
ritură, rostogolire, pasă) — 5 mi
nute.

Relaxare pentru reintrarea tn 
normal — 3 minute.

Lecția se termină cu cîntecul 
„Trăiască România".

Observații : lecție condusă eu 
autoritate, indicații precise, îndru
mare riguroasă a fiecărui „ate
lier". Execuții bune. Disciplină, 
dine.

Giurgiu
școala generală nr. 2 — Giurgiu. 
Lecție de educație fizică cu clasa 

a vn-a B — 13 fete șl 13 băieți.
Profesor : Constantin Stroe, cu 

grad definitiv.
Temele lecției : „Consolidarea să

riturii in lungime cu un pas și 
jumătate In aer ; handbal*.

Elevii și profesorul — în echipa
ment de sport. Nid un scutit. 
Lecția a început la ora 13.00 ; 
timpul însorit.

— Partea introductivă, anunțarea 
temelor lecției — 2 min.

— Din coloană cite 2, exerciții de 
front și formații, mers în cadență, 
cu cîntec : „Marșul Iul Iancu* — 
2 min. Alergare — fetele — 400 m, 
băieții — 600 m — 5 min. Exerciții 
de respirație șl relaxare — 4 min.

— Alergare ușoară cu joc de 
glezne, cu călcîlele la șezută, bra
țele la ceafă, pas săltat — 30 m, 
mers, exerciții de respirație — 2 
min ; alergare laterală cu pași în
crucișați, dreapta-stînga, mers cu 
fandare pe fiecare pas, respirație
— 2 min.

— Pendulări ale picioarelor, 
dreapta-stînga, din sprijin, 30—40 
cu fiecare picior —2 min. Penta- 
salt (pe un picior — băieții — 8, 
fetele — 4 repetări — 4 min.) în 
5 cercuri la distanțe de 1,5 și 1 m.

— Cîte trei sărituri în lungime 
de pe loc, apoi cîte 6—s sărituri 
cu elan de 3 pași —• 3 min. Măsu
rarea șl verificarea elanului pen
tru săritura în lungime, cîte 2 re
petări fiecare elev — 3 min.

— Sărituri în lungime cu un pas 
șl jumătate în aer, în torent, bă
ieții — 8—10, fetele — 6—8 repetări
— 13 min.

— Handbal, joc ; băieții —4 min., 
fetele — 3 min.

Brașov
Liceul „Honterus" — Brașov.
Lecție de educație fizică cu cla

sele VI—VII fete.
Profesoară : Edith Schall-Bertlef. 

fostă campioană de pentatlon.
Tema lecției : „Dezvoltarea vite

zei și detentei".
Lecția a avut loc în aer liber. 

Elevele au părăsit curtea liceului, 
deplasindu-se, aproximativ 300 m, 
pe terenul de sport al liceului 
„Andrei Șaguna", care are mult mai 
mult spațiu. E de reținut faptul 
că au fost comasate două clase 
de fete, băieții acelorași clase 
lucrind cu un alt profesor.

— încălzire generală, diferite e- 
xerciții de gimnastică — 12 min.

— Exerciții specifice pentru dez
voltarea vitezei :

— alergare cu joc de gleznă — 
3X30 m ;

— alergare cu genunchii ridi
cați — 3X30 m ;

— alergare cu călcîiele la șezută 
— 3X30 m ;

— alergare cu viteză 3/4—4/4 — 
3X40 m.

total — 12 minute
— Săritura caprei in șir, cu al

ternare alergare ușoară — 6 min.
—- Exerciții pentru detentă (lun

gime).
— Diferite exerciții la groapa de 

lungime, cu ambele picioare și cu 
diferite elanuri (3—5 pași elan), 
sărituri peste obstacol (coardă în
tinsă), pentru tehnică și alte e- 
xerciții. Toate exercițiile — pe 
trei șiruri, groapa fiind lată.

total — 22 minute
— Alergare de încheiere, alinie

rea clasei — 4 min.

— Mers de voie cu scuturarea 
brațelor șl picioarelor, mers în ca
dență, cu cîntec : „Tot înainte mîn- 
drl pionieri*. Scurte aprecieri cu 
privire la lecția încheiată — 3 min.

Trecerea de la un exercițiu la 
\ altul s-a făcut foarte rapid.

Alte mențiuni : au lucrat 37 de 
eleve ; alte 2 eleve (scutite de e- 
fort in ziua respectivă) au fost 
prezente pe teren, ajutînd la or
ganizarea exercițiilor la groapa 
de lungime. Nu s-a înregistrat 
nici o absență. Elevele — corect

V
echipate. Ținuta profesoarei, deo- , 
sebit de îngrijită. f

DE LA RIGOARE LA CREAȚIE
Am citit cu plăcere „steno

gramele" a patru lecții de edu
cație fizică. Socotesc că repor
terii ziarului „Sportul" au fost 
inspirați, deoarece au găsit pa
tru lecții în general bune. Este 
de asemenea îmbucurător faptul 
că trei din cele patru lecții s-au 
desfășurat în aer liber, în a- 
cest final de octombrie — ge
neros dealtfel. O singură lecție, 
cea din București, s-a desfășu
rat în sală, dar aici există o 
explicație obiectivă, școala (și, 
deci, clasa) fiind cu profil de 
gimnastică. Facem această ob
servație deoarece ne numărăm 
printre susținătorii înflăcărați 
ai desfășurării lecției de edu
cație fizică în aer liber chiar 
și în condiții mai puțin favo
rabile. Oxigenarea este un prin
cipiu fundamental, astfel incit 
această predilecție pentru „ae
rul liber" nu mai trebuie justi
ficată. Un om poate trăi 20 de 
zile fără să se alimenteze. El 
poate supraviețui 4—5 zile fără 
apă. (Teoretic, doar 3.) In 
sebimb. fără aer, viata este 
posibilă doar vreo două mi
nute (datele teoretice prelun
gind această posibilitate pînă la 
3 minute). Sigur că aceste trei 
cifre sau, mai bine zis. com
pararea lor înseamnă un pic de 
exagerare voită, dar oxigena
rea rămîne un deziderat per
manent, pe care. îmi dau sea
ma. profesorii noștri de edu
cație fizică se străduiesc să-l 
împlinească.

ii Sportul

Și acum, să revenim asupra 
lecțiilor.

Lecția din Bercenl prezintă o 
frumoasă succesiune, se simte 
că este condusă de un om de 
specialitate. Obiecții tehnice nu 
pot exista. Ceea ce vreau să a- 
daug, însă, este absenta fie și 
a unui singur minut de atîr- 
nări la spalier. Aceasta este o 
problemă la fel de importantă 

• Oxigenarea - condiție sine qua non o factorul 
emoțional, marele stimulent al orei • Coloana vertebralii 

este... șasiul corpului uman, sa o fortificam !

ca și oxigenarea. Reporterul 
notează că această oră a fost a 
cincea în programul zilei. Tre
buie să arătăm că banca de 
clasă, chiar cea mai modernă 
cu putință, acționează intr-un 
fel asupra coloanei. Iată de ce 
socotesc câ nu trebuie pierdută 
nici măcar o singură ocazie 
pentru a destinde coloana, a- 
cest șasiu al corpului omenesc.

Lecția a doua, în ordinea 
prezentării, adică cea din Za
lău, pare a fi de asemenea o 
lecție bună, cu anumite re
zerve. Considerăm că prezenta
rea unor elevi în ținută necores
punzătoare depinde și de auto
ritatea profesorului, tn această 
direcție se impune un pic de 
atenție. In al doilea rînd, lip
sește oarecum elementul emo
țional. care mărește întofdeau-a 
tonusul unei lecții. Datoria de 

onoare a unui profesor de edu
cație fizică este de a impregna 
lecția cu elemente emoționale, 
ca, de pildă, ștafetele, pentru a 
valorifica din plin setea de în
trecere a copiilor.

A treia lecție, cea de la 
Giurgiu,' este un model de ri
goare profesională. Tema este 
urmărită pas cu pas, ca și cum 
un calculator s-ar fi ocupat de 

organizarea minutelor. Ceea ce 
reproșăm acestei lecții foarte 
exacte este de asemenea cvasi- 
absența factorului emoțional. 
Cele numai patru minute de 
handbal acordate băieților și cele 
numai trei minute acordate fe
telor reprezintă prea puțin. A- 
ceastă lecție, excelent crono
metrată de profesor și repor
ter. ar fi putut găsi, totuși, șase 
minute care să se adauge la 
cele numai patru acordate 
handbalului. în aceste condiții, 
lecția profesorului Constantin 
Stroe ni s-ar fi părut foarte 
reușită. De asemenea, această 
extindere a perioadei „emoțio
nale" deschide și o altă mică 
discuție. Ne referim la proble
mele organizării clasei mixte... 
Această problemă se leagă de 
lecția următoare...

După cum se poate vedea, în 

lecția dc la Brașov, profesoara 
a comasat două clase de fete, 
pentru a obține o maximă efi
ciență. Socotim că este o idee 
excelentă pentru o oră de e- 
ducatie fizică, în cadrul căreia 
omogenitatea fiziologică asigură 
un randament superior. A- 
ceastă idee a profesoarei din 
Brașov, ca $1 a tuturor celor 
care o aplică, reprezintă un act 
de creație in organizarea lecției 
de educație fizică. De aseme
nea. să subliniem efortul prof. 
Edith Schall de a deplasa fe
tele într-o curte școlară mai 
mare. In sfîrșit, pe aceeași li
nie, să menționăm obsesia pro
fesoarei la capitolul densitate, 
prin organizarea a trei șiruri 
simultane la groapa cu nisip.

In încheiere, permiteti-i unui 
veteran al educației fizice să-și 
manifeste satisfacția fată de e- 
forturile evidente ale celor pa
tru profesori (dintre care trei 
profesoare). Vă rog să-mi per
miteți să insist in direcția a- 
tîrnărilor la spalier sau chiar 
la o simplă bară — orice curte 
poate avea o bară. Aportul a- 
cestor atîrnări este incalculabil: 
degajarea discurilor dintre ver
tebre, care sînt supuse la un 
efort special în timpul orelor 
de clasă. închei aceste puține 
rînduri cu speranța că profeso
rii noștri de educație fizică, și 
mai ales cei tineri, vor căuta 
să facă din ora de educație fi
zică un act de creație perso
nală, pe fondul unei discipline 
profesionale efective, care este 
o condiție obligatorie.

prof. CONSTANTIN NEMJEANU

curta dezbatere "ta/
care am participaC-
împreună. subliniară;*?; 

rolul deosebit al profesorii- 
lui .de educație fizică in'ggț4' 
vernarea celor 50 de minute*

. ale orei sale. Aceste, minute,, 
pot fi MARI, dar, in egală 
măsură, ele pot fi subminate 
de monotonia ineficacității.: 
După cum se poate vedea, 
ora de educație fijrică este' 
un act de răspundere față 
de copiii dornici de joacă 
după concentrarea din orele 
de curs.. De acest sentiment 
al responsabilității profeso
rului de educație fizică ide-.

, pinde eficacitatea ■■ orei și 
chiar transformarea ei intr- 
un moment de civilizație mo
dernă, care să-i vorbească 
școlarului adolescent despre 
rolul imens al mișcării și al 
exercițiului fizic, in general, 
pentru toate virstele. Soco
tim • că experimentul nostru 
va fi interpretat de către 
profesorii de educație fizică 
și chiar de către elevi ca o 
invitație la seriozitate, astfel 
incit „complexul de inferio- 
ritate” de care d suferit de
seori ora de educație fizică 
in Orarul școlarului să .fie 
uitată, pentru binele dezvol
tării armonioase a tinerilor'' 
din țara noastră.

Pagină realizată de :
I. CHIRILĂ, Em. FÂNTANEANU, 

T. STAMA și M. VESA



Sezonul competițional la călărie CAMPIONATE @ COMPETIȚII
N A FOST UN „PARCURS"

CU ZERO PUNCTE PENALIZARE...
Cu etapa finală a campiona

tului de seniori la dresaj, ob
stacole și concurs complet, des
fășurată in condiții foarte bune 
pe frumoasa bază hipică din 
Sibiu, sezonul competițional de 
călărie a luat sfîrșit. A sosit, 
deci, ora comentariilor, a re
trospectivelor și analizelor unui 
sezon cu multe reușite notabile, 
dar în care s-au reliefat și o 
serie de neajunsuri. Despre 
realizări am vorbit deseori pe 
larg ; ne vom opri acum asu
pra unor minusuri înregistrate 
in această perioadă.

PREA MULTE OPINII 
DIVERGENTE

Două au fost probele de ob
stacole (semigrea și grea) care 
au dat naștere la opinii contra
dictorii. Unele susțin că mo
dul cum au fost efectuate par
cursurile sînt mai aproape de 
cerințele internaționale ; altele 
•— că ele ar trebui adaptate la 
nivelul materialului cabalin 
existent și, în sfîrșit, altele — 
că s-a greșit total prin modul 
cum au fost gîndite și alcă
tuite aceste parcursuri. In ceea 
ce ne privește, considerăm că 

Constantin Vlad (Dinamo) cu Prejme? a ciștigal titlul la obsta
cole, cat. semigrea Foto : V. CÎRDEI — Sibiu

nu aranjarea parcursurilor, ci 
pregătirea este baza pentru ob
ținerea unor rezultate de va
loare. Dealtfel, Alexandru Bo- 
zan, dublu campion (cat. mij
locie și grea), afirma, printre 
altele, că la concursurile in
ternaționale la care a luat parte 
(și unde a avut o frumoasă 
comportare) a întîlnit aseme
nea parcursuri și nu altele mai 
ușoare la categorii asemănă
toare, numărul mare de puncte 
de penalizare explicîndu-se nu
mai prin greșelile comise de 
călăreți. Și în orice caz, nu 
întocmirea parcursurilor sau ab- 
■ența unui material cabalin de 
valoare explică faptul că locu
rile fruntașe (atît în probele 
menționate, cît și la celelalte 
categorii) au fost împărțite 
doar între sportivii de la C.S.M. 
Sibiu, Steaua și Dinamo. Ce 
se întîmplă, deci, la Olimpia, 
C.S.M. Iași, C.S.M. Craiova, 
A.S.A. Cluj-Napoca, Agricola 
Lugoj, Venus Mangalia ?

Se discută, de asemenea, fără 
a se fi ajuns la un acord, ca 
atît primele două etape ale 
campionatului cît și „Cupele" 
să devină mai stimulative, prea 
mare fiind încă dezinteresul u- 
nor cluburi față de aceste în
treceri. majoritatea vizînd doar 
întrecerile finale. Credem că 
și în acest caz trebuie să se 
ajungă grabnic Ia o soluție 
eficace.
PROBELE DE DRESAJ DOAR IN 
ATENȚIA CLUBULUI STEAUA î
Fără îndoială, în ceea ce 

privește metodele aplicate, în 
dresaj acestea sînt în coneor- 

V-ați decis unde să vă petreceți Revelionul 1978 ? 
CELE MAI FRUMOASE EXCURSII ALE LUNII DECEMBRIE, 

CELE MAI FRUMOASE EXCURSII ALE ANULUI 
SÎNT EXCURSIILE PENTRU 
PETRECEREA REVELIONULUI!

danță cu cele folosite pe plan 
internațional ; sîntem de acord 
și cu faptul că materialul ca
balin nu este întru totul cores
punzător, dar nu putem înțe
lege de ce nu se iau măsuri 
mai eficiente pentru a se re
media situația privind lărgirea 
ariei de practicanți. Exceptînd 
clubul Steaua și, oarecum, 
C.S.M. Sibiu, la celelalte secții 
această preocupare este ca și 
inexistentă. Iosif Molnar, Sorin 
Soveja, Anghel Donescu, Du
mitru I.onean (Steaua), Horst 
Hisch (C.S.M. Sibiu), plus 3—4 
juniori — tot la Steaua — și 
cu asta se cam termină nu
mărătoarea specialiștilor în 
dresaj. Este mult prea puțin, 
s-o recunoaștem ! Rezultatele 
bune realizate la ultimele com
petiții internaționale ne con
firmă că se poate mai mult în 
acest domeniu.

LIPSEȘTE TERMENUL DE 
COMPARAȚIE

Spre concursul complet se 
îndreaptă acum mai toate pri
virile, această disciplină fiind, 
se pare, după opiniile mai tu
turor specialiștilor, singura ca

pabilă să reinnoade tradiția o- 
iimpică a călăriei noastre. Fi
nala campionatului, care nu s-n 
bucurat de o participare prea 
numeroasă (poate ar fi nece
sare și unele sancțiuni pentru 
cei care au lipsit), absentînd o 
serie de cluburi care altă dată 
emiteau mari pretenții la locu
rile fruntașe (C.S.M. Iași, C.S.M. 
Craiova, A.S.A. Cluj-Napoca 
ș.a.) a oferit unele argumente 
în favoarea ideii de mai sus, 
dar numai în ceea ce privește 
disponibilitățile fizice ale cailor. 
Cu toate acestea, este greu de 
spus în ce măsură sîntem pe 
drumul cel bun, deoarece în a- 
cest an, în lipsa oricărei con
fruntări pe plan internațional, 
nu am avut și un termen de 
comparație. Vrem să credem 
că cele trei concursuri planifi
cate în sezonul viitor vor oferi 
răspunsul la întrebările ce se 
pun în momentul de față. Re
marcăm buna comportare a di- 
namovistului Eugen Ionescu, 
cîștigătorul titlului, răsplată a 
sîrguinței cu care a muncit pe 
parcursul întregului an. De a- 
semenea, nu putem trece cu 
vederea nici evoluția lui Nicolae 
Gheorghe (Steaua) sau a ju
niorului Gruia Deac (C.S.M. 
Sibiu).

Multe rezolvări (chiar prea 
multe) se așteaptă din partea 
federației, dar principalele răs
punderi revin, totuși, cluburi
lor, tehnicienilor și sportivilor 
pentru a contribui eficient la 
sporirea calității muncii.

STAȚIUNILE : Tușnad, Borsec, Sovata, Govora, Olănești, 
Călimânești, Balvanyoș, Covasna, Malnaș, Vîlcele, Lacu 
Roșu.

LOCALITĂȚILE : Suceava, Piatra Neamț, Tîrgu Mureș, 
Sibiu, Sighișoara, Orșova, Drobeta Turnu Severin.

Sînt cîteva din gazdele pe care le propune ÎNTREPRIN
DEREA DE TURISM, HOTELURI Șl RESTAURANTE BUCU
REȘTI, prin filialele sale din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Băl- 
cescu nr. 35, Bd. Republicii nr. 4 și 68, Cal. Griviței nr. 
140, Cal. Dorobanți nr. 1-7.

Emanuel FĂNTANEANU

AU FOST DESEMNAȚI 
CAMPIONII NAȚIONALI 

LA GIMNASTICĂ 
PENTRU JUNIORI

CLUJ-NAPOCA, « (prin tele
fon). Finalele campionatelor na
ționale de gimnastică pentru ju
niori — categoria maeștri — dis
putate vineri in Sala sporturilor 
din localitate, s-au încheiat cu 
succesul meritat al Dumitriței 
Turner (Liceul de gimnastică 
din Municipiul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej) și al lui Aurelian 
Georgescu (Liceul nr. 2 Bucu
rești) . Iată primii trei clasați 5 
feminin — 1. Dumltrița Turner 
37,10 p, 2. Irina Murvai (C.S.M. 
Baia Mare) 36,60 p, 3. Constanța 
Ciocănel (Farul) 36,50 p ; mas
culin — 1. Aurelian Georgescu 
55,90 p, 2. Mircea Apolzan (C.S.ș. 
Sibiu) 53,85 p, 3. Ferenc Jenakl 
(C.S.Ș. Steaua) 53,15 p.
DE MlINE, LA BUCUREȘTI, 

UN ATRACTIV 
„SERIAL" DE HOCHEI: 

TURURILE 3 Șl 4 
ALE DIVIZIEI A

Mîine după-amiază, patinoa
rul artificial „23 August" va 
găzdui prima partidă din ca
drul celui de al treilea tur al 
Diviziei A la hochei pe ghea
ță (prima grupă valorică), la 
care iau parte, după cum se 
știe, cele mai bune trei forma
ții din țara noastră.

Dincolo de aspectul com
petițional obișnuit al acestor 
confruntări de vîrf ale hocheiu
lui nostru, am dori ca ele să 
fie pe deplin mulțumitoare și 
sub raportul cerințelor tot mai 
ridicate pe plan internațional. 
Spunem acest lucru, deoarece 
luna decembrie are o agendă 
internațională încărcată : 3 și 4 
decembrie, R. D. Germană —. 
România în deplasare, 16 și 17 
decembrie, România — Traktor 
Celiabinsk la București, 21 și 22 
decembrie, Iugoslavia — Româ
nia în deplasare și 27 și 28 de
cembrie, Austria — România 
tot în deplasare. Cu alte cuvin
te, principalul criteriu de se
lecție îl vor constitui jocurile 
din tururile 3 și 4.

Mîine, de la ora 18 este pro
gramată întîlnirea Steaua — S. C. 
Miercurea Ciuc, urmînd ca luni 
să se joace meciul Dinamo — 
S.C. Miercurea Ciuc. iar marți 
confruntarea de vîrf Steaua — 
Dinamo.

MlINE, IN ETAPA A 2-a 
A DIVIZIEI A LA VOLEI, 

DERBYUL FEMININ 
DINAMO - PENICILINA 

IAȘI
Duminică, în campionatele 

Diviziei A de volei sînt pro
gramate partidele etapei a 2-a. 
Această rundă este dominată, 
fără îndoială, de derbyul pro
gramat în sala Dinamo din 
Capitală, de la ora 10, care va 
aduce în fața fileului forma
țiile feminine Dinamo și Peni
cilina Iași. Așadar, protagonis
tele ediției trecute (și. în acest 
an, principalele candidate la

£

O măsură severă, pe măsura 
faptelor

ANTRENORUL G. STANCIU Șl 
RUGBYSTUL P. STATE - EXCLUȘI 

DIN VIAȚA SPORTIVĂ
Anallzînd gravele abateri de la 

etica sportivă ți socială ale arvtre- 
noruloi G. Stane iu (Portul Constan
ța) ți jucătorului P. State (Sp. stu
dențesc, folosit prin uz de 
fals în echipa Portul, la me
ciul de Divizia B cu Constructorul 
Constanța), care l-au lovit pe 
arbitrul A. Rădulescu (atitu
dine pe care am criticat-o într-unul 
dintre numerele trecute ale ziaru
lui), Federația română de rugby a 
propus — Iar Biroul Executiv al 
C.N.E.F.S. a ratificat — sancțiunea 
de excludere din viața sportivă a 
lui G. Stanciu ți P. State. O mă
sură foarte severă, dar pe măsura 
faptelor. 

I
I
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titlu) se vor confrunta direct 
chiar de la începutul turu
lui. Desigur, este dificil de dat 
un pronostic in privința for
mației învingătoare, avind în 
vedere faptul că ne aflăm a- 
bia la a 2-a etapă. Sîntem con
vinși, insă, că atit proaspetele 
laureate la a 15-a ediție a Di- 
namoviadei, cit și ieșencele (în
vingătoare în prima etapă, la 
București, in fața Rapidului) 
vor oferi iubitorilor acestei 
discipline sportive, ca și în 
confruntările anterioare, un 
meci spectaculos, de un bun 
nivel tehnic, pe măsura posi
bilităților de care dispun.

Iată și programul celorlalte 
meciuri : Universitatea Timișoa
ra — C.S.U. Galați, Știința Ba
cău — Farul Constanța, Uni
versitatea Craiova — Rapid 
București, Maratex Baia Mare
— Voința București Și Chim- 
pex Constanța — I.E.F.S. Bucu
rești. La masculin, meciurile de 
la Brașov și Cluj-Napoca sînt 
cele mai echilibrate. Iată pro
gramul partidelor din etapa a 
doua : Politehnica Timișoara — 
Universitatea Craiova, Tractorul 
Brașov — Rapid, C.S.M. Su
ceava — Steaua, Universitatea 
Cluj-Napoca — Constructorul 
Brăila și C.S.M. Delta Tulcea
— Dinamo București. Partida 
Viitorul Bacău — Explorări 
Baia Mare a fost amînată pen
tru 13 decembrie.
• Maestrul emerit al sportului 

Wiliam Schreiber a fost numit 
antrenor al echipei masculine a 
clubului Dinamo. El îl înlocuiește 
pe prof. George Ercmia, numit 
recent șef al Serviciului jocuri 
sportive din cadrul clubului.
• La 14 noiembrie, la București, 

restanțierii din diviziile A, B și 
de juniori se pot prezenta pen
tru susținerea probelor de con
trol.
• Ca urinare a înțelegerii in

tervenite între cluburile I.E.F.S. 
șl Universitatea Timișoara, întil- 
nirea dintre echipele feminine ale 
acestora, nedisputată în etapa I a 
campionatului Diviziei A se va 
disputa în luna decembrie.

PE PISTELE DE POPICE
Zilele acestea s-au disputat o 

serie de meciuri restante din 
campionatul Diviziei A: FETE: 
• Gloria București — Voința 
București 2481 — 2483 ! (scor 
individual 2—4). O victorie 
deosebit de prețioasă, în depla
sare, a echipei Voința, care 
continuă să fie pe primul loc 
în clasamentul seriei Sud. Prin
cipalele realizatoare au fost j 
Maria Drăghici (G) — 455 p d 
și Maria Iosif-Nichifor (V)
— 444 p d. • Laromet Bucu
rești — Voința Galați 2560 — 
2392 (5—1). Dumitra Dumitru 
de la Laromet a punctat 
469 pd * Voința Oradea —

SIMBĂTĂ

Lie. 2

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 15 : I.E.F.S.-

— Rapid (m.A), Dina
mo — Politehnica Iași (m.A), 
I.E.F.S.-Lic. 2 — Olimpia Bucu
rești (f.A), Rapid — Poli
tehnica București (f.A); sala 
Politehnica, de la ora 1G.30 : 
Academia militară — Știința 
Ploiești (m.B), Politehnica — 
Electrica Fleni (m.B.)

BOX. Sal-a I.S.B. (str. Ber
zei), de la ora 18 : gală în 
cadrul „Cupei Energia44.

FOTBAL. Stadion Steaua, 
ora 12,15 : Steaua — Politeh
nica Timișoara (jun.), ora 
14 : Steaua — Politehnica Ti
mișoara (Div. A).

LUPTE. Sala Dinamo, de 
La orele 10 și 17 : meciuri în 
cadirul Diviziei de greco-ro
mane.

POPICE. Arena Voința, ora
14 : Voința București — Vo
ința Constanța ; arena Giu- 
lești, ora 15 : Rapid — Olim
pia ; arena de la clubul în
treprinderii Republica. ora
15 : Gloria — Voința Ploiești, 
partide din cadrul campiona
tului feminin, Divizia A.

RUGBY. Parcul copilului, o- 
ra 12.30: R.C. Grivița Roșie— 
Sportul studențesc (Cupa 
F.R.R.) ; ora 1*4,15 î România 
— Polonia (campionatul Eu
ropei) ; teren Tei, ora 14 : 
Sportul studențesc n — Glo
ria București (Div. B).

SCRIMA : Sala Floreasca
II, de la ora 8,30 : Steaua — 
Selecționata armatei italiene 
(spadă și sabie).

TENIS DE MASA. Sala de 
la Stadionul Republicii, de la 
ora 17 : Locomotiva Bucu
rești — Progresul București 
(m.A.) șl Politehnica Bucu
rești — C.S.M. Cluj-Napoca 
(m.A.).

C.S.M.

DUMINICA
ATLETISM. Stadionul tine

retului, de la ora 9 : con
cursul municipal de toamnă, 
deschis seniorilor și juniori
lor ; aleea Circului, de la ora 
9 : circuitul de marș organi
zat de clubul sportiv Gloria.

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : I.E.F.S.-
Lic. 2 — Rapid (m.A.), Dina
mo — Politehnica lași (m.A), 
I.E.F.S.-Lic. 2 — Olimpia

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

Voința Tg. Mureș 2535 — 24C0 
(6—0). Și un joc devansat din 
etapa a IX-a : • Record Cluj- 
Napoca — C.S.M. Reșița 2615 —• 
2432 (6—0). BĂIEȚI: a Dacia
Ploiești — Constructorul Galați 
5122 — 5215 (2—4) e Unio Salu 
Mare — Aurul Baia Mare 5022 
— 5281 (1—5). Formația băimă- 
reană a stabilit două recorduri 
ale arenei sătmărene : pe echi
pe (v.r. 5177) și individual, prin 
Gh. Vuță, veteranul echipei 
campioane, care a dobont cu 
200 de lovituri mixte 931 popi
ce (v.r. 930).

Azi și mîine are loc etapa a 
Vl-a a Diviziei A.

MtCiURi-CHEIE 
ÎN DiVIZIA A 

LA BASCHET FEMININ
Două meciuri ies pregnant in 

evidență din programul întrece
rilor ue baschet care au loc as
tăzi și mîine în cadrul campio
natelor naționale, ambele opu- 
nind echipe feminine. Este vor
ba de partidele dintre I.E.F.S.» 
Lie. nr.' 2 (locul 1 în clasament, 
singura neînvinsă) și Olimpia 
București (locul 3), dintre Rapid 
(locul 2) și Politehnica București 
(locul 5), toate candidate la o 
treaptă pe podium la sfîrșitul 
competiției. Ținînd seama de 
antecedente (în edițiile trecute 
ale Diviziei A întâlnirile dintre 
aceste formații au oferit, de re
gulă. spectacole atrăgătoare), se 
așteaptă și acum jocuri intere
sante. Alături, însă, de disputele 
propriu-zise, este oportun de 
urmărit evoluția jucătoarelor 
prin prisma viitoarelor întreceri 
internaționale, dintre care me
ciurile din C.C.E. (I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2), Cupa ,,Liliana Ron- 
chetti" (Rapid) precum și ale 
Balcaniadei din luna decembrie 
sînt cele mai apropiate.

Celelalte partide ale etapei a 
6^a : Crișul — C.S. Șc. Ploiești, 
C.S.U. Galați — Voința Brașov, 
„U“ Cluj-Napoca — Progresul, 
Universitatea Timișoara — Mo
bila Satu Mare.

La băieți, o etapă (a 5-a) 
fără „capete de afiș44 dar cu 
perspective de surprize : I.E.F.S.» 
Lie. nr. 2 — Rapid, C.S.U. Si
biu — Steaua, „U« Cluj-Napo
ca — I.C.E.D., Universitatea Ti
mișoara — C.S.U. Brașov, Dina
mo Oradea — Farul, Dinamo 
București — Politehnica Iași.

ȘTIRI DIN TIR
S-a stabilit ca Balcaniada de 

tir la arme cu aer comprimat, 
ediția 1978, să se desfășoare pe 
poligonul din parcul sportiv Di
namo din Capitală. întrecerile 
vor avea loc între 20 și 22 ianua
rie. Campionatele naționale la 
aceeași categorie de arme se 
vor disputa între 13 și 15 ianua
rie pe același poligon.

Din motive organizatorice, 
«Cupa Vrancei4*, programată să 
aibă loc la Focșani, la sfîrșitul 
acestei săptămîni, se amînă pen
tru o dată ce va fi stabilită 
ulterior.

j

teren Electronica, ora 
Electronica — Sirena 

teren Belvedere. 
Unirea Tricolor —

• teren Fla
il : Flacăra

— Mecanică Fină (Div. 
teren Triumf, ora 11 :

(f.A), Rapid — Politehnica 
(f.A) ; sala Construcția, de 

La ora 8 : IPROMET — Uni
versitatea II Cluj-Napoca 
(m.B), Voința — Comerțul 
Tg. Mureș (f.B.), P.T.T. — 
C.S.U. Galați (m.B), P.T.T. — 
Confecția Călărași (f.B) ; sala 
Construcția, de la ora 15.30 : 
C.S.B. — Arhitectura (f.B), 
URBis — Automatica (m.B).

HOCHEI. Patinoarul „23 
August44, ora 18 : Steaua — 
S.C. Miercurea Ciuc (Div. A).

FOTBAL. Teren Autobuzul, 
ora 11 : Autobuzul — Dina
mo Slatina (Div. B) ; Stadio
nul Republicii, ora 11 : Rapid 
— șoimii Sibiu (Div. B) ; te
ren I.C.S.I.M., ora 11 : 
I.C.S.I.M. — Tehnometal (Div. 
C) ; teren Automatica, ora 
11 : Automatica — Voința 
(Div. C) ; teren Policolor, 
ora 11 : I.O.R. — T.M.B. (Div. 
C) ; ‘ - -------
11 î 
(Div. C) 
ora 11 :
Abatorul (Div. C) 
căra Roșie, ora 
roșie
C) ; ,
Automecanica — Ș.N. Oltenița 
(Div. C).

LUPTE, 
la ora 10 : 
Diviziei de

POPICE.
ora 8 : Tehnometal 
pia ; arena Voința, 
Voința — Gloria. Meciuri 
campionatul masculin (Div. A)

RUGBY. Stadionul tineretului 
n, ora 9,30 : A.S.E. — S.N. Ol
tenița ; Stadionul tineretului 
IV, ora 9.30 : Arhitectura — 
Petrochimistul Pitești, ora 11 : 
Aeronautica — Dunărea Giur
giu, ora 12.30 : Vulcan — Rul
mentul Alexandria (meciuri 
în cadrul Diviziei B); teren O- 
limpia ora 9 : Dinamo — Ra
pid, ora 10,30 : Olimpia — Fa
rul (meciuri în cadrul „Cupei 
F.R.F.44).

TENTS DE MASA. Sala de la 
Stadionul Republicii, ora 9 : 
Locomotiva — C.S.M. Cluj-Na
poca (m.A) ; sala Aurora, ora
9 : Spartac — C.S. Slatina 
(f.A) : sala Progresul, ora 11 : 
Progresul — Universitatea Cra
iova (m.A).

VOLEI. Sala Dinamo, ora
10 : Dinamo — Penicilina Iași. 
(f.A.).

$

Sala Dinamo, de 
meciuri în cadrul 
greco-romane.
Arena Laromet,

■ Olim- 
ora 8 : 

în

g

g
g



Baschetbalistele noastre pe locul I la turneul din Cehoslovacia CONTINUITATEA Ieri, la Pitești, s-a deschis

PREGĂTIREA FRICĂ Șl AMBIȚIA 
AU DEFERMINAT SUCCESUL

PRACTICII SPORTIVE
IN DISCUȚIA EXPOZIȚIA DE FOTOGRAFII

Parlicipînd la un turneu ju
biliar, desfășurat la Brno (grupa 
preliminară) și la Praga (tur
neul final), 
cătoare de 
noastre au 
remarcabil, 
(lupă patru 
Slovan Bratislava (avînd în com
ponentă internaționalele Rajna- 
kova, E. Vrbkova, Miklosovi- 
ciova) ; 72—70 cu Kralovopolska 
Brno (cu Davidova. Nehvatalova, 
A. Vrbkova) ; 60—55 cu Buda
pesta (cu lotul național) ; 83—77 
cu Sparta Praga (cu Klimesova, 
Kopecika) și o înfrîngere : 
77—79 cu Lokomotiv Kosice (cu 
Jindrova, Bartousova, Hrabov- 
ska). Solicitîndu-i amănunte, 
antrenorul Joan Nicolau ne-a 
declarat următoarele :

„Cu acest turneu am înche
iat acțiunea de testare a ju
cătoarelor vizate să facă parte 
din lotul national. Din cele 
de sportive folosite în acest 
va fi format un nucleu 
14—15 baschetbaliste cu care 
fi definitivată echipa, națio
nală pentru campionatul euro-

cele mai bune ju- 
baschet 
realizat un succes 

cucerind primul loc 
victorii : 74—70 cu

ale tării

22 
an 
do 
va

pean de anul viitor. Acum au 
fost încercate Elena Filip. Maia 
Cuțov și Judith Gross, care au 
dat satisfacție. Referitor la tur
neul propriu-zis. menționez 
deși nu a urmat un stagiu 
pregătire centralizată, lotul 
evoluat la un nivel ridicat 
a cucerit locul I datorită, 
mare măsură, apărării agresive 
grefată pe o pregătire fizică 
bună ; pentru aceasta adresez 
mulțumiri antrenorilor forma
țiilor de club, de la care pro
vin internaționalele noastre. O 
notă specială pentru randamen
tul dat (de data aceasta nu 
numai ca recuperatoare, ci și 
ca marcatoare) de Ștefania Giu- 
rea, Mariana Andreescu, Rodica 
Goian șl Doina Prăzaru-Mate, 
precum și pentru combativitatea 
și eficiența Magdalenei Szekely 
și Anei Aszalos. în sfîrșit, 
subliniez că victoriile au fost 
obținute la diferente mici, în 
finaluri foarte echilibrate, fapt 
care subliniază ambiția și creș
terea capacității de concentrare 
a jucătoarelor în momentele de
cisive ale întrecerilor".

EXPERȚILOR 
UNESCO

SPORTIVE SOVIETICE

că, 
de

și
in

Zilele trecute s-a încheiat, la 
Washington, reuniunea exper- 
ților pentru regiunea Europa 
consacrată temei continuității 
de la educația fizică și activită
țile sportive ale tinerilor de 
vîrstă școlară la practica 
sportivă a adulților. La impor
tanta reuniune, convocată de 
UNESCO, a luat parte — prin- 
trei cei 14 experți invitați din_ 
Europa, S.U.A. și Canada — 
vicepreședintele C.N.E.F.S., Lia 
Manoliu, care a prezentat două 
referate privitoare la locul și 
rolul educației fizice și sportului 
în procesul educativ și la sem
nificația conceptuală și apli
carea practică a continuității e- 
ducațici fizice și sportului la 
toate vîrstele, în perspectiva 
educației permanente.

Scopul reuniunii a fost de a 
găsi noi mijloace de cooperare 
internațională în vederea dez
voltării șl ameliorării practicii 
sportive cu continuitate, inde
pendent de vîrstă.

La Sala sporturilor din Pi
tești, în prezența unui numeros 
public, format din sportivi, an
trenori, profesori de educație 
fizică, activiști ai mișcării spor
tive argeșene și alți iubitori ai 
sportului, a fost inaugurată ieri 
Expoziția de fotografii sportive 
sovietice dedicată celei de a 
60-a Aniversări a Marii Revo
luții Socialiste din Octombrie. 
La festivitate au fost prezenți 
tovarășii Ion Ripeanu, secretar 
al Comitetului municipal Pitești 
al P.C.R., Emil Ghibu, secretar 
al C.N.E.F.S., și Gheorghe 
tu, prim-vicepreședinte 
C.J.E.F.S. Argeș.

Tovarășul Emil Ghibu a 
bit despre realizările sportului 
sovietic, evocînd relațiile de 
prietenie și colaborare statorni
cite între sportivii români și cei 
sovietici.

Cre
ai

vor-

în concursul international de la București

DUBLU SUCCES AL SCRIMERILOR DE LA STEAUA

Expoziția înfățișează aspecte 
variate din activitatea sportivă 
de masă și de performanță des
fășurată în U.R.S.S. Deosebit 
de interesante sînt fotografiile- 
document de la prima Sparta- 
chiadă unională, din 
un cros de masă din 
imaginile înfățișind 
la locul de muncă.

anul 1923. 
1934, ca și 
gimnastica 
pradic. ă 

acum de nu mai puțin de 28 de 
milioane de oameni ai muncii, 
sau figuri de mari performeri 
sovietici.

Un veritabil punct de atra'.țio 
al Expoziției îl constituie ta
bloul care prezintă pregătirile 
ce se fac la Moscova pen' u 
viitoarea ediție a Jocurilor C- 
limpice, din 1980.

Expoziția este deschisă zilnic, 
între orele 9—12 și 16—20, pină 
la 20 noiembrie.

Ilic FEȚEANU, cores?.

Concursul internațional indi
vidual de scrimă, desfășurat in 
sala Floreasca II, cu participa
rea spadasinilor români și ita
lieni. s-a încheiat cu victoriile 
sportivilor de la clubul bucu- 
reștean Steaua.

Astfel, proba de spadă a 
adus pe prima treaptă a po
diumului pe Nicolac Iorgu. In 
turneul final : 5—3 la Bărăgan 
și M. Popa. 5—4 la I. Popa și 
6—5 la Doboș. Intr-un singur 
asalt, cu italianul Pezza, Iorgu 
a pierdut la limită.

La această probă au 
concurat scrimcrii italieni 
Zotto. campion olimpic de 
retă la Montreal, Serena

Cerofalino, care au fost elimi
nați în semifinale.

La sabie. Alexandru Nilca a 
terminat și el pe locul I tur
neul final, tot cu 4 victorii : 
5—1 la Mustață. 5—3 la Pante- 
Iimonescu și 5—4 la Oancea și 
Marin. Singurul dintre sabrerii 
italieni ajunși în turneul final 
a ocupat locuj 6, cu o victorie 
in extremis la Nilca.

Clasamente finale. SPADĂ :
I. Nicolae Iorgu 
Doboș 3 v„ 3. I.
J. Pezza 2 v., 5.
v., 6. M. Popa
1. Alexandru Nilca 4 v„ 
Pantelimonescti 3 v., 3. M. 
Mustață 3 v., 4. C. Marin 2 
v._ 5. Em. Oancca 2 v„ 6. M. 
Montano 1 v.

4 v„ 2. N. 
Popa 3 v., 4. 
C. Bărăgan 2 
1 v. SABIE :

2. I.

T. STAMA

mai 
Dai 
flo-

Și

„TROFEUL CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. 1)

[CHIPÂ ROMÂNĂ COMPLETĂ

Federația de haltere din Tur
cia a anunțat că actuala ediție 
a Balcaniadei 
desfășura

de haltere se va
____ în capitala țării, la 

Ankara, între 17 și 20 noiembrie.
Federația de specialitate din ța

ra noastră a hotărît să prezinte 
o echipă completă. Din lot fac 
parte : Gh. Maftei (cat. muscă) ; 
S. Paraschiv, M. Tuli (cocoș) ; 
M. Grigoraș (pană) ; I. But a, V. 
Dociu (ușoară) ; Al. Kiss (seml- 
mijlocie) ; M. Purdilă (mijlocie) ; 
V. Groapă (semigrea) ; M. Para- 
pancea (grea) ; St. Tașnadi (grea- 
ușoară) ; șt. Kreicik (supergrea).

cipantele la „Trofeul Carpați”. 
Formația Svetlanei Kitici are 
tot ceea ce se pretinde unei 
mari echipe : handbaliste de ex
cepție, jucătoare capabile și 
convinse să trudească în anoni
mat pentru ca echipa să-și va
lorifice atuurile, disponibilitate 
juvenilă, posibilități de rapidă 
adaptare a jocului — în atac și 
în apărare — în funcție de ce
rințele momentului. Ținind cont 
de toate acestea, punctul cîști- 
gat de echipa noastră de tine
ret în partida cu Iugoslavia 
capătă strălucire.

Ajungînd la junioare ni se 
pare necesar să vorbim de for
mația pregătită de Francisc 
Spier și Grigore Niță pentru că 
realmente ea e revelația compe
tiției. Spre deosebire de cam-

(WWUW
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pionatul mondial de junioare, 
recent încheiat, cind au avut 
scuza de a fi acționat timorate, 
fiind la prima mare întrecere 
internațională, astăzi junioarele 
noastre evoluează dezinvolt, pun 
în valoare forța tinereții, ca și 
pregătirea tehnico-tactică, al 
cărei nivel este uneori surprin
zător (acum, probabil, regretă 
și antrenorii gestul de neînțe
leasă eleganță din prima parti
dă, cînd, lăsînd pe banca re
zervelor cele mai bune jucă
toare, au oferit în dar o victo
rie ce-i costă azi un loc mai bun 
în clasament...). Lingă Maria To- 
rok, oricînd posibilă titulară în 
echipa de senioare, se află cî- 
teva jucătoare în evidentă as
censiune valorică (Ana Răducu, 
Heidrun Janesch, Gheorghița 
Mălai, Angela Ciobotă și chiar 
Angela Avădanei) care dau 
consistență echipei- Impresio
nează la această formație nu 
numai travaliul deosebit in a- 
părare sau iscusința găsirii so
luțiilor în atac, ci — îndeosebi
— receptivitatea la sfaturile 
antrenorilor și disponibilitățile 
imediate de punere a lor în 
aplicare, disciplina fermă, cu
rajul de a susține lupta cu a- 
părări dure, neiertătoare. Sint 
calități care pot asigura echi
pei un progres cert.

Ultimele două zile ale între
cerilor decisive din această a 
16-a ediție a „Trofeului Car
pați" ne vor cristaliza și alte 
concluzii privind prezentul și 
viitorul handbalului feminin de 
la noi.

Programul de azi, de la ora 
16,30: România tineret—U.R.S.S.. 
Bulgaria — Norvegia, România
— Iugoslavia ; miine, de la ora 
16 : România tineret — Bulga
ria, Iugoslavia — Norvegia, 
România — U.R.S.S.

Viitori maeștri ai hocheiului sovietic...
Foto : A. IAKOVLEV

TELEX*TELEX
FOTBAL 

meciurMe 
pe Main 
Tbilisi - 
schweig ; . _ . __ _____ _______
Aston Villa — Athletic Bilbao ; Ipswich — __  _________ ________
tur se vor desfășură la 23 noiembrie (echipele trecute primele în 
program sînt gazde), iar returul la 7 decembrie • |n preliminariile 
Turneului U.E.F.A. la juniori, un rezultat surpriză : Islanda — Țara 
Galilor 1—0 (0-0) • După cum se știe, săptă-mîmalul italian ,,Guerin
Sportivo" și emisiunea televizată a canalului 2 RAI au instituit pre
miul „Bravo ’78" pentru cel mai bun fotbalist european născut 
după 1 ianuarie 1954. După turul II al cupelor europene, clasa
mentul are în frunte pe jucătorul craiovean Ilie Bălăci (Universi
tatea) cu 42 puncte, urmat de : 2. Jan Peters (AZ 67) 35 p, 3. Jimmy 
Case (Liverpool) și Giancarlo Antognoni (Fiorentina) cite 31 p. etc. 
Pe locul 10 se află jucătorul spaniol Lionel Sanchez (Barcelona). 
Să menționăm că Ba’aci și Peters, făcînd parte din echipe eliminate, 
au primit — conform regulamentului — o bonificație de 12 puncte.

• Ieri, la Zurich, au fost stabilite prin tragere la sorți 
optimilor de finală ale Cupei U.E.F.A. : Eintracht Fran-kfurt 
— Bayern Munchen ; F. C. Magdeburg — Lens ; Dinamo 
Grasshoppers Zurich ; P.S.V. Eindhoven — Eintracht Braun- 
F. C. Carl Zeiss Jena — Standard Liege ; Bastia — Torino ;

• C.F. Barcelona. Meciurile-

al 
o- 

ar-

CARNET EXTERN

EDUCAȚIE FIZICA NON-STOP
Printre evenimentele cu 

caracter original ale sezonu
lui sportiv internațional 1977 
se înscrie fără îndoială is
prava sabrerului maghiar Păi 
Gerevich : el cîștigă titlul
mondial 22 de ani după ta
tăl său Aladăr, care a fost 
de trei ori campion al lumii 
și o dată campion olimpic la 
aoeastă disciplină I Asemenea 
continuitate pe scara perfor- 

este destul de rară 
aceea atrage atenția. 

Această Împrejurare nu e 
străină probabil nici de ini
ția iva federației 
de tenis 
nual un 
compuse 
boilzind 
Bportului __  _

Cu totul alte

_____ americane 
care organizează a- 
camplonat pe echipe 
din tată și tiu, slm- 
un tel de ștafetă a 
peste generații.

mobilurl__ ____   a
avut UNESCO atunci clnd a 

j reunit, recent, la Washington, 
i experți din două continente 
i (printre care și fosta campl- 
' oanâ olimpică Lia Manoliu) 
i pentru a dezbate modalitățile 
i de realizare a unei continui- 
1 tăți în opera de educație fi- 
i zică, printr-o activitate spor- 
i tivă neîntreruptă la toate 
i vîrstele biologice.
1 Inițiativa organizației unlver- 
[ sale se înscrie în preocupările 
i ei tradiționale, vizînd ceea ce 
i literatura de specialitate nu- 
1 mește ,.educație permanentă", 
i O mentalitate învechită con- 
i sldera că anii de învățătură, 
i de împrospătare a cunoștin- 
1 țelor de orice fel, iau sfîrșit 
‘ odată cu absolvirea ultimei 
i clase de școală, ultimului se- 
>^vww.v«\i"Aft!v.,VaV.w

mestru universitar. Astăzi 
știm bine că omenirea nu 
poate face față asaltului ma
sei Informaționale declt prin
tr-o necurmată regenerare a 
bagajului de cunoștințe. De 
aici rezultă necesitatea unul 
proces educațional non-stop, 
pentru care pledează șl mili
tează UNESCO. Un exercițiu 
mintal neîntrerupt, o gimnas
tică perenă a spiritului.

Aceiași lucru se tnttmplă șl 
pe planul corpului omenesc, 
în fața avatarurilor civiliza
ției moderne — sedentaris
mul, excesul alimentar, stres- 
sul etc. — oamenii nu vor 
putea rezista declt cultivlnd 
cu asiduitate Însușirile fizice 
dezvoltate In anii de școală. 
Acest gtnd a dus la transpu
nerea „educației permanente" 
șl Intre coordonatele sportu
lui. O mal mare activitate 
fizică, In care să fie angre
nați oamenii de toate vtrste- 
le, tată lingă fiu și bunic 
lingă nepot, presupune — 
Intr-o Imagine superioară — 
educația fizică neîntreruptă 
de condiții de etate. Adică, 
aci ar fi vorba de un antre
nament fizic perpetuu !

In concepția experților pre
zenți la reuniunea UNESCO 
de la Washington, asemenea 
preocupări ar fi firesc să 
ducă. In final, la declararea 
unul „An internațional 
educației fizice" — ca un 
magiu adus sănătății și 
monioasel dezvoltări umane.

Victor BĂNC1ULESCU

CLASAMENT
1. România 3300 51-33 6
2. Iugoslavia 3210 5G-43 c
3. România (tin.) 3111 42-43 3
4. Bulgaria 3102 46-53 2
5. Norvegia 3012 33-38 1
6. U.R.S.S. 3012 41-49 1

AUTO O Cursa de la Doning
ton Park (Anglia), ultima probă 
a C.E. (formula 2) a fost cîștigată 
de Italianul Bruno Giacomelli 
(„March"). care a realizat o me
die orară de 16G.080 km. In cla
samentul final primul loc a reve
nit francezului Rene Arnoux. cu 
52 p.

BASCHET • „Cupa campionilor 
europeni" (masculin) a programat 
noi întllniri din cadrul grupelor 
preliminare. Iată rezultatele : 
Zbrojovka Brno — Eczacibasi Is
tanbul 86—64 (44—24) ; Slask Wro
claw — Panathinaikos Atena 88-96 
(46—51) ; T.U.S. 04 Leverkusen — 
Dudelange (Luxemburg) 97—64 (45— 
29) ; Alvik Stockholm—U.B.S.C. 
Viena 92—91 (48—43) : Figueirense 
(Portugalia) — Real Madrid 71-127 
(31—70) ; Honvăd Budapesta —

(45—48); 
Londra

treia a 
faza fi-

ZURICH, 4 (Agerpres). 
sediul F.I.F.A. de la " 
s-a comunicat că la cea 
două ediție a „Turneului Mon
dial" de fotbal de junior; și-au 
confirmat participarea 96 de 
țări dintre- care 26 clin Europa, 
cite 19 din Asia, America de 
Nord, de Sud. Printre țările în
scrise figurează și România.

La
Zurich 

de-a

F.I.F.A. a anunțat că meciu
rile preliminare se vor desfă
șura anul viitor între 1 ianua
rie și 31 decembrie, turneul fi
nal urmind să se dispute, pro
babil. in Japonia in anul 1979. 
O hotărîre definitivă se va lua 
la 13 ianuarie, la Buenos Ai
res. cu prilejul lucrărilor Co
mitetului executiv al F.I.F.A.

Jugoplastika Split 94—102 
Ț.S.K.A. Sofia — B.C. 
87—86 (45—41).

TENIS • In ziua a 
„Turneului campionilor",
nală a „Marelui premiu F.I.L.T." 
de la Rancho Mirage, Martina 
Navratilova a „învins-o cu 6—4, 
3—6, 6—3 pe Dianne Fromhollz. 
în partidele următoare se vor 
întîlni : Virginia Wade — Chris 
Evert și Kerry Reid — Billie Jean 
King. O în turneul de la Paris : 
Barazzutti — Lloyd 3—6, 6—4, 6—0 
• în turneul de la Koln : Kary
— Okker 6—2, 2—6, 6—2 ; Fibak—
Pinner 3—6, 7—5. 6—1 ; Mayer — 
Waltke 6—1, 6—3 : Svensson —
Feaver 6—4. 6—4. • La Tokio, în 
optimile de finală : Orantes — 
Docherty 6—3. 6—0 ; Solomon — 
Fassbender 6—0, 6—4 ; Tanner — 
Fagel 4—6, 6—0. 6—3 ; Smith — 
Hrebec G—0. 6—2 ; Dibley — Sa- 
viano 4—6, 6—0, 6—1 ; Zednik — 
Kuki 6—2, 7—6. • în sferturile 
de finală ale turneului feminin 
de la Buenos Aires : Viviana 
Gonzales Locicero — Wendy O- 
verton 6—3, 1—6. 6—1 ; Betsy Na- 
gelsen — Beatriz Araujo 6—0, 
6—2.

TENIS DE MASA • După 3 
etape, în „Cupa ligii europene" 
conduce Suedia — 6 p, urmată 
de U.R.S.S., Iugoslavia, Ungaria
— cîte 4 p, Cehoslovacia, Franța, 
Anglia — cîte 2 p și Olanda — 
0 p. în ultimele două meciuri : 
Suedia — Olanda 6—1 ; U.R.S.S,
— Anglia 5—2.

Redacția șl administrația: București, ett. V. Conta Iii teL centrals 1110.05 | șecțla coresp 11.5109 : tnleruiban <31: telex: 10.350 conup. Tiparul I. P. „Informația" 10 381 
Pentru străinătate : abonamente prin CLEXIM. Departamentul expori-import presă. P.O. box no—13* telex 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3 B 1 t 3 4.


