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Succes deplin tricolorilor în tentativa de miine!

MECIUL DE FOTBAL ROMÂNIA IUGOSLAVIA,
HOTĂRÎTOR PENTRU CALIFICAREA ECHIPEI NOASTRE
Mîine, pe stadionul 

din Capitală, se 
imul Hinfrn r ’

Steaua 
dispută 

’ 1 unul dintre cele mai im
portante meciuri din cadrul 
grupei a 8-a preliminare a C.M. 
de fotbal, în care reprezentativa 
țării noastre va întîlni pe cea 
a Iugoslaviei. Este penultima 
partidă din această serie, ultima 
urmînd să se desfășoare la 30 
noiembrie, pe stadionul Steaua 
roșie din Belgrad. Echipa națio
nală a României se prezintă la 
jocul de mîine cu patru puncte 
la activ și cu golaverajul -}-l. 
Ea rămîne, practic, prima favo
rită a grupei, mai cu seamă 
dacă mîine va obține — cum o 
dorim cu toții — victoria. Se
lecționata iugoslavă, care nu a 
acumulat nici un punct, vine la 
București pentru a realiza vic
toria, singura variantă în care 
mai poate rămîne în cursa pen
tru calificare. Deci, trebuie să 
ne așteptăm la o puternică ri
postă din partea oaspeților — 
sosiți aseară la București —, care 
prezintă pe stadionul Steaua o 
formație tinără și, de aceea, 
toți iubitorii fotbalului să încu
rajăm tot timpul pe tricolorii 
noștri pentru obținerea victo
riei !
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Arbitrul partidei : Albert DELCOURT,
Ia linie Alexandre Bonnet, Roger Schoetis (toți din Belgia)

Stadion Steaua, ora 14,
meci televizat și radiodifuzat in directI .....SURJAK SUSICI ZUNGUL
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HATUNIC1 STOIKOVICI MUZINICI
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Tricolorii se află în fața u- 
nui greu examen, un meci 
foarte important pentru 

clasamentul final al grupei; dar, 
așa cum a mai dovedit-o in 
atitea rînduri, reprezentativa 
României poate și trebuie să 
treacă eu succes acest exa
men. Elementul cel mai impor
tant al construirii victoriei ră- 
mîne puterea de luptă, insufle-

țirea, spiritul de echipă cu care 
jucătorii chemați să îmbrace 
tricoul național trebuie să acțio
neze. Să nu uităm că, în jocul 
de miine, fiecare minut este im
portant, că nimeni — jucător 
sau spectator — nu trebuie să-și 
piardă răbdarea și încrederea în 
obținerea victoriei. Aceste parti
de de calificare se joacă pînă la 
ultimul fluier al arbitrului, nici
odată nu trebuie să te consideri 
prea devreme cîștigător sau în
vins. Echipa noastră națională, 
în componența care a dus lupta 
în grupa așa de echilibrată din 
care face parte, trebuie să con-

firme realizările ei de pină a- 
cum, trebuie să desăvîrșească 
printr-un succes ceea ce a con-

(Continuare în pag. 4—5)

Astăzi și mîine, în întreaga țară

IN CADRUL „DACIADEI ik
----------------------------- jjl/l z

Este necesar să acordăm o atenție co- ■; 
răspunzătoare și activității sportive — am ; 
in vedere activitatea sportivă de masă, nu 4 
numai aceea de club — participării active 5 
a tineretului, a tuturor oamenilor muncii r 
la această activitate care constituie o par- > 
te inseparabilă a muncii de formare a > 
omului nou, sănătos, cu o concepție îna- :> 
intată, care să se bucure din plin de toate > 
cuceririle civilizației socialiste și comuniste. /

NICOLAE CEAUȘESCU
odnica vizită de lucru 

pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 

întreprins-o în județul Hune
doara a constituit evenimen
tul culminant al vieții poli
tice a țării in săptămina 
care se încheie. Făcînd 
parte din stilul obișnuit 
de muncă al secretaru
lui general al partidului, a- 
ceastă vizită a prilejuit un 
dialog fructuos cu harnicii 
mineri din Valea Jiului, cu 
metalurgiștii și cu ceilalți oa
meni ai muncii hunedoreni, 
care l-au înconjurat cu dra
goste fierbinte și profundă 
recunoștință, manifestindu-și 
hotărirea fermă de a face 
totul pentru traducerea în 
viață a politicii partidului, 
pentru înflorirea neîncetată 
a patriei.

între prețioasele indicații 
pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a dat în timpul 
vizitei de lucru in județul 
Hunedoara, a fost și aceea 
privind intensificarea activi
tății sportive de masă. în 
importantele cuvîntări rosti
te la marile adunări popu
lare din municipiile Petro
șani și Hunedoara, secretarul 
general al partidului a arătat 
că este necesar să împletim

strins activitatea culturală, 
politică și educativă cu ac
tivitatea sportivă de masă, 
să asigurăm participarea ti
neretului, a oamenilor muncii 
Ia viața 
contribuind 
unui om 
constructor 
cialismului

Indicațiile tovarășului 
Nicolae ~ 
un larg 
rindul 
mișcării 
și cluburile, consiliile spor
tive locale, toate organele și 
organizațiile cu atribuții în 
domeniul educației fizice și 
sportului se consideră puter
nic mobilizate de indicațiile 
secretarului general al parti
dului. în convorbirile pe 
care le-au avut ieri cu fac
tori de răspundere din aso
ciații, cluburi și consilii ju
dețene, redactorii noștri au 
aflat că s-a trecut de îndată 
la îmbogățirea agendei ma
nifestațiilor sportive de masă 
de la sfîrșitul acestei sănlă- 
mini, urmărindu-se creșterea 
simțitoare a numărului co
piilor. tinerilor și oamenilor 
muncii antrenați în excursii

sportivă bogată, 
astfel la crearea 
sănătos, viguros, 
conștient al so- 
și comunismului.

Ceaușescu au avut 
și puternic ecou în 
întregului activ al 

sportive. Asociațiile

Pregătirea „schimbului de miine", problemă vitală

a performanței sportive românești

ZILELE PRIMULUI „EXAMEN"
EXPERIENȚA UNITĂȚILOR 

CU REZULTATE RUNE
PENTRU TENISMANII NOȘTRI

Au fost săptămîni de muncă 
intensă, 
116 ore 
fiecare 
că, pe 
timpul 
pentru 
tehnico-tactic. Toate, sub direct 
control al celor doi antrenori, 
care au înregistrat (în timpi, 
metri, note și puncte) fiecare 
din cele aproape două sute de 
probe date, înscriindu-16 în fi
șa personală a celui testat. La 
care s-a 
veghere 
Aurelian 
tului, pe 
mai în momentul cînd lua ten
siunea arterială a fiecăruia din
tre pacienții săi, după un sprin
ten exercițiu „în evantai".

— S-a cerut un volum de 
muncă ridicat, o prestație foar-

Senin și însorit Snagovul, în 
această zi de plin noiembrie. 
Aici, aerul pur te îndeamnă să 
respiri adine, în peisajul lacu
lui aurit de culorile toamnei 
privirea ți- se limpezește- Poate 
că acești 16 jucători ai lotului 
reprezentativ de tenis vor pur
ta regretul despărțirii de aceste 
locuri, acum cind sînt in prag 
de a încheia cele patru săptă- 
mîni de pregătire, primele din- 
tr-un program alcătuit pentru 
un sezon intreg. Pînă la star
tul căruia nu mai e ’mult.

Azi, antrenorii Ștefan Geor
gescu și Vasile Serester se re
întorc în Capitală, cu elevii lor, 
care aspiră fiecare la un loc 
în viitoarea echipă națională. 
Vor fi, în total, numai 6 aleși. 
Care dintre ei ? Ne-o va spu
ne prima selecție, care începe 
luni, în sala de la „23 August”. 
Examen, în care „candidații" 
vor trebui să arate tot ce au 
acumulat, tot ce pot da în în
trecere.

totaUzînd aproximativ 
de antrenament pentru 
jucător. Pregătire fizi- 
aproape o treime din 
afectat, apoi exerciții 
ridicarea potențialului

adăugat atenta supra- 
medicală a doctorului 
Hristache, medicul lo- 
care l-am surprins toc-

Radu VOIA

SA FIE FOLOSITA
DETOTI SPECIALIȘTII GIMNASTICII!

S

in plm efort, pentru perfecționarea loviturii de serviciu
Foto : I. MIHAlCÂ

f. ■ jj. '

(Continuare în pag. a 7-a)

Discutînd, la recentele finale 
ale campionatelor republicane 
de juniori, cu tehnicieni ai gim
nasticii, cu cei care — în clu
buri și asociații sportive — se
lecționează, îi instruiesc și le 
desăvîrșesc măiestria viitorilor 
performeri, ne-am dat seama că 
pregătirea schimbului de miine 
reprezintă in gimnastica noas
tră cu adevărat o problemă vi
tală de muncă, de stringentă 
actualitate. Formarea unor spor
tive și sportivi care să ducă 
mai departe ștafeta marilor 
rezultate realizate de Nadia Co- 
măneci și Teodora* Ungureanu, 
de Dan Grecu. Alina Goreac 
sau Anca 
numai 
și una 
pentru 
crează 
sportivă. Fiind evidente rezul
tatele remarcabile obținute de 
unele dintre unitățile reprezen
tate în campionatul juniorilor, 
întrecere care, în ultimă in
stanță, oferă cea mai edificatoa
re măsură a modului în care 
se pregătește schimbul de mii
ne, ne-am interesat și am soli
citat amănunte despre organi
zarea și desfășurarea activității

Grlgoraș este nu 
o datorie de onoare, ci 
de mare responsabilitate 
toți specialiștii care lu- 

în această disciplină

Pregătirea viitori
lor performeri ai 
gimnasticii începe, 
bineînțeles, cu un... 
început, care — în 
imaginea de față — 
este învățarea sări
turii peste cal... 
Foto: D. NEAGU

(Continuare in pag a 6-a)

de gimnastică la C.S.M. Bala 
Mare, Sport Club Bacău și Clu
bul sportiv școlar Lugoj, cla
sate pe locuri fruntașe în com
petiția pe echipe.

In decursul a doar cîțiva ani, 
Baia Mare a devenit cu adevă
rat o forță în gimnastica noas
tră feminină. Vorbește despre 
aceasta nu numai locul III ocu
pat anul trecut în campionatul 
pe echipe al maestrelor, dar și 
numeroase alte poziții fruntașe 
pe care se situează, de fiecare 
dată, sportivele băimărence în 
concursurile la care iau parte. 
Antrenoarea coordonatoare Elena 
Marinescu și-a alcătuit un co
lectiv puternic de tehnicieni 
(Norbert și Rodica Kuhn. Ale
xandru Aldea, Partenie Lămu- 
reanu, Iuliana Simonfi, precum

DIN SUMAR:
• SPORT Șl ETICĂ (paq. a 2-a) |

; • ÎNVĂȚĂTORUL, PRIMUL STARTER
AL „ȘOIMILOR" IN SPORT (paa. a 3-a) !

! • RAID-ANCHETĂ LA ANTRENAMENTE ALE Dl- ;
VIZIONARELOR A DE FOTBAL (paq. 4-5) <

și Gheorghe Georgescu și Ana 
Toth, care lucrează „cu 
De dimineață și pînă 
tîrziu, sala de gimnastică 
Baia Mare nu cunoaște 
mente de respiro. Aproape 150 
de sportive se află încadrate 
intr-un proces riguros și meto
dic de pregătire, dintre care 12 
in grupa de mare performanță, 
iar 16 î 
mător, i 
acestea 
nivelul 
sportive 
superioare de clasificare, exis- 
tînd astăzi posibilitatea ca clu
bul băimărean să alinieze echi
pe puternice Ia fiecare categorie 
valorică, capabile să lupte pen
tru locurile fruntașe ale clasa
mentului. Faptul că secția cu
prinde un mare număr de gim
naste la categoria copii este nu 
numai un indiciu cantitativ, dar 
și unul de perspectivă și orien
tare, fiind de pe acum create 
premisele ca. peste cîțiva ani, 
să fie asigurate cadrele nece
sare pentru marea performanță. 
Din punct de vedere organiza
toric, s-au luat măsuri ca ma
joritatea sportivelor să frecven
teze cursurile la Școala gene
rală nr. 1, patronată de C.S.M.

Constantin MACOVE1

ora“). 
seara 
de la 

mo-

în eșalonul imediat ur
marea majoritate dintre 
avînd însă program de 
maestrelor. Alte 22 de 

: lucrează la categorii

. (Continuare în pag. 4—5)



EDUCAȚIA
LA ȘCOALA

n concepția noastră, educația fizică și sportul repre
zintă importante mijloace menite să contribuie la 
eforturile generale pe care le face so ițea pentru 

creșterea și educarea omului nou, formarea unui tineret 
sănătos, armonios dezvoltat din punct de vedere fizic și 
psihic.

De aceea, pe lingă rolul său deosebit în creșterea unor 
generații puternice și viguroase, capabile să contribuie — 
prin activitatea concretă, de zi cu zi — la înfăptuirea 
politicii generale de neîntreruptă dezvoltare economico- 
socială a țării, educația fizică și sportul trebuie să concure, 
alături dc celelalte mijloace educaționale, la cultivarea 
perseverentă în rândurile tineretului a principiilor eticii 
și echității socialiste, a înaltelor trăsături morale ale 
omului nou al societății noastre.

Bogata activitate sportivă desfășurată în țara noastră 
oferă, în permanență, nenumărate exemple de înțelegere 
a imperativelor educaționale multiple ale educației fizice 
și sportului, dovezi că tineretul sportiv își însușește și 
aplică — pe terenul de sport și în afara lui — atît nor
mele „fair-play“-ului, ale întrecerii cinstite, guvernate de 
principiul „cel mai bun cîștigă", cît și pe cele mai ge
nerale. de comportament corect și disciplinat, în concor
danță cu cerințele eticii cetățenești, caracteristice omului 
societății socialiste.

Dar cronicile competițiilor sportive mai înregistrează 
și unele aspecte discordante, cazuri (e drept, rare, dar 
pentru lichidarea cărora trebuie acționat zi de zi, cu 
perseverentă și fermitate) de abatere de la regulile spor
tivității, ale întrecerii corecte.

Mai întîlnim sportivi care, prin duritate și mijloace 
neregulamentare, prin atitudini nesportive, încearcă să-și 
suplinească lipsa de pregătire și să obțină astfel „cîștig 
de cauză" într-o întrecere care ar trebui să fie dreaptă, 
tovărășeasca.

Mai întîlnim (cu atît mai condamnabil !) antrenori sau 
chiar profesori de educație fizică, educatori prin defi
niție, care recurg la substituiri de jucători și la alte căi 
prin care încearcă să anuleze prevederile regulamentelor 
de desfășurare a competițiilor, în 
vantaje necuvenite.

Mai întîlnim situații cînd echipe 
concurează corect și sportiv) sînt 
de a se bucura de roadele eforturilor lor, din cauză că 
alte echipe nu-și apără cinstit șansele, recurg la „aran
jamente", la rezultate trucate.

Toate aceste încălcări ale spiritului sportiv, ale regu
lilor de etică și echitate, sînt dăunătoare nu numai in 
planul circumscris al competiției respective sau al spor
tului, în general, ei ele devin nocive și într-un sens mult 
mai larg, în planul cetățenesc, social.

lată de ce subliniem că a-i educa pe tineri, pe spor
tivii de toate vîrstele, în spiritul respectului față de par
tenerul de întrecere (în fond, un coleg de școală, un 
tovarăș de producție, un alt membru al societății noas
tre). față de legile competiției, ale sportului în general, 
față de arbitri și față de spectatori reprezintă mai mult 
decît o contribuție Ia întronarea „fair-play“-ului pe terenul 

\ de sport, devenind o îndatorire cetățenească, un veritabil ) 
y act cu profund conținut patriotic și social.

scopul obținerii de a-

bine pregătite (și care 
lipsite de posibilitatea

Urmăream, cu puțină vreme 
in urmă, întrecerile de parașu
tism din cadrul Jocurilor balca
nice aeronautice. Și ceea ce ad
miram la fetele noastre, pe 
Ungă dirzenia cu care luptau 
pentru fiecare secundă, pentru 
fiecare centimetru care le apro
piau de titlurile supreme, a fost 
admirabilul lor spirit de echipă, 
de întrajutorare. Priveam spre 
Florica Uță, această tinără scun
dă, cu miini ca~ de copil, cu 
chipul — altădată scăldat de un 
zîmbet molipsitor — acum pu
țin palid de tensiunea competi
ției. Plia parașuta cu o iuțeală 
uimitoare dar și cu o precizie 
ireproșabilă. Apoi, in loc să se 
odihnească, sărea in ajutorul 
altei colege de echipă, abia în
toarsă din... văzduh. La semna
lul starterului, Florica era echi
pată. „Fetelor, să fim atente, 
fetelor ! Să facem tot ceea ce 
este posibil...** Și fetele, printre 
care ți Uță, au cîștigat titlul de 
campioane la proba de ateriza
re la punct fix, iar in proba de 
acrobație, cea mai grea, tinăra 
scundă, cu miini ca de copil, 
a luat medalia de argint. La 
festivitățile de premiere, cînd 
pe cel mai înalt catarg era înăl
țat tricolorul țării noastre. Flo
rica Uță plingea. Erau lacrimi 
fierbinți, lacrimile bucuriei.

Unde s-a format oare acest 
caracter exemplar, asemănător 
eu al atitor și atitor al ți spor
tivi ai zilelor noastre 7 Fără în
doială că 
dragostei 
greu dar 
vărat, pe
— ne răspunde Florica Uță — 
dar în primul rînd în mijlocul 
oamenilor cu care muncești. 
Eu am un crez : pentru un 
sportiv nu sînt suficiente sa
tisfacțiile victoriilor, dacă el nu

la școala 
pentru 

minunat. 
aerodrom,

muncii fi a 
acest sport 
„Este ade
la aeroclub

COLECTIVUL REVENIRE
JUDECA GREȘELILE

COLECTIVULUI
„Ne-am gindil : ce foloseam 

dacă 10 stăteam și-i așteptam 
cite un sfert de oră pe unul 
sau doi dintre noi care intir- 
ziau la antrenament ? Sau : ce 
foloseam că 6—7 jucam bine în 
meci, ne dădeam sufletul pe 
teren, iar unul dintre noi „in
casa" un fault tehnic de ne... 
turtea pălăria ? Arbitrul deve
nea și mai drastic cu echipa 
noastră, scădeam in ochii pu
blicului, ne enervam și noi, nu 
ne mai mergea jocul. Nu o dată 
am pierdut din avantajul sco
rului sau chiar meciuri". Titus 
Tarău, căpitanul echipei, și 
Gheorghe Ocz-lac, baschctba- 
liști de marcă ai clubului 
Steaua, îmi argumentau deună
zi o hotărîre pe care echipa lor 
— nota bene : echipa ! — a 
luat-o cu vreo două luni în 
urmă, pe la mijlocul lui sep
tembrie : „Primii care pierdeam 
de pe urma acestor manifestări 
de indisciplină ale noastre eram 
tot... noi ! Așa că, concluzia era 
logică, iar treaba simplă : noi 
făceam greșelile, noi trebuia să 
le dregem solidar". Și echipa a 
rezolvat problema. Băieții de 
la Steaua au luat hotărârea să 
lichideze orice întirziere și ori
ce. fault tehnic, să ia atitudine 
fermă, intransigentă, în ches
tiuni pe care le considerau pînă 
atunci în sarcina antrenorului, 
a conducerii secției de baschet 
sau a clubului. Și judecata co
lectivului asupra greșelilor co
lectivului a intrat mai întîi în 
vigoare, iar apoi a început să 
dea roade : în sala din calea 
Plevnei nimeni nu mai întîrzie 
Ia antrenamente, iar în meciu
rile Stelei faulturile tehnice au 
devenit rarități... Chiar cei care 
ne-au vorbit. Titus Tarău și 
Gheorghe Oczelac, jucători re
prezentativi ai echipei, autori 
ai multor victorii steliste, s-au 
ales cu... sancțiuni din partea 
colectivului. „Și n-a fost rău 
deloc. Să scrieți insă : asta a 
fost acum două luni !“

Radu T1MOFTE

Zi de antrenament la secția 
de haltere a asociației sportive 
„Clujana". Ștefan Javorek, u- 
nul dintre cei mai reputați teh
nicieni ai țării în această difi
cilă disciplnă, se află în sală, 
împreună cu vreo zece dintre 
elevii săi- In această după-a- 
miază antrenorul pare puțin e- 
moționat. Aproape că nu-i pri
vește pe ceilalți halterofili, a- 
tenția fiindu-i îndreptată către 
un tînăr care lucra fără să-și 
permită un răgaz cît de mic în
tre două ridicări de haltere. La 
rindul lor, ceilalți sportivi, fra
ții Alexandru și Ștefan Kiss, 
Alexandru Popovici, Ștefan Taș
nadi, aproape toți recordmani ai 
țării, campioni naționali ori 
componenți ai loturilor repre
zentative, se întreceau în a-i fi 
cu ceva de folos tînărului des-’ 
pre care aminteam mai sus. 
Mărturisim că ne-a impresio
nat toată această grijă acorda
tă unui sportiv ca toți spor
tivii. Parcă înțelegîndu-ne gîn- 
durile, Ștefan Javorek ține să 
ne explice : „Cu vreo cîțiva ani 
în urmă, Vasile Lucaci, pe a- 
tunei ucenic, și-a pus în gînd 
să devină halterofil. L-am pri
mit la antrenamente. Muncea 
enorm. A devenit campion al 
tării la juniori. Dintr-odată, ci- 
teva săptămâni după ce a cu
cerit titlul, ne-a anunțat că re
nunță la activitatea competițio- 
nală. Pe mine, precum și pe 
colegul meu, antrenorul Spiri-

don Herghelegiu, ne-a surprins 
această atitudine'*.

Ce se întâmpla cu Vasile 
Lucaci ? Ne spune chiar el : 
„îmi plăcea sportul, dar vroiam 
să și învăț. îmi pusesem în gînd 
să devin inginer- De aceea, du
pă orele de program, în loc să 
merg în sala de haltere, mă du
ceam acasă și învățam”. Chiar 
în acea vară, Vasile Lucaci dă
dea examen la Institutul poli
tehnic din Cluj-Napoca și reu
șea cu o medie destul de mare. 
Apoi a plecat să-și satisfacă 
stagiul militar.

în după-amiaza aceea, cînd 
reporterul a asistat la antrena
mentele halterofililor de la Clu- 
jana, Lucaci se afla și el în 
sală. El era tînărul căruia i se 
acorda o atît de mare atenție. 
Alexandru Kiss stătea in spa
tele lui Lucaci, ajutîndu-1 să 
coboare lent halterele ; Ștefan 
Tașnadi îi corecta poziția pi
cioarelor. „Este foarte talentat 
băiatul — ne spune campionul 
tării la categoria 100 kg. Ștefan 
Tașnadi. Noi, cei care avem mai 
multă experiență, dorim din 
toată inima ca Vasile Lucaci să 
redevină halterofilul din anii de 
început ai activității sale, atunci 
cînd a devenit campion al țării. 
De aceea îl ajutăm cu toții**.

Nu ne îndoim că într-o ase
menea atmosferă tovărășească, 
Vasile Lucaci va urca repede 
treptele sportului pe care le-a 
mai urcat cu ani în urmă...

Ion GAVRILESCU

GESTURI FRUMOASE

MUNCII
se bucură 
prețuirea oameni
lor cu care lucrea
ză". Ce face Flori
ca Uță în afara 
aerodromului ? Lu
crează la Între
prinderea „Antilo
pa" din Capitală. 
A început ca sim
plă -rihtuitoare. A- 
poi, pentru price
perea de cară a 
dat dovadă si în 
alte operațiuni, pen
tru hărnicia ei și 
mai ales pentru 
exigența lucrului 
de calitate, a fost 
promovată în mun
ca de control teh
nic al calității produselor. Și 
își face pe deplin datoria.

Am așteptat-o la ieșirea din 
schimb pentru a-i cere citeva 
amănunte privind palmaresul 
ei sportiv. Ne-a răspuns scurt, 
precis, ca la... C.T.C. „Am efec
tuat pînă acum 1 490 de lansări, 
sînt maestră a sportului din 
anul 1973, am stabilit Cîteva 
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Sportul

O intîlnire. la mijlocul săptămînii, cu automobilistul Dan 
Amărică, cunoscutul coechipier al lui Eugen Ionescu Cristea — 
cu care formează echipe Unirea Tricolor București. Plăcut in
terlocutor, inginerul Amărică, șef de laborator la catedra de 
aeronave a Institutului Politehnic, recent întors din „Raliul lașu
lui", disputat duminica trecută, a ținut să ne relateze un fapt 
pilduitor : „După 8 etape din campionatul republican de raliuri, 
titlul de campion absolut putea fi cucerit, în cea de a 9-a, de 
trei cupluri : Iancovici — Vezeanu, Szalai — Vință și Ionescu — 
Amărică. Ei bine. în „Raliul lașului", pentru o probă specială pe 
macadam, aveam nevoie pentru mașina noastră de două cauciucuri 
cu crampoane cu care, se știe, se poate realiza un timp superior. 
Timișorenii — Szalai și Vință — ne-au oferit cauciucurile de care 
aveam nevoie. Astfel, noi am realizat un timp mai bun decît ei. 
Este o atitudine colegială care a impresionat plăcut pe cei prezenți".

Nu numai pe martorii frumosului gest, ci și pe noi, motiv 
pentru care am reprodus scurta istorisire. Dorim s-o completăm 
insă cu o alta : la circuitul de viteză de la Brăila, Eugen Ionescu 
Cristea nu mai putea lua startul din cauză că un alergător ii 
lovise mașina la antrenament. Imediat un începător — Venzel 
Munteanu — i-a oferit mașina sa personală „Dacia 1300“ cu care 
„Genu“ a și învins.

♦

M. FR.

recorduri republicane... 
foarte grăbită. „Știți, vine bă
iatul de la școală, e într-a treia? 
apoi soțul meu de la aerodrom I 
(Gheorghe Uță, instructor de j 
zbor și pilot de acrobație, n.n.) "j 
iar spre seară am ore de pre-, 
gătire fizică...**. j

Mult spor, Florica Uță !
Viorel TONCEANU

Hcte -

RESURSE PUȚINE
Partida dintre divizionarele A feminine de volei Universi

tatea Craiova și Rapid București, desfășurată duminica tre
cută, a lost umbrită de unele manifestări ieșite din comun 
«le antrenorului rapidist și echipei sale. Rapid a dovedit chiar 
din start slabe resurse fizice, pe fondul cărora indicațiile tac
tice nu-șl puteau găsi, firește, materializarea. In schimb, bucu- 
reștenceie și antrenorul lor au dat friu liber nervilor, arătind 
nebănuite... resurse în această privință. In loc să conducă în 
mod sportiv echipa (și să accepte înfrîngerea din partea unei 
adversare evident mai bune), antrenorul Davila Plocon și-a 
vărsat focul pe brigada de arbitri din Brașov, vociferând și 
apostrofîndu-1 aproape la fiecare decizie a acestora. La un 
moment dat, chiar in primul set, el a cerut acordul arbitrului 
principal, Gheorghe Ferariu, de a-1 „seconda** pe arbitrul 
secund C. Manițiu J Și s-a așezat in fața acestuia, lingă fileu, 
deranjindu-1 in misiunea lui pe secund și continulnd să pro
testeze. Prin această acțiune. Plocon încălca flagrant nu nu
mai regulamentul, ci și normele de bunăcuviiniă. După ce 
i-a arătat cartonașul galben, arbitrul principal — văzind că 
..scenele** continuă — l-a adăugat și cel roșu, lnvitîndu-1 pe 
Plocon să părăsească sala. Comportarea antrenorului a avut, 
desigur, ecou și în rindul jucătoarelor rapidiste, care s-au 
manifestat la rindul lor nesportiv. Ioana Șiclovan și Constanța 
Bălășoiu au ——' ------------ --------- . . ..
ea în setul 
nată. După 
l-a adresat 
Gh. Ferariu 
dovedită dealtfel și în meciul în discuție 
acesta li datorează... cariera sportivă. Ceea 
fi adevărat nu presupunea și o „răsplată**...

Comentariile în legătură cu aceste comportări incalificabile 
așteptăm să le facă federația de specialitate. In ceea ce îl 
privește, publicul craiovean le-a făcut pe loc, după meci, apre
ciind că Ieșirile lui Plocon și ale jucătoarelor sale sînt încurajate “ ... - . - .
dintre

INDISCIPLINĂ MULTĂ

primit cartonaș galben încă din primul set, pentru 
doi, Bălășoiu, în urma altor proteste, să fie elimi- 
meci, în drum spre vestiare, antrenorul D. Plocon 
cuvinte jignitoare maestrului emerit al sportului 
— acum arbitru apreciat pentru corectitudinea sa. 

dealtfel și în meciul tn discuție —, insinuînd că 
ce, chiar de-ar

de protecția de care se bucură, împreună cu uncie 
jucătoarele sale, din partea federației...

Ștefan GURGUI — corespondent

MAI MULT DECÎT
♦ „PROBLEMĂ DE NERVI"

fotografie, fap
tei* ®e prezintă ast
fel : In ultima etapă 
a Dirfzlei A de scri
mă, sabrerul Mihai 
Frunză de ba Dinamo 
București g nemulțumit 
de o decizie^p arbi
trului Hariton Bădes- 
cu, rostește ou osten
tație, în auzul spec
tatorilor :

— Habar n-are 
arbitreze 1

Cuvintele, rostite 
Impulsul nervilor 
cum om Crezut —, 
avut un efect cu
tul nedorit de „eroul- 
nostru : eliminarea Lui 
din concurs.

Sigur, 
gestul $-a 
inițial sub 
nervilor, 
pe Mi hal Frunza 
se liniștească și 

cît de

sâ

>ub

au 
to-

subl ioiem, 
declanșat 

hnpulsu-l 
L-am lăsat 

să 
..._____ sâ

reflecteze cît de cît 
asupra gestului său.★

La e oră după in
cident, scurt dialog cu

tînărul sabrer di na mo. 
vist, tot în sală, in 
timp ce echipa Diina- 
mo (fără aportul sau-) 
continua sâ evolueze 
pe planșă.

— Ce zid, Mlhai, 
merita sâ riști atît 
de mult, prlntr-un a- 
semenea gest ? Nu 
era mai firesc sâ te 
afli alături de echi
pă ?

— Nu știu dacă me
rita, dar așa trebuia 
sâ procedez !
- m
— Arbitrul n-a vă

zut fraze, așa cum a 
fost, dînd o decizie 
greșită 1

— Presupuoî  nd că 
aceasta a fost reali
tatea, replica trebuia 
să fie nea pârât jig
nitoare ? Nu existau 
oare alte modalități 
de a te adresa 
trutui, îngăduite 
regulament. de 
mele conduitei 
tive ?

arbi- 
d« 

nor- 
spor-

PE BANII ASOCIAȚIEI IN • ••
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— Nu regret ce 
făcut. Cred câ 
procedat bine I

Rostite sentențios, 
cuvintele ti nărui ui
scrimer ni s-au părut 
stranii. Deci n-a mai 
fost vorba de o pro
blemă de nervi, Mi
hai Frunză a gindit 
în felul Lui, a acțio
nat ca atare : împo
triva regulilor etice, 
de bună cuviință, el 
a căutat, chipurile, 
să-și facâ singur... 
dreptate. Trist și a- 
de vărat este câ n-o 
ales calea regulamen
tară. Și mai trist este, 
însă, că Mihai Frun
ză nu este suficient 
ajutat de coechipieri, 
de cei care se află 
în preajma sa, an
trenori și prieteni, ca 
printr-un curent sănă
tos de opinie să-l 
facâ sâ fie un spor
tiv cum l-am dori : 
disciplinat și cuviin
cios.

T. BRĂDEȚEANU
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(Vaslui) care, după ce a fă
cu* act de prezență la șe
dința tehnică, — 
prezentat la _
Elena Cazacu (Focșani)

La finalele campionatelor 
naționale de popice, ediția 
1977. care se desfășoară in a- 
ceste zile pe cîteva arene din 
Capitală, participă — alături 
de maestre ale sportului și 
alte jucătoare consacrate — o 
aerie de demente tinere șl 
talentate din grupa valorică 
B. Numai câ in timp ce ma
rea majoritate a sportivelor 
au luptat din răsputeri pen
tru a obține un loc cit mai 
bun, altele s-au considerat 
in... concediu. Altfel, nu poa
te fi explicată atitudinea ju
cătoarei Felicia Chlorpee

&♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

î nu s-a mai 
arenă. La fel, 

___  . r . șt
Domnica Galan (Suceava) au 
—__ _ f_____ : la
București, nefiind admise în 
concurs, deoarece au venit 
fără formde regulamentare 
de participare. Au oare «ces
te sportive motive temeinice 
care să justifice Irosirea ba- 
nilor asociațiilor respective 
eu deplasarea lor in Capi
tală 7 (Tr. I.).

făcut drumul degeaba

J
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 •e|i gindit vreodată ta uriața cantitote de energie de core 
nt dispune educația fizică daco tot* învățătorii or pune su« 
Het fa» tarfrumcrea primitor pap sportivioi efevitor mult ins

tate de virsta fa care acfafescentul face ewnoțtință cu pista frunte* 
marcata sou cu gazamtl străjuit de „pi"-tri barelor de fotbal sat» de 
„h”-ul rugbyului t E adevărat ta marea mata a învățătorilor are fa 
servieta debuturilor sate profesionale destule cunoștințe pentru fa. 
drumorea elevilor și fa direcția educației fierce dar, de cele moi 
multe ori, acest bagaj de cunoștințe depinde de „focul sacru» al 
pasiunii dascălului pentru dezvoltarea armonioasă a copilului, tată 
de ce această pagină vrea ta fie o introducere in ternă, cău- 
•înd ta sondeze pentru descoperirea potențialului rect al învă
țătorilor in deschiderea orizontului sportiv al capitalul, cu fatpfa 
cații decisive (deseori} pentru toate tastele-

„PANDURII" DASCĂLULUI DE PE JU
De 33 de ani iun Pă- 

răpăneață esu învățător. 
De 17 ani slujește în a- 
ceeași unitate de învă
țămînt, Școala generală 
nr. 4 din Tg. Jiu.

Un învățător, într-un 
fel, de excepție. Fiindcă 
niciodată, în toți acești 
ani de muncă, n-a înțe
les să se limiteze la ca
drul strict al profesiunii 
sale, să predea elevilor 
doar ,,abc“-ul aritmeticii, 
al limbii materne, cunoș
tințe de istorie, geogra
fie sau științele naturii, 
învățătorul din Tg. Jiu 
a făcut mult mai mult : 
s-a aflat ore întregi, du- 
pă-amiezele, între copii, 
le-a îndrumat pașii și în 
afara programului de

La Sibiu, stînd de 
vorbă cu activiști din 
domeniul sportului, pen
tru a afla care dintre 
învățători se află foar
te aproape de mișcarea 
sportivă și contribuie 
eficient la dezvoltarea 
ei, răspunsul s-a lăsat 
așteptat. Nu pentru că 
n-ar exista asemenea 
exemple, ci pentru a se 
hotărî care este cu a- 
devărat cel mai eloc
vent. In cele din urmă, 
directorul Clubului spor
tiv școlar, Mihai Weber, 
făcînd, cum se zice, 
„suma", a concluzionat 
că ceea ce căutăm noi 
se află la Școala gene
rală nr. 9 unde, în clasa 
a IV-a B, a învățătoa
rei Elena Sanda, se află 
majoritatea gimnastelor, 
speranțele Sibiului în 
această disciplină.

înainte de a ajunge 
la școală, stăm de vor
bă cu prof. Crista Voi- 
ciulescu, antrenoarea 
micuțelor Luminița Că-

„EDUCAȚIA 
UMĂR LA

In lumea sportului, a 
scrimei in special, nu
mele lui Tănase Mure
șan este binecunoscut. 
Ani in șir, el a fost u- 
nul dintre pilonii repre
zentativei de floretă a 
României care a cișigat 
numeroase întreceri in
ternaționale, campioană 
mondială, cu prezențe 
notabile la Jocurile O- 
limpice. Aflat la vîrsta 
la care rigorile compe- 
tiționale nu-i mal permit 
să îmbrace costumul alb 
și „masca", „Sică" Mu
reșan n-a părăsit, plan
șele : el este antrenorul 
federal coordonator al 
loturilor reprezentative. 
Întrebat de începuturile 
in ale scrimei, își mai 
aduce aminte cu plăcere 
de anii 48—’49, petrecuți 
la școala elementară din 

școală. De ce ? O spune 
cu modestie: „Pentru că 
meseria de dascăl trebuie 
să se confunde cu cali
tatea de părinte, cu În
săși viața copiilor**.

De aici preocuparea sa 
constantă nu numai pen
tru minte, ci și pen
tru corp sănătos. De aici 
prezența sa la joaca co
piilor. De aici grija sa 
de a învăța, de a corec
ta, de a forma tinerele 
vlăstare. Și, cînd a fost 
cazul, de a le propulsa 
mai departe, acolo unde 
îi mîna talentul, vocația.

„Așa i-am descoperit 
pe Radu Papadopol și 
ban Florea... I-am avut 
elevi la generală 4. Ta
lent, cu carul ! Fotba

„I-AM CONVINS PE TOȚI PĂRINȚII..."
pățînă. Cornelia Proș- 
teanu, Viorica Corleciuc, 
Mariana Mureșan, Dana 
Bogdan și a celorlalte 
gimnaste. Aflăm că a- 
jutorul oferit de învăță
toarea Elena Sanda și 
înțelegerea și deosebitul 
interes manifestat de 
directorul Gheorghe La- 
zăr sînt elemente esen
țiale în asigurarea reu
șitelor de pînă acum. 
(„Părinții credeau că 
aici, la sală, se pierde 
timpul de pomană. Au 
venit atunci cu întreaga 
clasă, cu părinții. Și 
i-am convins pe toți de 
contrariul"). Legătura 
permanentă — „există 
un mic carnețel în care 
și noi, și învățătoarea, 
notăm evenimentele mai 
importante, în afara în- 
tîlnirilor periodice" — 
supravegherea pentru 
bunul mers al învățătu
rii. orele de meditație.

FIZICA,

UMĂR CU GRAMATICA"
imediata apropiere a 
Arhivelor Statului din 
București. Și îi apare, 
prin vreme, chipul în
vățătorului său, Cicero
ne Mucenic, zbir la gra
matică și compunere, 
dar oare : „făcea niște
lecții de educație fizică 
pe care mi le amintesc 
și acum".

...Un telefon și, la ca
pătul firului, aceeași 
voce clară, tumultuoasă 
uneori — vocea profeso
rului Mucenic — cu ac
cente moldovenești parcă 
acum sosite din ținutu
rile Vitoriei Lipan. Re
porterul, cîndva coleg 
eu Mureșan, e emoțio
nat. O scurtă trecere în 
revistă cu : ce mai faci? 
cu ce te ocupi ?, și apoi 
intrarea în subiectul 
propriu-zîs. ,,Pentru mi
ne, educația fizică, în 

liști innăscuțL Titulari 
Întotdeauna în echipa 
școlii. Juniori de nădejde 
la centrul municipal. A- 
cum, deși Încă elevi, în 
clasa a Xl-a la Liceul 
„Tudor Vladimirescu*, 
joacă în prima formație 
a Pandurilor, divizionara 
B.“

învățătorul din Tg. Jiu 
este scump la vorbă. Nu 
vrea să ne spună mai 
mult. Nu vrea să ne a- 
rate că, pentru a-i aduce 
într-o echipă divizionară, 
a lucrat cu ei zilnic mai 
bine de trei ani. Nu se 
laudă cum a făcut din 
acești doi copii nu nu
mai sportivi de frunte, 
ci și elevi aîrguincioși.

toate au făcut ca fetele 
să obțină rezultate bu
ne și în catalog și în 
fața spectatorilor.

La școală, aflînd de 
scopul vizitei noastre, 
directorul exclamă: „sînt 
o problemă copiii aceș
tia". Și adaugă că „pro
blema" înseamnă satis
facția de a putea în
druma în viață pașii 
unor posibili campioni. 
(„Celelalte sînt chestiuni 
care, cu înțelegere și 
dragoste de copii și 
sport, se rezolvă în cele 
din urmă"). învățătoa
rea Elena Sanda ne 
spune, apoi, că la În
ceput a trebuit să arate 
celorlalți copii că nu 
este ușor să faci în fie
care zi antrenament și 
să pregătești toate te
mele și de aceea este 
nevoie să le înconjoare 
cu atenție pe colegele

cei 20 de ani de învăță
mînt din București, la 
școala de la Arhive, și 
alți 22 în diferite orașe 
și tîrguri bucovinene, a 
însemnat egalitate per
fectă cu gramatica, mu
zica, matematica, isto
ria, desenul și celelalte 
materii, fără de care nu 
se poate face educația 
integrală a elevului. Am 
căutat mereu ca orele 
de educație fizică să nu 
fie o simplă joacă, ci 
lecții în care elevii mei 
să se miște dt mal 
mult, folosind o mare 
varietate de jocuri, în 
care problemele de dis
ciplină și mai ales de 
disciplinare a colectivu
lui, așa cum poate îți 
mai amintești, mă inte
resau în mod deosebit. 
Prin aceste lecții am re
ușit, deseori, să îjjlătur 

prin alte ore, zilnic, pen
tru meditație sau supra
veghere. învățătorul a 
completat munca școlii 
și a familiei.

învățătorul din Tg. Jiu 
ține să rămînă un ano
nim. Chiar și tema lu
crării de grad pe care o 
pregătește am aflat-o de 
la alții. O notăm: „Dez
voltarea calităților motri
ce la copii în condițiile 
activității de educație fi
zică, în sală și în aer 
liber*.

O altă subliniere la a- 
ceste rânduri ar fi de 
prisos. Poate doar că toți 
copiii săi — trei la nu
măr — vizează și ei per
formanța ; băieții sînt 
handbaiiști, iar fetița 
gimnastă. Cum se putea 
altfel ? !

Tiberiu STAMA

lor. Și pionierii clasei 
și-au luat rolul în se
rios. Mai tîrziu, cînd 
gimnastele au început 
să se afirme, a început 
munca de popularizare 
a rezultatelor, pentru 
a-i convinge și pe alții 
să se apropie de sport, 
pe părinți, că „asta nu-i 
joacă", munca lor fiind 
deseori prilej de discu
ții și dezbateri („Acum 
totul merge bine, iar 
noi sîntem mulțumiți").

Despre relația învăță- 
toare-gimnaste-club se 
mai pot spune încă 
multe lucruri. Vom în
cheia, însă, amintind 
că asemenea exemple 
ar mai putea constitui 
și învățătoarele Elena 
Florea (Șc. gen. 5) și 
Maria Bichiș (Șc. gen. 
21).

Emanuel FANTANEANU

diferențierile inerente 
dintre copii, între care 
timiditatea ocupă un loc 
de frunte. Terenul agri
col al școlii, din ime
diata apropiere, m-a a- 
jutat foarte mult ca îm
preună cu elevii să ne 
jucăm în aer liber". Vă 
mai amintiți de „Sică" 
Mureșan ? „Cum să nu, 
băietul ăla înalt^și de
șirat, dar foc de iute, 
primul la cățărat pe 
garduri. Datorită . statu
rii, trebuia să-1 așez în 
băncile din spatele cla
sei și, nu o dată, la di
ferite inspecții, cînd era 
întrebat primul, dădea 
răspunsuri excelente, in- 
firmînd ideea total gre
șită, pe care dealtfel 
n-am îmbrățișat-o nicio
dată, că elevii buni să 
stea în primele rânduri, 
ceilalți... M-am bucurat 
de fiecare dată cînd am 
văzut poza «campionu
lui meu» în ziare sau 
cînd am auzit vorbin- 
du-se despre el. Eram 
și sînt mîndru de el*.

Mihail VESA

OPINIILE CELOR CARE DIRIJEAZĂ
PREGĂTIREA VIITORILOR ÎNVĂȚĂTORI

GALAȚI: „PESTE80% 
IN AER LIBER I

Cu privire la __ ________
vățălori, directorul Liceului pedagogii 
din Galați, Eugen Cioroparu, ne spunea# 

In domeniul educației fizice și spor
tului, două sînt obiectivele ce trebuie să le îndeplinim în liceele pe
dagogice :

1. dezvoltarea generală, armonioasă a organismului viitorilor învăță- 
tori șt educatori, pentru a se forma cadre sănătoase și robuste din 
punct de vedere fizic și psihic ;

2- pregătirea lor metodică, pentru a asigura La rindul lor predarea 
educației fizice în conformitate cu cerințele generale ale creșteri# 
tinerei generații. De aceea educației fizice — ca obiect de învăță- 
mînt — i se acordă în liceele pedagogice o atenție deosebită.

în condițiile actuale, cînd fri planul de invățămint „metodica** mt 
mai figurează ca disciplină separată de studiu, cele două obiectiva 
se realizează în cadrul lecțiilor unice. Fără a se reduce din plan, 
considerăm că ar fi fost mai bine dacă „metodica* ar avea o cura 
separată, mărindu-se astfel aria predării educației fizice. în feltfl 
acesta, s-ar putea realiza în condiții și mai bune atît pregătirea blo- 
motrică, cît și înarmarea cu noțiuni teoretice și metodice a elevilon 
precum și dobîndirea deprinderilor practice.

Noi predăm peste 80 la sută din volumul orelor de educație fizică 
în aer liber, pentru a crea și forma deprinderile necesare de a ține 
lecțiile în orice condiții, deoarece plecăm de la ideea că nu toata 
școlile unde vor preda elevii noștri dispun de instalații deosebite, 
în acest sens am prevăzut, în cadrul cercurilor, unul de educație 
fizică, tocmai pentru a completa cunoștințele teoretice șl practice alft 
viitorilor educatori și învățători. Aceasta, deoarece nu mal sini
prevăzute ore pentru „cr.:: 
struire, pentru că ele sînt.

.ansamblu", ore 
fn același

ILFOV: „O ELEVĂ
CONDUCE LECȚIA-

O vizită la Liceul pedagogie- de învă
țători al județului ilfov ne-a prilejuit 
o convorbire cu profesoara emerită 
Paula dovlică — directoarea liceului șt 

șeful catedrei de educație fizică — Pompiliu Zigler, profesor gr. II, pe 
tema pregătirii viitorilor învățători în ceea ce privește educația fizică, 
în acest sens, interlocutorii noștri ne-au relatat că în cadrul liceului lor.' 
unde majoritatea o formează elevele, pregătirea este corespunzătoare^ 
în conformitate cu planurile și programele de învățămînt. Mal mult; 
selecționarea elevelor pentru admiterea în liceu se face în urma unul 
riguros examen al capacităților fizice ; în liceu nu există scutiri 
medicale. Sub raport fizic, elevele au în orarul săptămînal cîte 2 ore 
de educație fizică, în cei 5 ani de studiu, o oră de pregătire meto
dică pentru susținerea lecțiilor — în anul III, precum și practica 
pedagogică, cu lecții finale, în anii IV și V. în ceea ce privește con
ținutul pregătirii, sînt de notat formarea deprinderilor motrice d« 
bază, plus cele aplicative, folosindu-se ca mijloace exerciții de c&ț&* 
rare, tîrîre, mers în echilibru, escaladări, transport de greutăți, ele* 
mente simple din gimnastica modernă, atletism, jocuri sportive. Ctf 
un element specific este prezența unei ore de educație fizică, la 
două săptămîni, în care o elevă conduce lecția, pe o temă dinainte 
stabilită, cu corectările terminologice, de conținut și metodică, făcute 
de profesorul metodist. Notăm cu satisfacție că în fiecare vară, la 
timpul vacanțelor școlare, la liceu sînt organizate cursuri de pre
gătire și reciclare pentru învățători în ceea ce privește predarea 
educației fizice, cu lecții metodice și practice susținute de profe
sorii metodiști ai liceului. Sub semnul neajunsurilor, am reținut că 
elevele nu participă, așa cum ar trebui, la activitățile sportive pro- 
priu-zise, deoarece programul școlar nu cuprinde decît o oră la două 
săptămîni, și aceea facultativă, folosită, de regulă, pentru pregătirea 
reprezentativelor liceului ; de aici, necesitatea alocării unui număr 
sporit de ore pentru educația fizică.

CLUJ-NAPOCA:
„O SINGURĂ ORĂ 

PENTRU CLASA 
A Xll-a ? IATĂ O

PROBLEMĂ 1“
zice este asigurată pe trei

Referiri directe la modul cum este 
„tratată" educația fizică în unitățile de 
învățămînt care pregătesc cadrele de 
învățători a avut amabilitatea să ni ta 
transmită prof. Aurel Bulzan — direc
torul Liceului pedagogic „Gheorghe 
Lazăr" din municipiul Cluj-Napoca : 

în liceul nostru, pregătirea viitori
lor învățători în domeniul creației ffc- 

planuri :
a) prin lecțiile incluse în programă, în toate cazurile cu un conți

nut dens, diversificat, destinat să atragă elevii, să le facă tot mal 
plăcute și, implicit, să aibă un grad mare de eficiență ;

b) printr-o îndrumare metodică specială, asigurată de cadre didac
tice de specialitate cu o mare competență și experiență ;

c) printr-o activitate practică mereu îmbunătățită a elevilor, caro 
predau efectiv lecții de educație fizică la școala de aplicație a liceu
lui nostru, sub supravegherea profesorilor de educație fizică și a 
învățătorilor care funcționează la clasele respective.

Este de reținut, în același timp, faptul că elevii noștri dispun do 
condiții foarte bune pentru instruire în domeniul educației fizice, o 
bază didactico-materială complexă — terenuri pentru „jocuri", pre
cum și o sală modernă de sport. Ei au, de asemenea, acces pe ba
zele sportive din cartierul Gheorghieni (n.n. în care se află situat 
liceul). Atîtea argumente, deci, pentru o temeinică pregătire a viito
rilor învățători, teoretică dar și practică, realizată masiv, în special 
din această toamnă, prin participarea la concursurile și competițiile
organizate sub egida „Daciadei".

Mi-aș îngădui, totuși, o observație : consider că este foarte puțin 
O SINGURA ORA PE SAPTAMÎNA de educație fizică la clasa a Xll-a, 
adică la nivelul elevilor care absolvă liceul pedagogic. Cel puțin două 
ore de educație fizică, cum au celelalte clase, s-ar impune, pentru a 
asigura un și mai bogat bagaj de cunoștințe, în acest domeniu, celor 
care — La un interval de numai cîteva luni — vor deveni învăță
tori, marea lor majoritate urmînd a fi repartizați în mediul rural, 
unde se simte, încă, nevoia acută a unor cadre didactice care să 
predea în exclusivitate educația fizică.

pregătirea viitorilor

necesare in procesul de 
timp, și lecții practice.

Cînd copiii sprintează cu 
atîta vigoare lia 8—9 ani, 
e limpede că în acest elan 
se află ceva din sufletul 

învățătorului...
Foto : V. BAGEAC

A ceasta scurta incursiune confirms ideea că învățătorul poate o rea un roi hatăritor fa 
, dirijarea copilului spre binefacerile educației flșice. Ațtș cum se poate vedea dfa rela

tările legate de activitatea celor doi veterani ai școlii, pe prim-plan se află pasiunea 
pentru mișcate țj canvfagereo câ „ora de spart" are un rol deosebit nu numai ta dezvoltarea 
firică a elevului, ci ți fa dinamizarea resurselor sale fatefectuole. Pasiunea, pornită din convin
gere. poate ți trebuie să influențeze atitudinea elevilor ți a părinților față de această „altfel 
de materie". Cînd marele nostru George Eaescu spunea simplu : „Mă odihnesc mai bine după 
muncă depunind un oft fel de muncă"', el nu făcea decit ta sintetizeze rolul educației fizice, 
«cet^ fel muncă întotdeauna de preferat odihnei pasive sau... inerției. Am amintit acest 
exemplu pentru a uezi ta sufletul tuturor învățătorilor dorința de a se dărui modelării unui om 

a unui matematician cu piept atletic, sau a unui sprinter cu ochii luminați de focul

.JWB* „imita



CHIAR DACĂ LA CONSTANȚA 
LA ACEEAȘI ORĂ TERENUL 
Seara valorilor stă dreaptă în rugby. Treptele se 

urcă anevoie, salturile sînt aproape excluse. In 
rugbyul românesc, Bucureștiul a privit provincia 
de sus, timp de ani și ani, pină în vremea din ur
mă, cînd a irumpt, mai întîl, Timișoara studen
țească. Flacăra primilor campioni de provincie s-a 
stins repede, dar ea arătase că se poate îndrăzni

JOACĂ DUDU GEORGESCU, 
DE RUGBY ESTE PLIN!

și, fără a aștepta prea multe invitații, laurii au în
florit la Constanța. Iar de data aceasta, nu pentru 
a se ofili repede. Litoralul a căpătat statut de 
membru cu drepturi egale în societatea înaltă a 
balonului oval. Un titlu ce nu se putea obține pes
te noapte, el reclama un drum lung, de mai bine 
dc 20 de ani...

COPfH LUI BUCOS. IANUSE- 
, VICI SAU MOTRESCU ÎNVAȚĂ 
' Șl UN ALTFEL DE ALFABET

în casa rugbyului 
- casă mare, cu

Am intrat 
constănțean 
două echipe în „A". cu o întrea
gă serie degă serie de .,B“, cu cîteva bune 
echipe de juniori — intr-o dimi
neață ca oricare alta. Era devre
me, dar 31 de puști, sculați pe
semne cu noaptea în cap, își 
puseseră treninguri și alergau de 
zor, pe gazonul îngălbenit de atî- 
ta rugby al stadionului 1 Mai, 
după un balon oval. Alergau de 
mama focului și nu realizai dacă 
e un joc sau o joacă, se opreau 
o clipă pentru a asculta obser- 

tovarășului 
o luau

„tovarășul
altul
altul
decît

profesor, 
de la capăt, 
profesor" nu 
Ianusevici, nu 

Bucos, nu era 
Titulari ai 

__ ,______ , ____ __ emeriți ai 
sportului. Ei sînt profesori de e- 
ducație fizică la școlile generale 
7 (Petre Motrescu), 27 (Mihai Bu
cos), 35 și 36 (Petre Ianusevici). 
Din toate clasele a V-a ale aces
tor școli au fost aleși cei mai do
tați copii, care au format grupe 
speciale. Orele de rugby sînt in
tegrate în procesul de învăță- 
mînt, elevii nu sînt suprasolici
tați, ei fac numărul de ore săp- 
tămînale la fel ca toți ceilalți. 
Se începe cu... abecedarul, unul 
deloc mai simplu decît cel învățat 
în clasa I. A înseamnă atenție, 
B înseamnă balon, C înseamnă 
curaj, D înseamnă dragoste. Și 
ce mult e pînă la P. adică pasă 
și placaj !... .

Unul e tare mic — „și ce dacă, 
mie nu mi-e frică, nu trece ni
meni de mine" — îl cheamă Cos- 
tel Pavel. în schimb. Adrian Zam
fir are 1.56 m (la zece ani !), 
poartă un tricou cu tricolor pe 
piept („de la sora mea, a fost 
campioană la canotaj"). Sînt co
piii lui Ianusevici, ca și Valen
tin, Ion, Radu, Ovidiu, Viorel, 
Narcis sau cei doi Remus. în col
țul celălalt de teren, copiii lui 
Bucos. Sînt conduși nu de „tova
rășul profesor", acesta doar supra
veghează comenzile pe care le dă 
Cătălin Moraru. Fundașul națio
nalei nu-și poate reține o excla
mație : „Uite, Feri a învățat deja 
schimbarea de picior

Două grupe și-au terminat o- 
rele. La 10 le încep alte două. 
Copiii sînt la teren la 9,15, gata 
echipați !

Alți copii, mal mari, juniorii, 
țl-au ales petecul de la mijlocul 
terenului. Au epuizat mai demult 
alfabetul, acum desăvârșesc „fizi
cul și tehnica". învață tactică. 
Traian Dolciu, antrenorul care 
va prelua — din nou — schimbul 
de mîine de la Farul, e mai toată 
ziua cu copiii („Niciodată, de 
dimineață pînă seara, nu am mai 
puțin de 70 !“), dar nu numai la 
stadion, ci și la film sau chiar 
la discotecă și mai ales acasă, 
fiind convins că rugbystul trebuie 
să fie nu numai rugbyst. ci șl 
om integru al societății de azi.

ANTRENAMENTE PE NISIP, 
BAIE IN MARE. IARNA I

vațiile 
și iar 
Iar
era 
era
altul 
naționalei,

decît
decît
Motrescu.
maeștri

Au intrat în teren seriorii. Mai 
întîi. T.C. Ind. Adică . Dărăban, 
Cetea, Aurel Cristea, Crăciun, 
Frangu, Agavriloaie, Grosu, Flo- 
rea, Damaschin, Motrescu II (are 
ceva din „explozia" fratelui său),

Abribula, Leciu, ceilalți. Antre
norul Vasile Bercu gîndește la o 
linie de treisferturi cu o valoare 
aproape de cea a înaintării, Ia 
un transformer sigur, pentru că 
prea a pierdut această echipă din 
cauza unei zile neinspirate a >,o- 
mului de picior",..

Apare Nicolae Buzaia. Știe, 
clipă de clipă, istoria rugbyului 
constănțean, în care intră, la loc 
de cinste, și numele său. Acum 
este secretarul secției, la Farul. 
„La început rugbyul era o 
joacă de plajă a unor absol
venți de facultate. Prima echipă 
a făcut-o un inginer entuziast. 
Antrenamentele se făceau pe 
nisip, băieții se spălau cu 
apă din măre, chiar și în fe
bruarie. Tănase, Giuglea, Puiu, 
A mira, Dragomir, Doiciu și cei
lalți băieți minunați jucau pe 
unde puteau (astăzi, pe lingă te
renurile existente, ridicăm un al
tul care, in final, va avea 10 000 
de locuri). Dar ce nu face pa
siunea despre care eu zic că e 
secretul tinereții veșnice ! Pasiu
nea unor oameni deosebiți ca Ilie 
Georgescu, Nicolae Dan, Cornel 
Poenaru, Ion Gogoașă, Ion Haș- 
că, Sergiu Chiriacescu, Romus 
Păunescu, Radu Suman, Gheor- 
ghe Borcea. Sprijinul pe care l-au 
dat ei rugbyului de ieri, pe care-1 
<lau celui de azi, sprijin pe care 
sportul cu balonul oval l-a primit 
și din partea conducerii de partid 
și de stat din județ, care a vă
zut valențele educative deosebite 
ale rugbyului, au dus pe culmi, 
acolo unde, acum 20 de ani, nici 
în vis nu ar fi gindit cineva"...

S-a făcut ora prînzului. începe 
antrenamentul Farului. XV-le 
de glorie, de acum trei ani, cel 
care a cucerit prima oară un ti
tlu de campioană pe echipe pen
tru litoral, e mult schimbat „la 
față". Cu Cornel Vasile, Grigore, 
Galan, Ion Vasile, Nache sau Ar- 
vinte. Cu noii veniți Ion
Urdea („Calități fizice ie
șite din comun", exclamă 
doctorul Nicolae Ghera copoi,
medic al Farului și al na
ționalei), Florin Constantin („Ce 
om excepțional !“), Radu Malan- 
cu („Iși poartă cele 106 kg cu o 
ușurință deosebită"), Marian Bur- 
ghelca („In tot mai vizibil pro
gres") . Farul are acum cinci oa
meni peste 1,90, deci 5 prinzători 
(!), dar nu are încă un condu
cător de joc. Farul are multe 
individualități remarcabile, dar 
procesul de construire a ECHI
PEI cere timp.

„MIHAI NACA A FĂCUT DIN 
25 DE OAMENI UN TOT...“

a Știți bine, tovarășe Nicolae 
Buzaia, meritele lui Mihai Naca 
în cîșLigarea celor două titluri de 
campioni au fost puse, de unii, 
La îndoială. S-a spus că echipa 
a fost „făcută" de predecesori. 
Care e părerea dumneavoastră ? 
• Am avut mereu antrenori foar
te buni. Pe Dan Ștefănescu, pe 
regretatul Ion Buzoianu, pe Ale
xandru Carnabel. pe Titi Ionescu. 
Acesta din urmă, un excelent me
seriaș. Dar asta de luni pină vi
neri. La ora meciului se inhiba 
el însuși și inhiba echipa. Naca 
e un „antrenor de meci". Vede 
bine slăbiciunile adversarului, știe 
să adopte tactica în funcție de 
acesta. Și mai are o mare cali
tate : face din cei 25 de jucă
tori un tot, o familie. Cine-i con

testă capacitatea, meritele, face 
o mare greșeală...
• Dar, de fapt, cine ești dum

neata, profesore Mihai Naca ? • 
Am început rugbyul la 11 ani, la 
Tudor George-poetul și Gheorghe 
Pârcăiăbescu, adică la Grivița Ro
șie. Legămintul de credință față 
de rugby l-am făcut la Timi
șoara. Regretatul Gogu Sfetescu 
mi-a spus într-o zi : „Ajută-mă 
la juniori". L-am ascultat. Mi-a 
plăcut munca de antrenor. Și la 
21 de ani, am avut și primul 
succes, un loc 3. După un timp, 
la recomandarea Iui Sfetescu și 
a lui Alexandru Carnabel, 
am preluat prima echipă 
a Științe L Am continuat să și 
joc... Am revenit în București, la 
Rapid, apoi la Gloria, unde eram 
jucător și-l ajutam pe Dorel Du
mitrescu la echipa de juniori. In 
’69, cînd mctalurgiștii au căzut în 
„B“, am trecut la cîrma lor, re
venind, după doi ani, în prima 
divizie. în 1973 am mers la Con
stanța Ia centrul de juniori, aju- 
tîndu-I, totodată, pe Traian Doi
ciu, care antrena atunci Chimia 
Năvodari. Iar după un an am de
venit antrenorul Farului... » Cum 
vezi rugbyul de mîine ? • Cu 
treisferturi la nivelul Înaintării. 
Adică primii opt care ajung în 
locul unde a ieșit balonul să joa
ce tușa, indiferent de post. Abia 
atunci vom putea face antrena
ment cu toată echipa. Deocam
dată e o greșeală î Treisferturile 
trebuie să lucreze separat de gră
madă. Și să asamblezi în două 
ședințe ! G Care e atuul de azi 
al Farului ? © 12 înaintași de
valoare apropiată, o „uvertură" 
ca Bucos și cîteva piese grele 
pe liniile dinapoi...
COLEGII DE MUNCĂ SINT CEI 

MAI SEVERI CRONICARI
...în tribunele stadionului 1 Mai, 

deși nu e nici un meci, se des
fășoară doar un banal antrena
ment, s-au adunat mulți oameni. 
Unii sînt ei înșiși jucători. în se
ria de „B", despre care, la în
ființarea ei, Nicolae Buzaia spu
nea că va fi un eșec, dar viața 
a demonstrat că în Dobrogea pot 
să existe chiar 4—5 echipe bune. 
Alți „spectatori" sînt oamenii din 
întreprinderile unde lucrează Bă- 
cioiu sau Ștefan Cristea (maistrul 
constructor care conduce lucrări 
deosebit do importante). Borșaru 
sau Olteanu, Podaru sau Ioniță, 
Mușat sau Holban, Petre-Doro- 
banțu sau Dinu. Sau elevii din 
școala profesorului de matema
tică Podaru. Sînt acești oameni 
— o spun toți rugbyștii — cei 
mai severi cronicari, care discu
tă un meci ceasuri întregi și, 
uneori, nu le e prea ușor bă
ieților.

Dar cel mai edificator pentru 
reporterul pornit să afle tainele 
ascensiunii rugbyului constănțean 
a fost amănuntul — rostit cu 
mîndrie de Ilie Georgescu, Ro
mus Păunescu sau Nicolae Buza
ia — că, în timp ce pe terenul 
de fotbal se juca meciul F. C. 
Constanța — Dinamo, gazonul în
gălbenit al rugbyștilor era plin. 
Copiii lui Traian Doiciu și ai lui 
Dumitru Bucur lucrau de zor 
cu gîndul nu la gloria lui Dudu 
Georgescu, ci la cea a lui Bu
cos, Ianusevici, Motrescu...

Să-i dăm, deci, voie „Farului" 
să privească mereu spre primul 
loc ! Și nu numai să privească...

Geo RAEȚCHI

| Grupul selecționaților înaintea antrenamentului de ieri
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Baia Mare, cu clase cu program 
de gimnastică.

Prin munca competentă și 
neobosită, de o exemplară mo
destie, a soților Marina și Mir
cea Bibire, Sport club Bacău 
este, de multi ani. o constantă 
pepinieră a loturilor reprezenta
tive. care a rămas ca atare 
chiar și atunci cînd, în același 
județ, a apărut un centru atît 
de puternic ca Liceul din mu
nicipiul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Mariana Rusu, Maria Andrioaie, 
Felicia Dornea.- Gabriela Trușcă 
sînt numai cîteva dintre gim
nastele băcăuance solicitate să 
reprezinte țara în întîlniri in
ternaționale, la campionate eu
ropene, la campionate balcanice 
sau chiar la Jocurile Olimpice. 
Și iată că astăzi începem să ne 
familiarizăm cu noi nume : 
Lucia Negrea, Doina Acojocări- 
ței, Nicoleta Prisecaru. Elena 
Cristea. Lenuș Crîșmaru, Jenica 
Amarișcăi, Carmen Daian. Cite, 
oare, dintre acestea vor păși pe 
urmele predecesoarelor lor ? 
Este evident, aceste autentice 
valori ale gimnasticii băcăuane 
reprezintă vîrful unei piramide 
alcătuite din aproape 200 de 
sportive (8 maestre. 10 gimnas
te de categoria I. 12 de cate
goria a Il-a. 2 echipe de cate
goria a IlI-a. 2 echipe de „a 
IV-a“ și multe, foarte multe 
mici sportive în stadiul de în
cepătoare). Antrenorii Marina si 
Mircea Bibire, ajutați de Euge

nia Prisecaru. Constantin Vra
bie, Cornel Agap și de coregra
fa Miliaela Moldovan, precum 
și de alți colaboratori, cu acti
vitate temporară, nu cunosc 
odihna, de dis-de-dimineață pînă 
în ceas de seară. în aceste îm
prejurări. nu constituie deloc o 
surpriză faptul că clubul din 
Bacău a fost prezent la toate 
categoriile de clasificare cuprin
se în finala juniorilor de la 
Cluj-Napoca si că a cîștigat 
numeroase locuri fruntașe. Este 
demnă de toată lauda preocu
parea și perseverența pe care o 
manifestă tehnicienii băcăuani 
pentru asigurarea unei baze 
materiale complete, corespunză
toare din punct de vedere teh
nic, folosind mijloacele locale. 
Astfel, noua sală de gimnastică 
de la Bacău dispune de două 
podiumuri noi pentru sol, cu 
parametri tehnici de nivel mon
dial, de trei paralele, șase bîrne 
și o groapă de antrenament, 
toate construite de pricepuții și 
inventivii meseriași băcăuani.

în gimnastica masculină, ală
turi de C.S.Ș. nr. 2 București, 
Clubul sportiv școlar din Lugoj 
pare să fie. Ia ora actuală, uni
tatea cu cele mai fructuoase 
rezultate, cu o certă perspectivă 
pentru anii ce vin. într-adevăr, 
de aici au fost recrutați Octa
vian Ionașin. Dumitru Sîrbu, 
Aurei Ghergu. Alexandru Nistor, 
care se află în prezent intr-un 
scurt stagiu de pregătire cen
tralizată, din mîinile acelorași 
antrenori (Titus Isar, Franz

Belcsak și Aurel Munteanu) a 
pornit și Iulian Olariu, câștigă
tor la individual compus cate
goria a Il-a și autorul principal 
al victoriei formației sale în 
disputa pe echipe, dar am putea 
menționa încă și alte nume care 
să ateste că la C.S.S. Lugoj, 
deși condițiile de pregătire nu 
sînt întotdeauna cele dorite, se 
lucrează cu entuziasm, cu pa
siune și, după cum se vede, cu 
competență. „Facem selecția Ia 
6—7 ani — ne spunea antreno
rul coordonator Titus Isar —, 
iar pe cei pe care-i reținem în 
secție îi supunem la un program 
extrem de sever de pregătire. 
Numai în perioadele cînd acti
vitatea școlară îi solicită foarte 
mult renunțăm Ia unul din cele 
două antrenamente programate 
în cursul unei zile. Altfel, alcă
tuim programul îneît copiii să 
poată lucra și dimineața și după- 
amiaza. Ni se mai reproșează 
uneori că lucrăm cil un număr 
prea mic de gimnaști. Am con
siderat însă că e de preferat cu 
mai puțini, dar cu rezultate bu
ne. decît cu o masă mare, fără 
eficiență".

Trei unități de performanță 
ale gimnasticii noastre, din mul
tele în care activitatea de pre
gătire a schimbului de mîine 
înregistrează îmbucurătoare plu
suri, trei secții de gimnastică 
care — rezultatele o arată — 
prin multiple și diverse acțiuni 
pregătesc cu toată responsabili
tatea viitorii performeri ai gim
nasticii noastre.
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ÎN ,;ACTUL IV" AL PRELIMIJ
Fotbaliștii tricolori au încheiat 

pregătirile pentru meciul cu 
Iugoslavia. De fapt, ei au în
cheiat pregătirile pentru ultima 
reprezentație a acestei piese în 
patru acte care s-ar putea numi 
și „Bucuriile și frămîntările 
unor tineri hotăriți să joace in 
Argentina".

La ora la care apar aceste 
rînduri, fotbaliștii lotului fac o 
plimbare prin pădurea Băneasa, 
o plimbare menită, mai mult, 
să limpezească ultimele gînduri, 
după ziua de efort petrecută 
vineri, cu două antrenamente 
în care ideea de finisaj n-a 
putut, firește, să atenueze din 
intensitatea de toți reclamată.

Ce gîndesc tricolorii în aceste 
ore premergătoare jocului cu 
Iugoslavia ? Ei vorbesc puțin, 
cedînd cu greutate insistențelor 
reporterului. Acesta îi aminteș
te lui Iordănescu că în ianuarie 
trecut, în timp ce echipa se afla 
la startul anului 1977, a declarat 
textual ziarului nostru : „Ne 
vom califica pentru Argentina, 
obținind 5 puncte". Puiu Iordă
nescu își amintește și comple
tează : „Poate că nici nu am 
greșit. Teoretic, pronosticul meu 
este valabil, deși astăzi Îmi 
este imposibil să mă gindesc la 
mai puțin de 6, adică Ia victo
rie".

Mircea Lucescu, veteranul lo
tului, citește ziarul „Sportul". 
Urmărește cu atenție formația 
echipei iugoslave care a jucat 
cu Galenika. Constată că „11 “-Ie 
aliniat în 
un singur 
care au 
„Formația 
puțină 
din țara vecină au o valoare re
cunoscută. Chiar dacă nu cu
noaștem unele dintre numele 
publicate, nimic nu mă poate 
convinge că necunoscutul Boljat 
este mai slab decit consacratul 
Hadziabici, absent acum. Va fi

minutul 1 cuprinde 
jucător dintre cei 
evoluat la Zagreb. 

Iugoslaviei are mai 
importanță. Fotbaliștii

un meci greu, în care ambele 
echipe refuză varianta jocului 
egal". Căpitanul echipei, Dumi
tru, comentează în continuare : 
„Cred mult în șansele echipei 
noastre. Va fi un meci care nu 
va semăna, din punct de vedere 
tactic, cu meciurile anilor tre- 
cuți, cel cu Scoția, dc pildă, la 
1—1, sau cel cu Spania, Ia 2—2. 
Atunci, oaspeții noștri aveau 
varianta jocului egal. De astă- 
dată, fotbaliștii iugoslavi nu au 
decit varianta victoriei. In mod 
firesc, ei vor juca deschis, fără 
aglomerările care compromit 
deseori șansele echipei aflate în 
atac. Va fi un joc de atac dc 
ambele părți. Ca urmare a si
tuației în clasament, după foar
te multă vreme, aceste prelimi
narii — nu numai din grupa 
noastră — oferă fotbalului dc 
atac prilejul dc a-și demonstra 
frumusețea. în aceste condiții 
va cîștiga, fără îndoială, eebipa 
mai bună, mai curajoasă. Sînt 
convins că aceasta va fi echipa 
noastră".

Doctorul Dumitru Tomescu 
își urmărpște atent „mînjii". E 
bine dispus. Explică această 
bună dispoziție : „Vineri dimi
neața, întreg lotul a avut un 
puls bradicardic. Cei mai mulți 
— 48. E pulsul formei sportive. 
Vreau să cred că nimic nu va 
împiedica confirmarea acestei 
situații obiective".

Antrenorul Ștefan Covaci 
contribuie, ca întotdeauna, la 
creșterea tonusului psihic al 
echipei sale. Apoi, pe neaștep
tate. redevine grav : „Aseară, 
echipa noastră s-a reangajat în 
fertile discuții de ordin tactic. 
S-au făcut referiri la multe din 
jocurile susținute în ultimii ani 
pe teren propriu. Au fost eta
late nenumărate variante posi
bile. Condițiile jocului cu Iugo
slavia. în care ambele echipe 
vor victoria, în cadrul unui meci 
care se dispută, totuși. Ia Bucu-

MECIUL HOTĂRÎTOR
(Urmare din pag. I)
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struit pînă acum în tentativa 
calificării. Cei mai buni jucă
tori ai noștri dispută acest meci 
în fața propriilor spectatori ; 
selecționata țării n-a mai pier
dut de peste 10 ani un meci la 
București. Pregătirile s-au făcut 
în ritm susținut, cu toată serio
zitatea și răspunderea. în frun
tea echipei se află tehnicieni 
experimentați și competenți. Ia
tă tot atîtea atuuri pentru abor
darea meciului cu încredere, cu
raj și calm, în așa fel incit po
tențialul individual și al forma
ției să se realizeze pe deplin.

Necesar pentru antrenorii și 
jucătorii lotului reprezentativ 
este insă ca și spectatorii care 
vor lua loc în tribunele stadio
nului Steaua să fie permanent 
alături de echipa națională, 
prin încurajări sportive și însu
flețite, care să reprezinte cu a- 
devărat sprijinul moral al luptei 
pentru victorie. Mai cu seamă 
în momentele grele (și un meci 
de echilibrul și importanța celui 
de miine poate avea asemenea 
momente) e mai mult ca oricînd 
nevoie de încurajările spectato
rilor. ele fiind cu adevărat aju
toare date direct echipei re
prezentative în întrecerea cu 
valoroasa formație iugoslavă.

Sperăm că întîlnirea România 
— Iugoslavia se va ridica la un 
bun nivel, că va fi la înălțimea 
unei partide din preliminariile 
campionatului lumii și va lăsa 
frumoase amintiri spectatorilor 
și numeroșilor telespectatori (în- 
tilnirea va fi preluată de rele
le de televiziune din nouă țări) 
care • vor urmări.

Urăm din toată inima tricolo
rilor : „SUCCES !“ Fie ca jocul 
de mîine să însemne pentru ei 
pasul decisiv spre obținerea ca
lificării !

★
En DESCHIDEREA partidei din

tre reprezentativele României și 
Iugoslaviei, din cadrul prelimina
riilor campionatului mondial, va 
avea loc o întîlnire intre o echi
pă de copii a clubului Steaua și 
o selecționată similară a cartie
rului Drumul Taberii.
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IUGOSLA VIA - ROi
Astăzi reprezentativa de tine

ret (21 de ani) a României sus
ține a patra partidă oficială 
(și ultima) in campionatul eu
ropean. De data aceasta, in 
compania selecționatei Iugo
slaviei, care în meciul disputat 
în primăvară, la Craiova, a ob
ținut victoria cu scorul de 3—1. 
Misiunea tinerilor noștri jucă
tori în meciul de azi este des
tul de dificilă, gîndindu-ne la 
valoarea de ansamblu a gazde
lor, la forța lor ofensivă. Selec
ționata Iugoslaviei se află pe 
primul loc în clasamentul gru
pei a 8-a, ei fiindu-i suficient 
și un meci egal pentru a mer
ge mai departe. în fazele su
perioare ale competiției. Cu 
toate aceste atuuri ale adver
sarilor, jucătorii noștri pot rea
liza un rezultat bun, cu condi
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Osijek

reprezenta-

30 13 5
3 3 0

33 16 5

4
2
2

3
3
2

2 0 1 3—1 4
2 0 1 3—2 4
0 0 2 0—3 0

Boloni (A.S.A. Tg. Mureș), 
27 ani, 42 A ; Bălăci (Uni-

Romilă (Politehnica Iași),

1. Spania
2. România
3. Iugoslavia

30 noiembrie, Belgrad : 
goslavia — Spania.

Mîine, la București : Româ
nia — iugoslavia

reprez. A 
reprez. olimp. 
total

12 44—47
0 7—2

12 51—49

i a- 
Cio-

Au mal rămas 
Udele :

122 victorii — 70 egalități — 
înfrîngeri — 513 goluri

a înaintea partidei de mîi
ne, clasamentul grupei a 8-a 
preliminare

TINERET
pînă acum 
pania 

mânia

și-au 
antrenori i 
- Claudio

Ce-

A Delegatul F.I.F.A. 
cest med este Necdet 
banii (Turcia).

o 7—2
2 5—6
2 4—8

Spania 
oiembrie)

IN C.E. DE TINERET

ani, 21 A ; D. Georgescu 
(Steaua), 26 ani, 9 A ; Lu- 
67 A ; Ncdelcu II (U.T.A.),

I• întâlnirea de mîine este 
a 292-a din Întreaga istorie a 
echipei noastre reprez-entați- 
ve. Bilanțul celor 291 de me
ciuri susținute pînă acum se 
prezintă astfel :
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Moraru
Argeș) 30

Cheran ___. . ... ..
Sâtmăreanu II (Dinamo), 25 ani, 25 A ; Vigu (Steaua), 31 ani, 
11 A ; Dobrău (Dinamo), 24 ani, 4 A ; Hajnal (A.S.A. Tg. Mu
reș), 26 ani. 13 A.

Dumitru (Steaua), 27 ani, 52 A ;
24 ani, 19 A ; lordănescu (Steaua), 
versltatea Craiova), 21 ani, 22 A ; 
27' ani. 8 A.

Crișan (Universitatea Craiova) 22 
(Dinamo), 27 ani, 30 A ; C. Zamfir 
cescu (Corvinul Hunedoara), 32 ani,
25 ani, 1 A.

Căpitanul reprezentativei : Dumitru.
Antrenorii lotului reprezentativ : ștefan Covaci și Constantin 

Cernăianu.

„cărțile de vizită* ale

(Steaua) 20 ani, 7 meciuri în echipa A ; Cristian (F.C. 
ani, 5 A.
(Dlnamo), 30 ani, 33 A ; Sameș (Steaua), 26 ani. 19 A;

• Selecționații iugoslavi sînt următorii :

Borota (Partizan Belgrad), 25 ani. 1 A ; Katalânici (Hajduk 
Split), 24 ani, U A ; Muzinici (Hajduk Spilt), 24 ani, 23 A ; 
Boljat (Hajduk Split), 24 ani, deb. ; Stojkovici (Partizan Bel
grad), 23 ani, deb. ; Hatunici (Partizan Belgrad), 27 ani, 3 A ; 
Jelikici (Steaua Roșie Belgrad), 24 ani, 5 A ; Trilunovici (Par
tizan Belgrad), 23 ani, deb. ; Nikoiicl (Steaua Roșie Belgrad), 
24 ani, 1 A ; Zajec (Dinamo Zagreb), 22 ani, 6 A ; Vukotici 
(Partizan Belgrad), 27 ani, 15 A ; Zungul (Hajduk Split), 24 
ani, 15 A ; Sușici (Sarajevo), 22 ani. 1 A ; Surjak (Hajduk 
Split), 24 ani, 34 A ; FUipovici (Steaua Roșie Belgrad), 25 ani, 
18 A ; Rajkovici (Sarajevo), 25 ani, 3 A.

Căpitanul echipei : Surjak.
Antrenorii lotului reprezentativ : M. Valok șl G. Ze(.
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DEPLASAT LA BUCUREȘTI
f

O parte din componența lotului iugoslav, in holul hotelului Do
robanți unde este cazată delegația oaspete. Printre ei : 
Surjak, Katallnici, Zungul, Trifunovici... Foto : I. MIHAICÂ

cestora, declara : „Fotbaliștii 
iugoslavi ne-au surprins pur și 
simplu prin jocul lor. Ei au 
practicat un marcaj strict, ata- 
cînd apoi cu abilitate și îndrăz
neală".

Frumoasa evoluție a tinerilor 
jucători iugoslavi l-a determi
nat, dealtfel, pe Marko Valok 
să renunțe la fotbaliștii care e- 
voluează la cluburi de peste 
hotare și care, in primăvară, 

să acțio- 
lor maximă,

----------

tineret a 
la Osijek.

1, au demon- 
lnirea cu Spa-

nia, la București, cînd au cîști- 
gat cu categoricul scor de 4—0. 
Cu două excepții (Tilihoi și 
Radulescu), antrenorii O. Po
pescu și C. Creiniceanu vor 
prezenta aceeași formație care 
a jucat împotriva 
vei Spaniei.

Selecționata de 
ajuns joi, la prînz, 
Imediat după sosire, jucătorii 
au efectuat un antrenament de 
acomodare pe stadionul din lo
calitate. Cei doi antrenori au 
anunțat că vor începe partida 
cu următoarea formație : VVindt
— Tilihoi, Stancu. Zahiu, Barna
— Iorgulescu, Radulescu. M. 
Răducanu — Cliitaru, Radu II, 
Cîrfu.

Meciul va începe la ora 14,30 
(ora Bucureștiului).

marcate și 474 goluri primite.

a Palmaresul echipei Ro
mâniei în înlilnirile cu cea 
a Iugoslaviei este următorul :

• Ea jocul de mîine 
anunțat prezența 
echipelor Braziliei 
Coutinho, Argentinei — 
sare Menottl șl Spaniei 
Ladislau Kubala.

la 
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au deziluzionat. Șapte dintre 
componența lotului deplasat la 
București au fost prezenți și in 
partida amicală cu selecționata 
Ungariei, disputată in octom
brie, pe Nepstadion, și pierdută 
la limită (3—4). Să mai no
tăm, in sprijinul amplei rema
nieri a lotului iugoslav, faptul 
că din echipa care a jucat în 
primăvară cu naționala noastră 
la Zagreb au mai rămas doar 
Muzinici și Surjak. Ultimul, pur
tător al banderolei de căpitan.

In privința formației, antre
norul Valok a comunicat că 
„ll“-le definitiv va fi anunțat 
astăzi, după efectuarea antrena
mentului de acomodare de pe 
stadionul Steaua, dar, după in
formațiile furnizate de confrații 
de la ziarele iugoslave sosiți 
București, ea nu va diferi 
formația probabilă pe care o 
nunțăm in prima pagină.

Am solicitat antrenorului 
principal al reprezentativei 
iugoslave o declarație in legă
tură cu intilnirea de mîine : 
„Nu încape discuție, ne-a spus 
Marko Valok, că echipa Româ
niei pornește ca favorită. Are 
de partea ei o mai mare expe
riență competițională, 
și publicul, atuuri care 
greu 
de. 
din 
însă pentru a obține un rezul
tat favorabil. Nu numai aici 

București, ci și la Belgrad, 
30 noiembrie. eîneț vom juca 
selecționata Spaniei".

terenul 
atîrnă 

în balanța oricărei parti- 
Echipa noastră, alcătuită 
jucători tineri, va lupta

Ia 
la 
cu

Ghecrghe NICOLAESCU

Reporterii noștri prezenți la o zi de antrenamente duble a trei divizionare „A“

DE MUNCIT, SE MUNCEȘTE, IN GENERAL BINE. 
Șl, TOTUȘI, EFECTELE NU SE VĂD ÎN JOC!

Totul pornește de la pregătire, de la modul cum 
se efectuează antrenamentele, de la conceperea 
planurilor acestora. Apoi, gradul de angajare a 
sportivilor, conștiinciozitatea, dorința lor de a 
asimila cit mai mult din lecțiile de pregătire au 
un rol decisiv pentru creșterea nivelului unei echi
pe din eșalonul performanței.

Știind toate aceste lucruri și constaiînd că me
ciurile — deci probele oficiale ale antrenamentelor 
- se prezintă nesatisfăcător, am efectuat o primă 
observare intr-o zi de dublă ședință de pregătire 
la trei dintre divizionarele A. Și iată ce am con
statat...

Universitatea Craisva: ANTRENORII LUCREAZĂ, DAR UNII JUCĂTORI KU PREA...
Universitatea Craiova — fără 

Bălăci, Crișan, Cîrțu, țicleanu și 
Tilihoi, plecați la loturile repre
zentative, și fără Boldici, Cămă
tarii și Donose, accidentați — a 
efectuat luni două antrenamente. 
Cel de dimineață (70 minute) a 
vizat remedierea unor dificiențe 
de natură tehnică. Cel de după- 
amiază a avut ca obiectiv îm
bunătățirea rezistenței generale și 
forței (12 serii de 400 m, un cir
cuit cu mingi medicinale, sărituri 
peste garduri, flotări). Foarte bine 
s-au prezentat la aceste două an
trenamente Ștefănescu, Ungurea- 
nu, Purima. Și marți, Constantin 
Deliu și Silviu Stănescu au pro
gramat tot două antrenamente. 
Primul, de la 9,30 la 10,30, a fost 
asemănător celui de luni dimi
neață. S-au exersat pasa lungă, 
preluarea din viteză și șutul la 
poartă. 80 de asemenea execuții, 
40 de pe stînga, 40 de pe dreapta. 
Foarte puțini din cei zece jucă
tori care au efectuat acest antre
nament au mulțumit pe cei doi 
antrenori. Au abundat îndeosebi 
preluările greșite (Stănccscu, Iri- 
mescu, Ciobanu, Constantinescu, 
Berneanu).

După-amiază. un nou antrena

Petrolul: ...ȘUTUL LA POARTĂ
Ploiești. Stadionul Petrolul. 

Am urmărit, marți, o zi cu pro
gram de antrenament dublu a 
lotului antrenat de Valentin Stă
nescu și Alexandru Fronea. Șe
dințele de pregătire au fost pre
cedate de o amănunțită și seve
ră examinare a jocului cu C.S. 
Tîrgoviște, în special a defici
ențelor manifestate în acea în
tâlnire. Primul antrenament a 
fost dedicat pregătirii fizice și 
programul său a cuprins ele
mente din normele F.R.F. la a- 
cest capitol : alergări de 800 , 400, 
200 și 100 m. Apoi serii de sprin
turi de cîte 50 m, cu întoarcere 
din viteză și revenirea la start. 
Prezent, întregul lot. Participare 
bună și serioasă, disciplină to
tală. în timpul uneia dintre se
riile de 800 m, Gh. Dumitrescu 
a suferit o entorsă. I s-a pu.s 
imediat piciorul în ghips. An
trenorii au solicitat și au obți
nut de la o bună parte dintre 
jucători îmbunătățirea „recordu
rilor personale" pe diferitele dis
tanțe. Durata antrenamentului : 
o oră și jumătate.

„Actul doi“, antrenamentul teh- 
nico-tactic, s-a desfășurat la o 
oră după terminarea întîiei „run
de". Pauza a fost utilizată pen
tru odihnă și recuperare. Este o 
metodă folosită la Petrolul — și 
o socotim utilă — ca, acum, cînd 
timpul nu permite programarea

PROâRArilIL $1 ARBITRII

ETAPEI A 12 n

A DIVIZIEI „U“
SERIA I : o I.C.I.M. Brașov - 

C.S.M. Suceava : G. Pop (Baia Ma
re) — se disputa azi © Portul Con
stanța — C.F.R. Pașcani : V. Con- 
stantincscu (București) © Oltul Sf. 
Gheorghe — Relonid Săvinești : V. 
Gligorescu (Ploiești) © Nitramonia 
Fâgâraș — F.C.M. Galați : C. Dinu- 
lescu (București) o Steagul roșu 
Brașov — Victoria Tecuci : O. Ander- 
co (Satu Mare) © S.C. T ulcea — 
C.S. Botoșani : N. Suciu (București) 
• C.S.U. Galați — Tractorul Brașov: 
V. Navrovschi (București) © Ceah
lăul P. Neamț — Viitorul Vaslui : Al. 
Voinea (București) © Gloria Buzău
— F.C. Brăiki : R. Stîncan (Bucu
rești) .

SERIA A lî-a © Carpați Sinaia — 
Muscelul Cîmpulung : D. Rădulescu 
(București) © Progresul București — 
Chimia Tr. Măgurele : C. Pîrvu
(Brăila) © Pandurii Tg. Jiu — Chi
mia Rm. Vîlcea : C. Petrea (Bucu
rești) © Dinamo Slatina — Rapid 
București : V. Tătar (Hunedoara) © 
Electroputere Craiova — Prahova Plo
iești : C. Ignat (București) © Șoimii 
Sibiu — Celuloza Călărași : I. Ho
ning (Arad) © F.C.M. Giurgiu — 
Autobuzul București : R. Șerban
(Craiova) © Gaz metan Mediaș — 
Unirea Alexandria : V. lacob (Ora
dea) © Metalul București — Meta
lul Plopeni : P. Silvestru (Focșani).

SERIA A lU-a : © Gloria Bistrița
— Minerul Lupeni : Gh. Vasilescu II 
(București) © C.I.L. Sighet — C.F.R. 
Timișoara : A. ianuș (București) © 
Aurul Brad — ,,U“ Cluj-Napoca : F. 
Coloși (București) q C.F.R. Cluj- 
Napoca — Dacia Orăjtie : N. Rainea 
(Bîrlad) © Victoria Cărei - Chimica 
Tîrnăveni : C. Jurja (București) © 
F.C. Baia Mare — Victoria Călan : 
T. (strata (București) © Minerul Mol
dova Nouă — Armătura Zalău : V. 
Teciu (București) © U.M. Timișoara
— Mureșul Deva : N. Păvălucâ
(București) © Avîntul Reghin — Me
talurgistul Cugir : E. Svitlec (Bucu
rești). 

ment, de 90 de minute, care a 
avut drept scop îmbunătățirea jo
cului în apărare (marcajul-dubla- 
jul), rapida circulație a balonu
lui șl mișcarea permanentă a ju
cătorilor în atac. Reușită ni s-a 
părut a fi prima parte a acestui 
antrenament. De notat că din 
compartimentul defensiv de bază 
al echipei n-a lipsit decît Tilihoi, 
în timp ce din celelalte comparti
mente n-a fost prezent nici unul 
dintre titulari î ? Marcu a absen
tat nemotivat, Negrii ă s-a acci
dentat luni, iar Beldeanu se afla 
la București pentru a-și rezolva 
o problemă cu locuința. Deosebit 
de activi la toate aceste antre
namente ni s-au părut a fi cei doi 
portari Lung și Furcaru (hotărît 
să revină în poarta echipei), ște- 
fănescu, Purima și Ungureanu ; 
fără ambiție și conștiinciozitate : 
Stăncescu, Irimescu, Berneanu, 
Ciobanu.

Miercuri, Universitatea a jucat 
cu Electroputere (7—1), iar joi și 
vineri a avut programate alte 
patru antrenamente ; antrena
mente bine concepute de cei doi 
tehnicieni, toate axate pe reme
dierea deficiențelor semnalate în 
jocul echipei. Nu credem că pot 

celui de al doilea antrenament, 
mai tirziu, după-amiază, să se e- 
fectueze in prelungire această 
ședință. Tema antrenamentului : 
șutul la poartă, temă determina
tă de deficiența principală din 
partida cu C. S. Tîrgoviște. în 
prima parte, se exersează lovitu
ra la poartă din diferite direcții, 
cu diverse intensități de viteză a 
balonului. Fiecare jucător a e- 
xecutat 40 de lovituri în poarta 
apărată, cu rîndul, de Constan
tin și Mîrzea. în a doua part», 
joc „unul contra unul- : balonul 
în posesia atacantului, „adversa
rul**, de regulă unul dintre apă
rători, încearcă să-1 deposedeze. 
Dacă reușește, devine atacant și 
termină el acțiunea cu șut la 
poartă. Dorință de executare cît 
mai bună a exercițiului, dar de
ficiențele de tehnică . individuală 
ale unora dintre jucători fac ca 
multe dueluri să nu aibă fina
litatea propusă. Observăm tena
citatea lui Toporan, progresul de 
tehnică al lui Butufel, dar și 
inexactitățile celorlalți. Surprin
zătoare, față de reușitele în 
jocuri, lipsa de precizie în șut 
a lui State. Spre final, atenția și 
concentrarea scad, antrenorii in
tervin energic, mai cu seamă în 
cazul lui Pisău, singurul care a 
avut o manifestare de indisci
plină. Condiții de recuperare, 
după efortul prelungit, corespun
zătoare (baie caldă, masaj, asis
tența medicală). La Petrolul s-a 
lucrat intensiv, în acea zi. cu un 
lot foarte divers ca valoare indi
viduală, cu o experiență compe
tițională redusă. Se luptă pentru 
realizarea saltului calitativ dorit.

Eftimîe IONESCU

Prezenți Ia antrenamentele duble a trei dintre divizionarele A 
— situate în diverse zone ale actualului clasament — putem face 
unele observații, concluziile rămînînd pentru finalul sezonului, după 
urmărirea și a altor ședințe de pregătire. Prima constatare se re
feră la programarea celor două antrenamente : Sportul studențesc 
și Universitatea Craiova au acordat o pauză mai mare și totuși in- 
suficentă pentru recuperare (perioadă în care jucătorii nu au putut 
să-și refacă forțele după efort). In schimb, Petrolul a „legat" cele 
două antrenamente, asigurînd condiții de recuperare corespunză
toare în pauza dintre cele două ședințe. Soluția ni se pare de luat 
în seamă ; sau, în cazul celorlalte două, credem că antrenamentul 
prim — acum, în final de toamnă — trebuie programat mai de
vreme. O altă observație ar fi aceea că participarea este în gene
ral bună, antrenamentele sînt variat concepute și conduse cu com
petență.’ Și, totuși, în joc efectele acestor antrenamente se văd 
foarte puțin. Cauze ? Inegalitatea valorii componenților loturilor, 
redusa capacitate a unora de a efectua salturi calitative, precum și 
deficiențe de ordin disciplinar-educativ (viață nesportivă etc.), 
în fine, nu peste tot — și aceasta este o constatare care contravine 
obligațiilor echipelor de performanță — sînt asigurate condițiile 
de recuperare după efort.

LOTO-PRONOSPORT INFORME UJ
CÎȘTIGURILE TRAGERII 

„LOTO 2“ DIN 6 NOIEMBRIE 1977

Categoria 1 : 2 variante 25%
(autoturisme Dacia 1300) ; cate
goria a 2-a : 4 variante 25% a 
15.754 lei ; categoria a 3-a : 8,50 
variante a 7.413 lei ; categoria a 
4-a; 56,50 variante a 1115 lei ; 
categoria a 5-a : 149,75 variante a 
200 lei ; categoria a 6-a : 1.230,75 
variante a 100 lei.

Report la categoria 1 : 14.338 lei.
Autoturismele „Dacia 1300“ au 

revenit participanților: Constan
tin Popescu din Deva și Haritiun 
Zacarian din București.

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO 

DIN 11 NOIEMBRIE 1977
Extragerea I : 52 65 81 66 62 53 

61 46 70 ;
Extragerea a Il-a : 3 87 23 48 29 

31 28 79 55. 

fi acuzați antr norii că nu se lu
crează bine. Problemele sînt de 
altă natură. Este vorba, în pri
mul rînd, do modul cum (nu) 
reușesc jucătorii craioveni să păs
treze acumulările căpătate la a- 
ccste antrenamente. Mai ales ti
tularii echipei

Lcurențiu DUMITRESCU

SpGrtul studențesc: TOATE BURE 
PlNĂ LA... RECUPERARE

Miercuri. Stadionul Politehnt- 
ca. Manșa de dimineață a an
trenamentului dublu din progra
mul echipei studenților bucureș- 
tent a durat aproximativ 70 de 
minute. Pregătirea a avut un 
caracter de individualizare, cei 
doi antrenori, M. Rădulescu și 
V. Kraus, lucrind separat cu 
portarii și jucătorii de cîmp. At
mosferă de muncă intensă, sti
mulată și de prezența deosebit 
de activă în teren a celor doi 
tineri tehnicieni, precum și de 
conținutul instruirii, bine expri
mat prin complexitatea și varie
tatea exercițiu or. După-amiază 
s-a desfășurat, pe parcursul al
tor 70 de minute, antrenamentul 
propriu-zis, fizico-tehnic. s-a lu
crat din nou cursiv, alert și dis
ciplinat, pînă cînd a început... 
miuța. Momentul acesta din pro
gram, de fapt mijlociii cel mal 
apropiat de esența jocului, nu 
s-a mai bucurat, din păcate, de 
aceeași atenție, jucătorii permi- 
țîndu-și — timp de aproape 30 
de minute, cit a durat meciul la 
două porți de-a latul terenului 
— o serie de superficialități în 
modul de acțiune individuală și 
colectivă. Explicația unei aseme
nea atitudini ? Dincolo de ceea 
ce se consideră încă, în mod 
obișnuit și greșit, de către fot
baliștii noștri că miuța este un 
prilej de destindere, trebuie să 
arătăm că scăderea gradului de 
concentrare a jucătorilor in cea 
de-a doua parte a antrenamentu
lui de miercuri după-amiaza se 
datorește, în principal, unei alte 
cauze și anume : insuficiența re
facerii organismului după efor
tul de dimineață. Aceasta ca ur
mare a faptului că, pe de o par
te, între cele două antrenamen
te n-a existat, practic, decît o 
pauză de 2 ore și jumătate (pen
tru deplasarea de la stadion la 
club și înapoi, masă și, eventual, 
o scurtă odihnă) ; pe de altă 
parte, clubul de fotbal Sportul 
studențesc nu dispune de un 
minim necesar în mijloace de 
realizare a procesului de „desobo- 
sire“ și de refacere a organismu
lui. Cauze. aparent obiective, 
care obligă conducerea clubului 
să acționeze în sensul asigurării 
cadrului organizatoric-material al 
performanței pentru echipa sa, 
care — să nu uităm — ocupă în 
prezent locul II în clasamentul 
Diviziei A.

Mihai IONESCU

Fond total dc cîștiguri : 1.030.173 
lei, din care 404.552 lei, report 
la categoria 1.

NU UITAȚI ! Numai ASTAZI 
vă mai puteți procura biletele cu 
numerele dv. preferate pentru 
tragerea excepțională Pronoex- 
pres de mîine 13 noiembrie a.c.

Jucînd mai multe bilete, vă 
sporiți șansele de a vă înscrie 
pe lista marilor cîștigători !

Tragerea excepțională Pronoex- 
pres va avea loc în sala Clu
bului Finanțe-Bănci, din str. 
Doamnei rir. 2. mîine 13 noiem
brie a.c. la ora 17.30.

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

ASTAZI este ultima zi cînd mai 
puteți depune buletinele la con
cursul Pronosport din 13 noiem
brie 1977.
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Automobil ism 7977

Un succes al „DACIADEI":

INITIATIVE ÎNCUNUNATE DE SUCCES
In acest an, automobiliștli 

fruntași au avut un sezon com- 
petițional bogat, ei participînd 
la trei campionate republicane 
— de viteză pe circuit, viteză 
în coastă și de raliuri — pre
cum și la mai multe raliuri in
ternaționale, în cadrul compe
tiției dotate cu „Cupa Păcii și 
Prieteniei”. Activitate remarca
bilă, încununată de constatări 
îmbucurătoare : mii de specta
tori au urmărit concursurile 
desfășurate în orașe sau ta 
afara lor și, ceea ce este mai 
important, pretutindeni în țară 
au apărut inițiative interesan
te, organizîndu-se — în' cadrul 
„Daciadei" — numeroase con
cursuri pe plan local.

în județul Galați, a avut loc 
„Raliul Covurluiului", compe
tiție cu două probe — de regu
laritate, pe o distanță de 300 
km și un concurs de îndemîna- 
re — la care au luat parte 22 
de echipaje din județele Brăila, 
Ilfov, Argeș, Iași, Hunedoara, 
Vrancea și Galați (învingători: 
Marin Georgescu — Decebal 
Diaconu). La „Raliul Bistriței", 
din județul Bacău, au partici
pat 36 de echipaje din 7 județe: 
Iași, Suceava, Neamț, Vrancea, 
Vaslui, Brașov și Bacău, între
cere euprinzînd tot un concurs 
de regularitate și o probă de

îndemînare (locul I: Gh. Begu- 
me — I. Crăciun). în alt județ 
al țării, Sibiu — între cabana 
Curmătura Strezii și cantonul 
silvic, pe drumul Păltinișului — 
s-a disputat un concurs de vi
teză în coastă cu 27 de con- 
curenți (cîștigători Istvan Ne- 
mere. Dacian Banca, Martin 
Șanta). Cît de interesante sînt 
asemenea întreceri reiese clar 
din faptul că la un concurs de 
viteză desfășurat la Hunedoara 
au fost prezenți circa 35 000 de 
spectatori.

Din rîndul manifestărilor in
ternaționale am aminti cea de 
a IlI-a ediție a „Raliului Elec
trica”, disputat timp de două 
zile pe șoselele județului Ma
ramureș, la care au luat parte 
echipaje din Baia Mare, Cluj- 
Napoca și Kosice — Cehoslova
cia (cîștigător echipajul N. 
Karponai — Vasile Orban, iar 
la îndemînare cehoslovacul La
dislav Baran), precum și de con
cursul automobilistic Brăila — 
Tolbuhin — Brăila, cu invitați 
din Bulgaria.

Iată numai cîteva exemple 
care vin să susțină afirmația 
că, în acest an, automobilismul 
din țara noastră a avut o acti
vitate fructuoasă.

„ȘOIMUL" ȘI-A
Încheiat zborul

Modesto FERRAR1N!

Sub genericul „DACIADEI"

AtROMODELIȘTII RĂSPUND „PREZENT"
Aerodromul Someșeni al ae

roclubului din Cluj-Napoca pe 
o zi splendidă, cu cer senin. 
Acesta a fost cadrul în care 
s-a desfășurat cea de-a Vil-a 
ediție a tradiționalului concurs 
de aeromodele planoare „Cupa 
Napoca”, la startul căruia au 
fost prezenți sportivi din 8 cen
tre modelistice. întrecerile, în
scrise «ub genericul „Daciadei", 
au fost deosebit de spectacu
loase ; modele de înaltă ținută 
tehnică, lansări perfecte, zbo
ruri deosebit de frumoase. Așa 
se explica faptul că după cele 
7 starturi regulamentare șase 
concurenți realizaseră timpi ma
ximi de zbor — 1260 secunde. 
Pentru departajare a fost ne
voie de un zbor de baraj, în 
urma căruia tînărul Bogdan 
Neagu (de la AVIA București) 
a ieșit învingător cu 1260 +240

Cîteva lucruri ar fi de notat, 
de la acest concurs. Mai întii 
că actuala ediție, înscriindu-se 
în suita acțiunilor organizate

BREVIAR
• Zestrea materială a avia

ției noastre sportive s-a îmbo
gățit prin recenta intrare în do
tare a unor noi aparate de 
zbor, de școală și de înalta 
performanță. Este vorba de a- 
vioane de construcție roma
nească pentru acrobație, lan
sări de parașutiști și remorcaj 
de planoare. La acestea șe a- 
daugă un important număr de 
planoare, motoplanoare și para
șute. Noile dotări au fost rea
lizate cu prețiosul sprijin acor
dat de C.C. al U.T.C. Așteptăm 
rezultate pe măsura excepționa
lelor condiții create.

• Un eveniment de seamă în 
viața sportivă a județului Vran
cea : în curînd va avea loc 
inaugurarea poligonului olimpic 
de tir. Se vor testa cu acest 
prilej posibilitățile pe care le 
va oferi noul obiectiv sportiv 
obținerii de performanțe înalte.

• Pe șoselele județului Iași 
s-a disputat cea de a 8-a eta
pă. din 9. a campionatului re
publican de raliuri, de fapt, 
„Raliul lașului". Clasamente fi
nale la cele două clase de con
curs: Dacia 1300 grupa I — 1. 
E. Ion-seu Cristea — D. Ama- 
rică (Unirea Tricolor), 2. N. 
Marcov — I. Kaszas (I.T.A. Ti
miș), 3. C. Bercea — C. Tiț 
(I.T.A. Timiș); Dacia 1300, gru
pa a Il-a. 1. A. Szatai — A. 
Vinii (I.A.P. Dacia), 2. Gh. 
Nistor — L. Drăgulescu (I.T.A. 
Timiș), 3. C. Vasluianu — I. 
Petrii (I.T.A. Caraș-Severin). 
în clasamentul general: 1. S. 
laneovici — D. Vezeanu (I.A.P. 
Dacia). 2. Ionescu — Amărică 
(Unirea Tricolor), 3. A. Szalai 
— A. Viață (I.A.P. Dacia). Pe 
echipe : I. I.T.A. Timiș, 2. Unirea 
Tricolor București, 3. f.T.A. Ca
raș-Severin.

sub genericul competiției națio
nale „Daciada", a constituit cel 
mai frumos succes al „Cupei 
Napoca”, prin valoarea tehnică 
și prin participarea deosebit de 
numeroasă. în al doilea cînd. 
ea a evidențiat multe elemente 
tinere, precum și relansarea 
secției de modelism „Strungul" 
din Arad. Competiția a scos la 
iveală, însă, și lipsa de sprijin 
pe care această disciplină spor
tivă o resimte în unele locali
tăți. Un Singur exemplu este 
edificator : aeromodeliștli de la 
Voința Tg. Mureș s-au deplasat 
la Cluj-Napoca pe cont propriu, 
pentru că n-au găsit înțelegere 
în acest sens la conducerea clu
bului în care activează.

Rezultate tehnice (primii șa
se intrați in baraj) : 1. Bogdan 
Neagu (AVIA Buc.) 1260 + 240 
sec. ; 2- loan Rediș („Strungul" 
Arad) 1260 + 185 ; 3. Cringu 
Popa (AVIA Buc.) 
4. Dimitrie Marta 
Arad) 1260 4- 122 ; 5. 
trescu (AVIA Buc.) 
6. Viorel Popa (Tehnofrig Cluj- 
Napoca) 1260.

Clasamentul pe echipe : AVIA 
Buc. — 3780 sec., „Strungul" A- 
rad — 3461 sec., Tehnofrig Cluj- 
Napoca — 3425 sec-, Voința Tg. 
Mureș — 2940 sec..

1260 4- 145 ; 
(„Strungul* 
Dandu Pe-

1260 4- 90 ;

Zburătorul Traian Rotaru a 
ieșit la pensie. Seimul și-a în
deplinit cu succes misiunea, șl-a 
încheiat zborul. îl aplaudă nu
meroșii săi elevi, îl îmbrățișea
ză foști tovarăși de arme, îi ta- 
mînează buchete de flori vete
rani ai aeronauticii noastre. La 
ce se gîndește oare, în aceste 
momente solemne, omul cu păr 
cărunt ? Reporterul, cunoștință 
veche, încearcă să intuiască :

Traian Rotaru, copil dintr-o 
familie modestă, ajuns, printr-o 
pasiune care n-a putut fi stă
vilită, pilot. Pilot de vînătoare. 
Poate că revede și acum ziua 
aceea de 20 februarie 1945 cînd, 
cu riscul vieții, a salvat un co
leg de zbor din teritoriul ocu
pat de hitleriști în Cehoslova
cia. Adăugată la alte fapte de 
eroism, acțiunea i-a adus înalte 
decorații- Poate se gîndește la 
ziua cînd a hotărît — prin 1953 
— să se consacre aviației spor
tive. „Cine își poate închipui 
oare— în afară de un instruc
tor de zbor — ce satisfacție îți 
aduce elevul care, datorită ție, 
este în stare să zboare singur, 
să fie sigur pe aripile lui ? îmi 
spunea într-o zi tovarășul Ro
taru.

Da, omul acesta a învățat 
timp de aproape 30 de ani ti
neretul să zboare. Are la activ 
peste 15 000 de ore petrecute în 
văzduh, 25 000 de aterizări fără 
nici un incident, 50 de tipuri 
de avioane zburate. O muncă 
imensă, de mare răspundere, o 
activitate desfășurată cu exem
plar devotament. Traian Rotaru 
face parte din prima promoție 
de maeștri ai sportului în avia
ția sportivă, multiplu campion 
național, ajuns, apoi, inspector 
principal de zbor în Detașamen
tul aviației civile TAROM.

Ochii șoimului sînt scăldați de 
lacrimile unei puternice emoții. 
El ne-a mărturisit convingerea că 
tinerele generații vor urca tot 
mai sus prestigiul aviației ro
mânești, pe care a slujit-o cu 
afâta pasiune.

V. T. MURES

Inițiativa pionierilor gorjeni

CU CARTURI 
PE URMELE 

reușită inițiativă a pionieri- 
gorjent, iubitori ai sportu- 

organi- 
ori- 

și

Șl MOTORETE 
PANDURILOR

DINAMOVIADA DE TIR
în dorința ca la startul edi

ției de iarnă a „Daciadei” să 
fie prezentă cu o acțiune de 
amploare, pe lîngă întrecerile 
ce s-au desfășurat în numeroa
sele asociații sportive din Mi
nisterul de Interne, secția pen
tru educație fizică și sport a 
acestuia a programat în Capita
lă finala pe țară a „Dinamo- 
viadei de tir". La întreceri au 
participat 260 de trăgători de 
pistol și pușcă, bărbați și fe
mei, reprezentînd 65 de asocia
ții sportive ale lucrătorilor din 
cadrul M.I. Ediția 1977 a fina
lei de tir a consemnat rezultate 
ridicate la toate probele de 
concurs. Adăugind faptul că la 
întreceri au participat mai 
mulți concurenți calificați ta 
etapele inițiale, acțiunea s-a

l
3

O 
lor _ . 
rilor tehnico-aplicative : 
zarea unui circuit, a unei 
glnale expediții cu carturi 
motorete, avind drept traseu eta
pele de formare 
panduri conduse 
dimirescu.

Desfășurată în < 
pionierilor din 
Jiu, acțiunea i. 
străbată următorul 
Jiu (Casa memorial ă „Tudor
Vladimirescu" din str. Șiret nr. 
30) — Tismana — Padeș — Baia 
de Aramă — Glogova — Ponoa
re — Valea Mare (pînă La baraj) 
și apoi, pe același traseu, înapoi.

Un itin erar care a măsurat 
peste 200 de kilometri, cu popa
suri de etapă, prilej de întîl- 
nire a membrilor expediției cu 
pionieri din localitățile respec
tive. pentru a evoca faptele pan
durilor și ale neînfricatului lor 
conducător.

frumoasă — rie spunea 
Ilie Cocheci, directorul 
pionierilor din Tg. Jiu.
avut un puternic caracter edu
cai iv-patriotic, care a scos în 
relief prețuirea pe care copiii, 
purtători ai cravatelor roșii cu 
tricolor, o manifestă față de 
'Tudor Vladimirescu, fiu al Gor
jului, și față de vitejii săi pan
duri, bucuria lor de a vedea îm
plinite, prin lupta poporului 
muncilor, a partidului, idealurile 
de libertate pentru care și-au 
dat viața mulți dintre revoluțio
narii de Ia 1821“.

Cunoștințele de istorie a pa
triei s-au îmbogățit și mai mult 
pentru pionierii Valeriu Seme-

a cetelor de 
de Tudor Vla-

organizarea Casei 
municipiul Tg. 

și-a propus să 
traseu : Tg.

,A fost o acțiune deosebit de 
prof. 
Casei 
Ea a

nescu, Marius Fugaciu, Ilie 
doiescu, Nicorin Bălănescu, 
cea Butaru și Doru Dumitrescu, 
cei mai îndrăzneți dintre „expe- 
diționari", și chiar pentru puiul 
de șoim Traian Bebe Cristea, 
aflat La prima sa ieșire publică, 
pe un traseu cu o rezonanță 
istorică atît de puternică.

Prin grija Casei pionierilor 
din Tg. Jiu, membrii cercului 
de carturi și motorete pregătesc 
noi și noi trasee. Unul dintre 
ele vrea să facă cunoscute noile 
construcții ale socialismului, fa
ța industrială a Gorjului de as
tăzi. Mult succes 1 (t. st.)

viă- 
Mir-

> ■
> ■ 
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> ■

> ■ 
>■
> ■

> ■
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bucurat de un real succes.' 
Abordînd această temă, tovară
șul colonel Mihai Guran, șeful 
secției pentru educație fizică și 
sport din M.L, ne spunea 1 
„Desfășurarea, sub egida „Da
ciadei", a întrecerilor din ca
drul Dinamoviadei 1977 a pro
dus o largă emulație în rîndul 
cadrelor noastre- Organizate la 
sporturile aplicativ-utilitare, fi
nalele din 1977, la care au par
ticipat aproximativ 1500 de 
sportivi, au demonstrat un înalt 
nivel de pregătire”. Au cîștigata 
Maria Manolescu, Ion Avram și 
Dinamo Vaslui la pistol, Ioa 
Mihai și Dinamo Timiș la puș-n 
că. In clasamentul general, pri-i 
mul loc a revenit echipei Di-! 
namo Vaslui.

AMPLE MANIFESTĂRI DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

și drumeții, în crosuri și în 
alte probe atletice, în jocuri 
sportive, pe bazele și tere
nurile de la orașe și sate. 
De o atenție crescîndă se 
bucură întrecerile prilejuite 
de ediția de iarnă a „Dacia- 
dei“ la ramurile de sport 
cuprinse în program și chiar 
la alte discipline, beneficiin- 
du-se de timpul încă frumos 
din această toamnă tîrzie.

După cum am fost infor
mați, numeroase manifestări 
sportive de masă vor avea 
loc la Pitești, Cîmpulung și 
Curtea de Argeș, ca și în 
comunele Negrești, Tigveni, 
Oarja, Leordeni, Vlădești 
etc. (duminici cultural-spor
tive). La Rucăr, Dîmbovi- 
cioara și în alte localități

montane vor fi făcute, prin 
muncă patriotică, amenajări 
pentru sporturile de iarnă, 
în Capitală, la Baia Mare, 
Suceava, Drobeta-Tr. Seve
rin, Ploiești și Iași vor avea 
loc, de asemenea, competiții 
în cadrul asociațiilor sporti
ve din întreprinderi, institu
ții, școli și licee, îmbinate 
cu ample concursuri de se
lecție pentru secțiile de a- 
tletism sau alte ramuri spor
tive.

Un numeros activ obștesc 
va fi alături de profesorii de 
educație fizică, antrenorii, 
arbitrii și activiștii consilii
lor pentru educație fizică și 
sport, pentru a asigura orga
nizarea în cele mai bune 
condițiuni a tuturor acestor 
largi manifestări sportive de 
masă.

I

BflSPUND^^^c
NHLU QUINTUS, PLOIEȘTI. Un 

răvaș adresat „tricolorilor”. Îna
intea medului cu Iugoslavia :

Prin d&ruire-n joc.
Prin spirit ofensiv.
Din nou pe primul loc... 
Definitiv 1

AURELIA RONCEA, BUZĂU, 
LETTY NICOLESCU, BUCU
REȘTI, Șl VLAD TOPȘA, CON
STANȚA. Am citit cu deosebită 
plăcere rindurile dv. referitoare 
la marile noastre sportive, Nadia 
Comănecl șl Teodora Ungureanu. 
Nu este prea tirziu să vă des
tăinui — dv. șl tuturor celor 
care le-au aplaudat performan
tele — că Nadia Comănecl Îm
plinește astăzi, n noiembrie, 1C 
ani, iar miine, 13 noiembrie, este 
ziua de naștere a Teodorei Un- 
gureanu, care împlinește 17 ani. 
Să le urăm „La mulți ani ț“ șl 
să le dorim noi succese, noi me
dalii în întrecerile internaționalei

PETRE DINEL, CRAIOVA, tn 
primul rlnd să vă urez succes 
în echipa de pitici a Universității 
Craiova. Echipei engleze Man
chester United, pe care mărturi
siți că o simpatizați de multi ani, 
îi puteți scrie pe adresa — Old 
Trafford Stadium, Manchester — 
Anglia. Este una dintre cele mal 
populare echipe ale fotbalului 
britanic.

T. VASILE, BRAȘOV. Nu a in
tervenit nici o modificare a clau
zelor privind schimbările de ju
cători într-un meci oficial de fot
bal. Deci, pot fi 
jucători, indiferent 

de portar sau 
cîmp.

MOLDOVAN, BUCU- 
perioada de care a- 
Ion Tiriac, după o

MIHAELA
REȘTI. In 
mintiți dv. ___ . ____
scurtă ședere în tară, și-a reluat 
activitatea, începînd cu meciul de 
,,Cupa Davis", cu Franța, de la 
Paris, unde a făcut dublu cu Ilie 
Năstase, învingînd perechea fran
ceză Jauffret — Dominguez. Dar,

melana
BUNĂ REȚETĂ PENTRU A ÎNFRUNTA FRIGUL IERNII !

alte avan- 
calcă și-și

practic, meajul fusese pierdut în 
prima zi, cînd francezii ciștigase- 
ră ambele slmpluri.

zz

VIRGIL ITOAIE, BAIA MARE. 
După cum ați putut vedea, a fost 
rezolvată problema pe oare atf 
ridicat-o dv. Nu putem decît să 
vă mulțumim pentru sesizarea dv. 
care a fost binevenită. Vă ru
găm șl în viitor să țineți legă
tura cu ziarul nostru, sugestiile 
cititorilor fiind pentru noi, de 
cele mai multe ori, extrem de 
prețioase.

ba 
de

înlocuiți doi 
dacă este vor- 
de un jucător

Ilustrații : N. CLAUDIU j

Mai călduroasă ca lina, MELANA oferă și 
taje : este ușor de spălat, ușor de uscat, nu se 
menține coloritul viu. în aceste luni, magazinele comer
țului de stat sînt bine aprovizionate cu tricotaje executate 
din melană, necesare atît iubitorilor sporturilor de iarnă 
cit și amatorilor de excursii la munte.

• Pulovere cu desene jacquard
• Jachete cu modele axate pe linia hanoracului, cu 

buzunare, fermoar și glugă
• CompJeuri alcătuite din fustă sau pantalon cu scam- 

polo și jachetă.
Nu lipsesc nici celelalte articole de îmbrăcăminte ce al

cătuiesc „ținuta" obligatorie a schiorilor : bocanci, panta
loni și hanorace din relon, ciorapi, mănuși, căciuli etc.
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CAMPIONATE ® COMPETIȚII

a-

„CUPA ROMÂNIEI" LA 
SABIE: PE LOCUL I - 
ALEXANDRU NILCA 

(STEAUA)
Falplianlă pină la ultimul

»alt a fost proba de sabie din 
«adrul „Cupei României* înche- 
!•« cu victoria reprezentantului 
«tubului Steaua, Alexandru NH- 
ea, autor a 4 victorii in turneul 
toal (5—2 la Frunză, 5—3 la 
Oancea șl 5—4 la Mustață șl C. 
Marin). Nilca s-a instalat, Încă 
<Bn prima manșă a turneului ți
pai, In fruntea preiendenților la 
IntUetate și pînă la asaltul cu 
pantellmonescu se părea că va 
termina neînvins competiția. Sa- 
brerui dinamovist n-a Înțeles, 
tosă, să susțină un asalt de com- 
plezență, s-a „bătut* pentru fie
care tușă, a fost ceva mal activ 
(1 a cîștigat cu 5—4.

In această situație, Nilca ră
măsese cu. 3 victorii, tot atltea 
rtte avea și Mustață, după !n- 
rrlngerea la Frunză (5—4), pre
cum și C. Marin, care se... odlh- 
«aa, după asaltul al 11-lea, In 
așteptarea unui eventual turneu 
ST. 4 sabreri (Nilca,
Mustață, C. Marin și Frunză). Ul
timul putea ajunge aci. In cazul 
tmei victorii la Nilca, in asaltul 
care a pus capăt turneului final. 
A fost un asalt dramatic, ase
menea multora din această pro- 

triluri s-au Încheiat cu 
metorii la limită !) tn care Frun- 
*ă a condus cu 1—0 și j—i a 
•cțtonat mai ofensiv decît adver- 
■carul său, lăsînd impresia că va 
termina victorios. Egalat insă la 

el n-a mai avut suficiente re
surse nervoase pentru a continua 
M»ta In maniera In care o tn- 

dc care a
•dloa, trăgător calm, echilibrat si 

că Împotriva cursu
lui inițial al disputei de pe plan
șa, Frunză a pierdut cu 5_ 3 si
astfel barajul a fost evitat • NU^ 
ea a totalizat 4 victorii, In timn 
d«-it “Ijmăritoril săl n-au avut 
^Sîsa.raent fina! : 1. ALEXAN
DRU NILCA (Steaua) < v„ 2. 
Marin Mustață (Steaua) 3 v 
<+7) 3. Corneliu Marin (Steaua)
* Y <+3), 4. Ion Pantelimonescu 
<Dtaam°) 2 V (0). 5. Mihai Frun- 
«ă (l)inamo) 2 T (—5). (. Emfl 
vancea (Steaua) 1 ▼ fr. ST.).

e Azi, proba de spadă ; mine, 
floreta fete.

lari după-amiază, popicarii ră
mași în cursa pentru titlu au 
intrat, în ordinea inversă a cla
samentului, în manșa 
Evoluînd pe piste din 
plastic, utilizate de 
in țara noastră, _  ,
tea protagoniștilor și-au confir
mat valoarea, concretizată în re
zultate superioare. După 12 
schimburi, în clasamentul gene
ral preluase conducerea, grație 
performanței din manșa a II-a 
(934), bucureșteanul Alex. Căti- 
neaaui, care totalizase 1803. Prin
cipalii favoriți, cu o singură ex
cepție (I. B&laș care a avut o

------------- cădere), an abor- 
lntregul lor arse- 
fizic, M. Grigorc, 

I. Bice, apropiin- 
de lider, ceea 
noul campion 

ultimele bile.
a învins Iuliu Bice, i

decisivă, 
material 

curînd 
majority -

IULIU BICE - NOUL 
I CAMPION LA POPICE

Campionatele naționale de po- 
pice, ediția 1977, au continuat vi
nari pe arenele Voința și Giulești 
din Capitală, după un program 
non-stop. Punctul de atracție 
l-au constituit întrecerile mascu
line, desfășurate în sala din par- 

Vointa’ unde după 
’’ 4 individuale (care

dc finaliști) se cu- 
„16" calificați în 

al probei de 200

preliminariile 
•u reunit 38 
noșteau cei 
turneul final 
bile mixte.

Iată primii ____ _____ _
flcâri : 1. Marin Grig ore (Olim
pia Buc.) 936 p.d. 2. I. Băias 
(■Constructorul Galați) 931, 3. p. 
Purge (Voința Buc.) 920, 4. I. 
Bice (Constr. Galați) 987, 5. Gh. 
Vuță (Aurul B. Mare) 905, 6. I. 
Tismânar (Comstr. Galați) 901. 
După cum se poate vedea, deți
nătorul titlului, I. Tismănar, nu 
« mai acționat cu siguranța de 
altădată, ocupînd poziția a șasea.

6 clasați du.pă caii-

surprinzătoare 
dat jocul cu 
nai tehnic și 
P. Purge și 
du-se vizibil 
făcea clar că 
va decide la 
final,
— La 31 de ani — cucerește pri
mul titlu de campion al țârii.

CLASAMENT
Bice 
Al.
1803, 
1794, 
1793.

întrecerile continuă.
Traian 1OANIȚESCU

PENULTIMA ETAPA A 
DIVIZIEI DE LUPTE 
GRECO-ROMANE

Sîmbătă și duminică sînt pro
gramate întrecerile penultimei e- 
tape a Diviziei de lupte greco- 
romane. Cum turneele individuale 
ale seriei a II-a s-au disputat 
săptămîna trecută, azi și mîirie 
se vor întîlni numai componen
tele celorlalte trei serii, după ur
mătorul program : la ORADEA, 
vor evolua componenții echipelor 
din seria I î Vulturii Textila Lu
goj, A.S.A. Cluj-Napoca, C. S. 
Arad, Crișul Oradea, Simared 
Baia Mare și C.F.R. Timișoara. 
La GALATI, seria a IU-a : Delta 
Tulcea, Farul Constanța, Dunărea 
Galați, L. C. Dacia Pitești, Pro
gresul București, Metalul Bucu
rești. La SUCEAVA, scria a IV-a: 
IPROFIL Rădăuți, C.S.M. Sucea
va, C. S. Botoșani, Nlcolina Iași, 
A.S.A. Bacău, Steaua.

VOLEI : MECIURI DE 
ATRACȚIE IN PROVINCIE 

In cea de a patra etapă a cam
pionatelor primei divizai de volei, 
duminică sînt programate cîteva 
întâlniri care rețin atenția ama
torilor acestui sport.

La feminin, de pildă, partida 
dintre Universitatea Timișoara și 
Rapid — va face probabil 
^casă* la sala Olimpia. Sex
tetul studentelor, în care s-a re
integrat valoroasa ridicătoare E- 
milia Cernega-Mănăilă, este acum 
mai puternic decît anul trecut și 
are toate șansele să r&mînâ și 
după etapa de duminică neînvins. 
Un alt meci interesant la Bacău, 
unde performerele etapei trecute 
(victorie la București, cuI.E.F.S.), 
voleibalistele de la Știința pri
mesc vizita liderei, C.S.U. Galați, 
una dintre pretendentele la cali
ficare în turneul final pentru locu
rile 1—4. Atractivă se anunță și 
partida Dinamo — Universitatea 
Craiova, deși campioanele nu au 
cum să scape victoria...

La masculin, trei partide : Trac
torul Brașov — Viitorul Bacău, 
C.S.M. Suceava — Rapid și Poli
tehnica Timișoara — Constructo
rul Brăila sînt cele mal echili-

i ce 
se 
în 

care

FINAL, : 
M. Grlgore 1B26, 

(Gloria

1. I.
3.

Buc.)
1832, 2.
Cătineanu

4. P. Purge 1802. 5. Gh. Vuță 
Marcu (Gloria Buc.)5. A.

SANCȚIONARE PROMPTĂ 
SI - SPERĂM ■ w

Intervenind într-o serie de 
probleme ținînd de ordinea și 
disciplina în sălile de concurs 
(sîntem siguri că vor urma și 
cele de metodica, volumul și 
intensitatea pregătirii). Biroul 
F.H.T.M. a aplicat în ultima sa 
ședință sancțiuni unor sportivi 
sau antrenori care nu respectă 
regulamentele.

Astfel, Fernando Godini (Pro
gresul Buc.), sancționat nu de 
mult pentru indisciplină în ta
băra de vară a juniorilor, a co
mis o nouă abatere : în timpul 
meciului de campionat cu C.S.M. 
Cluj-Napoca, „supărat" că nu-i 
merge jocul, Godini a... plecat 
de la masă și, cu toate insis
tențele antrenoarei, nu a mai 
revenit ! Timp de trei luni ju
cătorul respectiv — suspendat 
din activitatea compctițională — 
va putea reflecta la ce are de 
făcut pe viitor, ' iar clubul său 
— dacă se mai poate bizui pe 
un asemenea sportiv...

Apreciind că sportivii de la 
Constructorul Hunedoara nu au 
nici o vină pentru defecțiunile 
de organizare la întîlnirea lor 
cu Tractorul Brașov, Biroul fe
derației a hotărit reprogramarea 
partidei, la Brașov, la o dată 
care va fi stabilită ulterior.

Arbitrul Afanasie Otopeanu, 
care a completat neglijent ra
portul la meciul cu pricina,. a 
fost suspendat o etapă, iar pre
ședintele colegiului municipal, 
Lucian Gheorghiu, suspendat 
din funcție pe timp de o lună. 
Secția de tenis de masă Con
structorul — mustrare.

Mai mulți antrenori au fost 
sancționați pentru nerespecta- 
rea cerinței regulamentare de 
a se prezenta la meci in ținută 
de sport (trening și pantofi de

EFICIENTA
tenis) : Al. Verzar, N. Dornic, 
E. Băcioiu, V. Bălan, E. Pro- 
copet, T. Ancufa, M. Lăzărescu, 
I. Stan. L. Gheorghiu, A. Arde- 
leanu. N. Pop. F. Nagy, E. Te- 
rebeși, D. Badi. Adică, aproape 
to(i antrenorii secțiilor de Di
vizia A ! Ei nu-și vor putea a- 
sista sportivii 
tiție oficială, 
să ia măsuri

la prima compc- 
secțiile trebuind 

de înlocuire.★
Partida dintre echipele C.S.M. 

Cluj-Napoca și Spartakus Buda
pesta, din cadrul Cupei campio
nilor europeni, se va disputa 
in ziua de 16 noiembrie, în Sala 
sporturilor (sala mare).

brațe. Fruntașele tradiționale ale 
prințului eșalon — Dinamo, Stea
ua și Explorări B. Mare — vor 
evolua in deplasare, întîlnind fără 
emoții pe Universitatea Craiova, 
Delta Tulcea și, respectiv, .,U“ 
Cluj-Napoca. Cu siguranță, multi 
localnici se vor grăbi să-i vadă 
la lucru pe... oaspeți- (A. B.)

DE CE NU TURNEU 
FINAL IN TREI Șl LA 

POLO?
au început in bazinul 
din Capitală întrecerile 
final al campionatului 
In partida inaugurală.

i obținut o victorie mult 
_ “ ■- ' ln 

Voinței Cluj-Napoca : 6—2 
‘ 1—1, 2—1). Bucurește-

Aseară < 
Floreasca 
turneului 
de polo. 
Dinamo a _ 
mai lejeră decît se aștepta 
fața -- • • • 
(‘1—0, 2“4), 1-- A,
nil au avut inițiativa în majori
tatea timpului, au combinat fru
mos în atac, ținîndu-și în per
manentă adversarii la distanță : 
3—0. 4—1 și 5—2. Autorii celor 8 
goluri : D. Popescu 3. Nast-asiu
2. Mtrea de la Dinamo și CI. 
Rusu 2 de la Voința.

In cel de-al doilea meci al 
serii, Rapid a obținut o victorie 
scontată — 9—1 (1—0, 2—0, 5—0, 
1—1) — în fața unei echipe, Pro
gresul, care nu s-a ridicat în 
nici un moment la nivelul unui 
turneu final. Campionii au mar
cat de 9 ori, mai ales din ac
țiuni de contraatac, cînd adver
sarii nici măcar nu se mai întor
ceau spre propria poartă și ar 
mai fi putut să înscrie încă pe 
atîta, dacă nu ar fi ratat din po
ziții incredibile, singuri cu por
tarul.

Evoluția sub orice critică a po- 
loiștilor de la Progresul ridică 
pe bună dreptate o întrebare fi
rească : de ce nu un turneu fi
nal în trei, dacă într-adevăr nu 
avem o a patra formație cît de 
eît valoroasă. Au marcat : Olac
3, C. Rusu 3, Băjenaru, Arsene, 
Mustață (Rapid), respectiv Teo- 
dorescu. întrecerile continuă as
tăzi, de la ora 18, și mîine, dc 
la ora 10, duminică fiind progra
mat și meciul Rapid — Dinamo.

Adrian VASILIU 
LA HOCHEI : 

STEAUA - S.C. M. CIUC
13-2 (7—1, 3-0, 3-1)

Meciul acesta dintre Steaua și 
S.C. M. Ciuc s-a deosebit prea 
puțin de celelalte 3 disputate 
pînă acum între cele două echi
pe, în actuala ediție a campio
natului. Noutatea a constituit-o, 
poate, doar faptul că în mim. 5 
bocheiștii din M. Ciuc au des
chis scorul, finalizînd o frumoa
să acțiune de atac la poarta lui 
Netedu. Apoi totul a intrat 
însă în normal și campionii au 
pus stăpînire pe joc, atacind in 
trombă și mareînd gol după gol 
la fiecare imprecizie în apărare 
a adversarilor lor.

La sfîrșitul primei reprize sco
rul ajunsese la 7—1. In reprizele 
următoare antrenorul Czaka a 
utilizat însă doar două linii, o- 
dihnindu-și jucătorii de bază 
pentru partida de slmbătă, cu 
Dinamo. Dar aceasta nu a 
schimbat fizionomia jocului, do
minat în continuare de bucu- 
reșten.i. care reușesc să realizeze 
scorul campionatului. O notă 
bună : nici o eliminare In această 
partidă condusă de Gh. Mure
șean u, ajutat de O. Barbu și St. 
Enciu. Deci, Steaua — S.C. M. 
Ciuc 13—2 (7—1, 3—8, 3—1).

Punctele au fost înscrise 
Herghelegiu — 3, Făgăraș,
niță. Nistor și V. Iluțanu — cîte 
2, Justinian și Olenici pentru în
vingători, Șandor și Szentcș 
pentru hocheiștii din M. Ciuc.

Astăzi, la ora 18, se încheie 
întrecerile turului IV al compe
tiției cu partida derby Steaua — 
Dinamo.

de :
Io-

Valeriu CHIOSE
PE AGENDA 
GIMNASTICII

ASTAZI și MIINE. în 
la complexul sportiv „23 
se via desfășura meciul _______
țional de gimnastică dintre echi
pele masculine de tineret ale 
României și R. F. Germania, 
care programează atît exerciții 
impuse, cit și liber alese.

IN SALA „Constructorul" conti
nuă azi și se va încheia dumi
nică finala campionatului repu
blican al maestrelor la gimnas
tică ritmică-modemă, urmînd a 
fi desemnate campioanele pe e- 
chipe și la individual.

sala de 
August" 
interna-

r.l de lucru 
Comisiei de

UN ANTRENOR IN POSTURĂ DE HULIGAN
Este binecunoscut faptul că 

una dintre racilele care de
termină rezultatele necores
punzătoare Înregistrate pe 
plan international de basche
tul din țara noastră o consti
tuie lipsa de disciplină, mani
festată sub diverse forme, ca 
de pildă atitudinea refractară 
a unor jucători și chiar an
trenori față de deciziile arbi
trilor. Este drept, în ultima 
vreme cluburile și asociațiile 
sportive au manifestat mai 
multă grijă pentru educarea 
baschetbaliștilor, determinîn- 
du-i să-și recunoască în pri
mul rînd propriile lipsuri în 
pregătirea fizică și 
tehnică. Dar, din 
păcate, cazurile de 
abateri, unele chiar 
grave, persistă, dînd 
destul de des Ce 
disciplină, condusă de Anton 
Netolitzchi, unul din pionierii 
baschetului românesc.

Recent, Comisia de discipli
nă a fost nevoită să judece 
un caz de-a dreptul huliganic 
petrecut la Bacău în cursul 
partidei dintre echipele A. S. 
Armata din localitate și C.S.U. 
Pitești. Nemulțumit de deci
zii, antrenorul piteștenilor — 
Nicolae Sufaru — a intrat in 
teren și l-a pălmuit pe arbi
trul V. Todirașcu Ț ’ ! Urmîn- 
du-i exemplul, jucătorii de la 
C.S.U. l-au „înghesuit" pe ar
bitru, situație care a deter
minat Întreruperea temporară 
a întrecerii. Faptele nu au fost 
încă pe deplin elucidate de

Comisia de disciplină, dar este 
cert că la încheierea investi
gațiilor vinovății își vor primi 
răsplata pe măsura gravității 
abaterilor comise. Avem con
vingerea că antrenorului Ni- 
colae Sufaru nu i se va mai 
da posibilitatea 
elevii așa cum 
a făcut-o pînă

Abateri de la 
petrecut și în

să-și „educe" 
a dovedit că 
acum, 
disciplină s-au 

r______ __Divizia A. ele
fiind sancționate prompt : Gh. 
Novac (Dinamo București) va 
sta pe tușă timp dc patru 
jocuri, deoarece la meciul cu 
C.S.U. Brașov a avut atitudi
ne jignitoare față de arbitrul 

F. Pasere ; D. Du
mitru și Gh. Dumi
tru (ambii de la 
Rapid), „debutanți" 

în materie, au fost sanc
ționați cu avertisment pen
tru atitudine ireverențioasă 
față de arbitri. Totodată, s-a 
atras atenția cluburilor res
pective pentru a întări munca 
de educație cu sportivii.

In baschet, ca dealtfel în 
toate disciplinele sportive, pro
gresul pe plan tehnic este 
strîns legat de disciplină, de 
climatul moral în care se des
fășoară activitatea de pregăti
re și competițională. De ace
ea, prevenirea atitudinilor 
nesportive și, cînd este cazul, 
sancționarea lor severă, tre
buie să stea permanent în a- 
tenția federațiilor și a clu
burilor sportive.

Dumitru STANCULESCU

P. f

ZILELE PRIMULUI „EXAMEN 
PENTRU TENISMANII NOȘTRI

(Urinare din pap. 1)

le dură — ne spunea prof. Ște
fan Georgescu, într-o margine 
a celor patru terenuri, de sub 
imensul cort pneumatic ce le 
acoperă- Și este remarcabil fap
tul că absolut toți jucătorii au 
răspuns cu entuziasm, cei vîrst- 
nici, alături de cei mai tineri.

Reamintim că actualul lot are 
o compoziție foarte eteroclită, 
mergînd de la „veterani”, cum 
este Constantin Popovici, la 
Davis-cupmanii Dumitru Hără- 
dău și Traian Marcu, apoi la 
tineri ca Marian Mîrza și Jean 
Bîrcu, sau foarte tineri cum sînt 
juniorii Andrei Dîrzu, _ Florin 
Segărceanu, Eduard Pană. Nu-i 
numim pe toți, deși fiecare ar 
merita să fie menționat. Dar îi 
vom urmări mai îndeaproape, 
pe parcursul săptămînii viitoa
re, cînd are loc turneul de se
lecție.

Important este că între tineri 
și vîrstnici s-a făcut un tran
sfer de cunoștințe, un „flux" 
de vigoare și ambiții, care îi va 
înarma pe fiecare pentru vi
itoarele etape de pregătire și 
concurs. Lotul rămîne deschis 
și după selecție. Cei 6 titulari 
vor începe, la finele lunii, o 
serie de trei turnee „indoor" 
pe itinerarul Praga — Sofia —

GICA TANASE ATACA
H IP I SM ...

Arătam într-o cronică anterioa
ră că triplul succes realizat de 
antrenorul G. Tănase în reuniu
nea respectivă îl relansează pe 
acesta în lupta pentru titlul de 
campion. Dorind parcă să nu ne 
dezică, G. Tănase a „sprintat" din 
nou spectaculos joi după-amiază, 
adăugîndu-și la „zestrea" existen
tă încă trei victorii (Diva. Su- 
vana, Sacou). In urma acestei 
performanțe, campionul „en ti
tre" s-a apropiat la 5 și, respec
tiv, 3 puncte (formații și driveri) 
de M. Ștefănescu, actualul deți
nător al „tricoului galben" și are 
toate șansele să-1 egaleze (poate 
chiar să-1 și întreacă) dacă va

£\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
. ... ... ___ >-SIMBĂTĂ

BASCHET. Sala Floreasea, 
de La ora 15 : Steaua — Fa
rul (m.A), LC.E.D. — Uni
versitatea Timișoara (m.A), 
Rapid — Dinamo (m.A), 
Olimpia — Universitatea Ti
mișoara (f.A) ; sala Olimpia, 
de la ora 15,30 : IPROMET — 
C. S. Șc. Satu Mare (m.B), 
Politehnica — „U“ Cluj-Na
poca (f.A), Progresul — 
I.E.F.S.-Lic. 2 (f.A).

FOTBAL. Teren FI. roșie, 
ora 14 : FI. roșie — Unirea 
Tricolor, București (Div. C) ; 
teren Mecanică fină, ora 14 ; 
Mecanică fină — I.O.R. (Div. 
C) ; teren Ghencea, ora 14 : 
Șoimii TAROm — Automeca- 
nica (Div. C).

POLO. Bazinul Floreasca, 
de la ora 18 : Rapid — Vo
ința Cluj-Napoca, Dinamo — 
Progresul 
nai).

POPICE, 
la ora 8 : 
lui 
(mase.) ;

(Div. A, turneu fi-

Arena Voința, 
finala campionatu- 

național la perechi 
arena Giuleștî, de

de

✓/

Brașov. Ultimul, la care este 
prevăzută o importantă parti
cipare internațională, se va dis
puta în săptămina 19—25 de
cembrie. între timp, ceilalți 10 
jucători intră intr-un nou con
curs de verificare și selecție, 
împreună cu alți candidați din 
întreaga țară. în acest fel se 
asigură o continuă primenirea 
compoziției lotului și o selecție 
a celor mai buni.

La sfîrșitul lunii viitoare este 
prevăzută o întilnire de verifi
care cu o echipă străină, tot 
pe terenul nostru. Ca la 8 ia
nuarie să aibă loc startul mult 
așteptat în Campionatul euro
pean — „Cupa Saab”. cu O- 
landa. în deplasare. Următoa
rele întîlniri le susținem acasă : 
cu Monaco (la 15 ianuarie), 
Portugalia (22 ianuarie). Olan
da (29 ianuarie). Apoi, me
ciuri-retur, cu Monaco (5 fe
bruarie) și Portugalia (22 fe
bruarie). Dacă echipa României 
se califică în turneul final (19— 
26 februarie), jucătorii noștri 
vor fi angrenați în meciurile 
de sală pînă la primele starturi 
în aer liber, în martie. Ceea ce 
reprezintă, fără îndoială, un 
program foarte susținut și ca- 
re-i va solicita mai mult ca în 
anii precedenți.

Orizontul tenisului nostru se 
arată bogat și foarte interesant.

TRICOUL GALBEN"

la ora 8 : întrecerile de pe
rechi ; de la ora 14 : între
cerile individuale (fem.).

RUGBY, 
ora 14,30 : 
Stadionul 
IV, ora 14 
Constanța ; teren Tei, 
Sportul studențesc - 
pia, meciuri în cadrul 
pei federației.

Stadionul Steaua, 
Steaua — Dinamo; 
tineretului, teren 

: Rapid T.C. Ind. 
ora 14: 

Olim- 
Cu-

DUMINICĂ

BASCHET. Sala Floreasca, 
de la ora 8,30 : Steaua — 
Farul (m.A), I.C.E.D. — Uni
versitatea Timișoara (m.A), 
Olimpia — Universitatea Ti
mișoara (f.A), Rapid — Di
namo (m.A) : sala Olimpia, 
de la o-ra 8,45 : Politehnica

— Universitatea Cluj-Napoca 
(f.A), Progresul — I.E.F.S.- 
Lic. 2 (f.A) ; sala Politehnica, 
de la ora 9 : Politehnica n — 
P.T.T. (f .B), Politehnica — 
A.S.A. Bacău (m.B).

FOTBAL. Stadionul Steaua, 
ora 14 : România — Iugosla
via ; stadionul Progresul, ora 
11 : Progresul — Chim;a Tr. 
Măgurele (Div. B) ; stadionul 
Metalul, ora 11 : Metalul — 
Metalul Plopeni (Div. B) ; 
teren Abatorul, ora 11 : Aba
torul — Automatica (Div. C); 
teren Sirena, ora 11 : Sirena
— Avîntul Urziceni (Div. C) ; 
teren Laromet, ora 11 : Teh- 
nometal — Voința București 
(Div. C) ; teren ICSIM, ora 
11: ICSIM — ^T.M.B. (Div. C).

POLO. Bazinul Floreasca, 
de la ora 10 : Progresul — 
Voința Cluj-Napoca, Rapid — 
Dinamo (Div. A).

RUGBY, 
ora 13 : 
(Div. B).

VOLEI.

(f.A),

Stadionul Metalul,
Gloria — Vulcan

Sala Dinamo, ora
10 : Dinamo — Universitatea 
Craiova (f.A).

persista în această pasionantă 
cursă de urmărire. In altă ordine 
de idei, trebuie să arătăm că toți 
cîștigătorii s-au recrutat din rîn- 
dul cailor recomandați de calculul 
hîrtiei, neînregistrîndu-se perfor
manțe contradictorii. Diva arătase 
că este mai bună decît recordul 
cu care este creditată în prezent, 
Suvana dacă n-a greșit a cîști- 
gat, Harțag avea în spate o „sui
tă de valori meritorii", iar Incaș, 
continuîndu-și ascensiunea de for
mă, a realizat cea de a treia vic
torie în patru reuniuni. în în
cheiere, am vrea să ne exprimăm 
-dezacordul cu faptul că afișarea 
fotografiilor făcute 
cu soșiri strînse nu 
în ziua competiției 
înlătura astfel orice 
corectitudinii rezultatului anunțat. 
Poate că de acum încolo... Re
zultate tehnice : Cursa I — Diva 
(G. Tănase) r;ec. 1:40,1, 2. Maura. 
Simplu 16. Ordinea 16. Cursa a 
Il-a — Suvana (G. Tănase) rec. 
1:33,9, 2. Otilian, 3. Fricos. Sim
plu 9. Ordinea- 13. Event 16. Or
dinea triplă 156. Cursa a Hl-a — 
Harțag (G. Vasile) rec. 1:31.2, 2. 
Huria. Simplu 2,50. Ordinea 
16, Event 8. Cursa a IV-a — In
caș (I. Oană) rec. 1:29,1, 2. La
vanda, 3. Lazăr. Simplu 10. Or
dinea 18. Event 14 Ordinea triplă 
205. Cursa a V-a — Sabena (N. 
Boican). Rec. 1:32.3, 2. Ruja, Sim
plu 5, Ordinea 34.. Event 49. Or
dinea 49. Triplu câștigător 407. 
Cursa a Vl-a — Sacou (G. Tă
nase). Rec. 1:26,8. 2. Artizan, 3. 
Ramera. Simplu 2,80. Ordinea 13. 
Event 22. Ordinea triplă 296. 
Cursa a VII-a — Santal (N. Boi- 
tan) rec. 1:33.3. 2. Satirica. Sim
plu 2,30. Ordinea 15. Event 12. 
Triplu câștigător 255. Pariul Aus
triac s-a ridicat la sumă de 70 981 
lei și a fost cîștigat (50%.) de trei 
tichete cu 10 combinații a 3 549 
lei fiecare. Report : 35 491 lei. Re
zultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

în alergările 
se face chiar 
pentru a se 
dubiu asupra

Sportul Pag, a 7-a



De marți, la Baia Mare La Balcaniada de haltere

„TROFEUL CARPATT LA HANDBAL MASCULIN
din elita mondiala, o garanție a ridicatei 
de concurs a competiției

• Prezența unor echipe 
valori 

' Socotită, pe bună dreptate, 
una dintre cele mai importante 
întreceri de handbal masculin 
ale acestui sezon, cea de a 
XVII-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“ va începe marți după- 
amiază, în Sala sporturilor din 
Baia Mare. Interesul major pe 
care-1 stîrnește această întrece
re, organizată anual de forul 
nostru de specialitate, este pe 
deplin justificat, pe de o parte 
pentru că ea va reprezenta unul 
dintre ultimele teste dinaintea 
C.M., iar pe de altă parte pen
tru că la startul disputei vor fi 
prezente cîteva dintre formațiile 
aflate în fruntea ierarhiei mon
diale a handbalului masculin.

în acest sens este de remar
cat prezenta la Baia Mare a 
selecționatei Uniunii Sovietice, 
ciștigătoarea ultimei ediții a 
turneului olimpic, în finala că
ruia a învins reprezentativa tării 
noastre. în perspectivă, deci, o 
foarte atractivă reeditare a 
acestei finale. Iată și motivul 
pentru care cunoscutul antrenor 
E. Evitișenko a alcătuit un lot 
care va cuprinde, de pildă, 
trio-ul de „uriași" compus din 
Anpilogov (peste 2 metri !), Cer- 
nîșev și Kușmiriuk, ca și pe 
cunoscutii finalizatori ai acestei 
echipe. Maximov și Găsii. _

Cu mult interes este aștepta
tă și evoluția selecționatei Da
nemarcei, socotită „surpriza" a- 
ceslui sezon. Handbaliștii danezi 
s-au clasat neașteptat — dar 
absolut meritat — pe locui se
cund în ..Turneul celor 4“, ina- 
intea echipei gazdă, Iugoslavia, 
și au cîștigat recent campiona
tul Scandinavici. învingînd în

în meci amical de handbal feminin
ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 16-11 (9-4)

SPORTIVII ROMANI POT REALIZA UN BILANȚ
SUPERIOR EDIȚIEI UE ANUL TRECUT

BRAȘOV, 11 (prin telefon). 
Primul meci din dubla întîlnire 
amicală dintre reprezentativele 
feminine ale României și R. F. 
Germania, desfășurat vineri du- 
pă-âmiază in Sala sporturilor 
din localitate, in prezenta a 3 000 
de spectatori, a plăcut prin rit
mul de joc. prin frumusețea fa
zelor și, mai ales, prin lipsa duri
tăților care presară din ce în ce 
mai mult și meciurile feminine.

Echipa noastră, căreia față de 
„Trofeul Cărpați" i s-au adău
gat junioarele Maria Torok și 
Heydrun Janes, a demonstrat 
mai multă siguranță în apărare 
și mai multă fantezie in atac, 
atuuri care i-au asigurat victo
ria clară, meritată : România — 

finală (18—15) reprezentativa 
Suediei. Și selecționata Dane
marcei va prezenta la Baia 
Mare tot ce are mai bun, în- 
cepînd cu portarii Jurgen Kay 
și Mogens Jeppesen, continuînd 
cu celebrii Berg (golgeterul 
„Turneului celor 4“), Dahl-Niel- 
sen (89 de selecționări și 343 
de goluri), Bock (68, 158), Lar
sen Aalborg (65, 195) și Soren
sen.

Alături de aceste două echi
pe și de selecționata R.D. Ger
mane, despre care ne-a oferit 
amănunte — într-o corespon
dență publicată de ziarul nostru 
— Klaus Poltenz din Berlin, re
prezentativele Ungariei și Spa
niei emit justificate pretenții 
la primele locuri ale întrecerii, 
în ceea ce-i privește pe jucă
torii maghiari, aceștia își încep 
pregătirile pentru C.M. prin 
participarea la „Trofeul Car- 
pati", animați de dorința de a 
confirma bunele rezultate din 
sezonul trecut. La fel se petrec 
lucrurile și cu formația spaniolă.

In încheiere ne vom referi 
la reprezentativa noastră, aflată 
și ea în plină pregătire pentru 
C.M. (Danemarca, ianuarie), 
unde va trebui să-și apere titlul 
cucerit în 1974 (R.D. Germană). 
Antrenorii Nicolae Nedef și 
Cornel Oțelea au preferat expe
riența unor mai vechi handba- 
liști, care pot încă (și trebuie !) 
să pună în slujba selecționatei 
tării întreaga lor capacitate 
tehnică și tactică. Este vorba 
de excelentul apărător Gh. Licu 
(185 de jocuri în națională, 307 
goluri), de Gabriel Kicsid (183/ 
496), nu numai un finalizator

R. F. Germania 16—11 (9—4). în 
zi excelentă, Viorica Cojocărița 
a înscris 7 goluri. Echipa oas
pete, care are în alcătuire cî
teva jucătoare înalte, se descurcă 
bine în atac .dar dovedește lip
să de mobilitate în apărare.

Au înscris Cojocărița 7, Soos 
3. Boși 2, Iacob 2, Torok, Mi
klos — pentru echipa României 
și, respectiv, Bock 3, Lange 2, 
Maas 2, Vattes, Kind, Weber, 
Walthes. întîlnirea a fost con
dusă de arbitrii Henning Sven
sson și Jan Christensen (Dane
marca). Meciul revanșă are loc 
duminică, de la ora 18, în sala 
sporturilor „Victoria" din Plo
iești.

Hristache NAUM 

La Campionatele europene de judo

de prim rang, ci și un bun a- 
părător ; în această ordine de 
idei, nu trebuie trecută cu ve
derea prezenta în echipă a por
tarului Cornel Penu (220 de se
lecționări I), a Iui Werner Stockl 
(110/146) și a golgeterului ulti
mei ediții a C.M., Ștefan Bir- 
talan (143/514 !). Vom remarca 
reapariția pivotului Liviu • Bota, 
introdus în lot după o absentă 
de mai bine de 2 ani, și a tînă- 
rului Vasile Stingă (20 de ani, 
debutant), produs al Clubului 
sportiv școlar din Hunedoara. 
Iată lotul primei noastre echi
pe ; Penu, Munleanu — StSckl, 
Bota, Licu, Birtalan, Grabovschi, 
Mironiuc, Tudosie, Folker, Kic
sid, Stingă, Drăgăniță, Deacu, 
Voina.

Selecționata de tineret, pregă
tită de antrenorul emerit Eugen 
Trofin și de mai tînărul său 
coleg Mircea Costache II, cu
prinde foarte multe elemente 
talentate, cum ar fi Marchidan 
și Solomon (portari), Bedivan, 
Dumitru, Bucățea, Avram, Croi- 
toru, Flangea și alții.

Călin ANTONESCU

„CUPA MONDIALĂ" LA VOLEI
PIERDE TEREN...

Organizată din patru în patru 
ani de către Federația interna
țională, competiția de volei 
„Cupa Mondială", care a ajuns 
la cea de a patra ediție la mas
culin și a doua la feminin, și-a 
cîștigat un loc important in 
rîndul marilor întreceri. Creată 
în 196», din rațiuni legate de 
completarea ciclului olimpic, 
competiția a avut o însemnătate 
deosebită pentru testarea po
tențialului celor mai bune e- 
chipe din lume în anul imediat 
următor Jocurilor Olimpice — 
cînd, de obicei, se reîmprospă
tează loturile reprezentativelor 
— și cu un an înainte de cam
pionatele mondiale.

Pentru echipele europene, 
care formează grosul plutonu
lui fruntaș al voleiului, „Cupa 
mondială” a constituit pînă de 
curind un valoros criteriu de 
verificare. Dar, după ce în 1975 
s-a hotărît organizarea din doi 
în doi ani a campionatelor eu
ropene, ciclul olimpic s-a com
pletat : J O. — C.E. — C.M. — 
C.E. Deci, în momentul de față 
„Cupa Mondială" aglomerează 
calendarul reprezentativelor din 
Europa în anul post-olimpic, fi-

Peste cîteva zile, între 17 și 
20 noiembrie, va avea loc la 
Ankara tradiționala competiție 
a Balcaniadei de haltere, în
trecere la care vor participa 
reprezentativele Bulgariei, Gre
ciei, Iugoslaviei, României și, 
bineînțeles, cea a țării gazdă. 
Actuala ediție a Balcaniadei — 
ultima reuniune de haltere de 
anvergură din acest an — va 
constitui fără îndoială up pri
lej de verificare a potențialu
lui valoric al sportivilor noș
tri, dornici să reediteze — ba 
chiar să depășească succesul 
obținut la ediția trecută desfă
șurată la Drăgășani. După 
cum se știe, cu un an în ur
mă, echipa României s-a cla
sat pe locul II. după puter
nica selecționată a Bulgariei, 
considerată una dintre cele mai 
bune din lume, obținind un 
frumos buchet de medalii : 5 
de aur, 12 de argint și 9 de 
bronz.

Acum, lotul nostru, condus 
de antrenorii Lazăr Baroga, St 
Achim și Gh. Mănăilescu, s-a 
antrenat cu o deosebită aten
ție : a fost mărit numărul ore
lor de antrenament, punindu-se 
un accent deosebit pe pregăti- 

ind programată Ia puțin timp 
după C.E., în perioada în care 
trebuie să se desfășoare și cam
pionatele naționale, dar și com
petițiile europene (C.C.E. și Cu
pa cupelor) pentru echipele de 
club cele mai valoroase, care 
oferă selecționatelor jucătorii și 
jucătoarele de bază.

Sînt motivele pentru care u- 
nele dintre invitate la ediția din 
acest an, găzduită de Japonia, 
nu s-au mai prezentat, fiind 
înlocuite. Printre ele, și repre
zentativa masculină a țării 
noastre. La fete, de pildă, din 
Europa, între cele 8 partici
pante, sînt prezente doar for
mațiile U.R.S.S. (se pare cu o 
echipă tînără) și Ungariei. La 
băieți, din 12 participante, care 
încep Întrecerea pe 17 noiem
brie, au acceptat invitația doar 
Polonia, Iugoslavia, U.R.S.S. și 
Bulgaria (și, probabil, nu vor fi 
aliniate primele loturi com
plete).

Iată, deci, că — prin apariția 
a unei ediții în plus a C.E. in 
ciclul olimpic și prin progra
marea intr-un moment nepo
trivit a „Cupei mondiale" — 
această competiție nu mai a- 
dună la start întreaga elită a 
voleiului mondial, cum a fost 
cazul edițiilor masculine din 
1965 și 1969. (A. B.) 

rea fizică și eliminarea defi
cientelor tehnice. S-a avut, do 
asemenea, in vedere menține
rea greutății corporale con
stante, pentru ca sportivii să 
nu fie supuși unor slăbiri exa
gerate înainte de concurs, cum 
din păcate s-a inlimplat în 
alte competiții.

„Dar in afara acestor activi
tăți „la zi“ — după cum na 
spunea antrenorul federal La
zăr Baroga — în fata federa
ției de specialitate, înaintea 
acestei Balcaniade au stat două 
obiective : întinerirea radicală 
a lotului și aducerea sportivi
lor din lot in forma lor ma
ximă.

Pentru realizarea lor, federa
ția a selecționat o serie de ele
mente tinere, dornice să mun
cească, să se afirme, un exem
plu grăitor dîndu-1 Ion Buta 
(medaliat cu bronz la recen
tele campionate mondiale). 
Este de asemenea semnificativ 
faptul că la Ankara vor de
buta 5 halterofili în prima e- 
chipă reprezentativă : Ion Buta, 
Gh. Maftei, M- Purdilă, V. 
Groapă și St. Tasnadi. Dintre 
sportivii prezenți la Balcaniada 
de anul trecut au mai rămas 
tinerii V. Dociu, Al. Kiss, St. 
Kreicik și M. Grigoraș. Fără 
îndoială că întrecerile de la 
Ankara vor fi dificile, avind 
in vedere îndeosebi valoarea 
halterofililor bulgari, candidați 
la primele locuri, dar nutrim 
speranța că acest prim exa
men al tinerilor noștri repre
zentanți va fi trecut cu succes.

ion OCHSENFELD

La Skoplie
A ÎNCEPUT TURNEUL 

DE BOX 
„GONGUL DE AUR”

BELGRAD, 11. La Skoplie au 
început întrecerile turneului 
international de box dotat cu 
trofeul „Gongul de aur" la care 
participă 60 de pugiliști. După 
cum transmite agenția Taniug, 
într-unul din cele mai specta
culoase meciuri ale primei gale, 
boxerul român Gh. Ciochină 
(cat. pană) a întrecut la puncte 
pe iugoslavul Amedovski. în 
limitele cat. grea, Mircea Simon 
l-a învins prin abandon în pri
ma repriză pe pugilistul iugo
slav Vujacici. Alte rezultate ale 
boxerilor români : la cat. muscă 
Vasile Voicilă a pierdut la 
puncte în fata iugoslavului Si- 
mici, iar la cat. semimijlocie 
Valentin Simion a pierdut prin 
abandon în repriza a 3-a la 
iugoslavul Stankovici.

JUNIORII NOȘTRI S-AU PREZENTAT
în Werner Scelenbindcr-Halle. 

din Berlin, s-au desfășurat 
campionatele europene de ju
do pentru juniori. La această 
ediție s-au aliniat 295 de ju
doka din 28 de țări, printre 
care și 12 sportivi din țara 
noastră, pentru a doua oară 
participantă la competiția con
tinentală. După cum se știe, 
reprezentativele noastre nu au 
reușit să se ridice la nivelul 
evoluției sportivilor celorlalte 
țări participante, obținind doar 
modestele locuri 5 — Gheorghe 
Dani la categoria superușoară 
rezervată juniorilor mici — și 
7 — Simion Topliceanu (ușoa
ră) și Cristinel Cuteanu (grea) 
la juniori mari.

La înapoierea, în Capitală, 
am solicitat cîteva explicații 
conducătorului delegației, A. 
Muraru, secretar al F. R. Judo.

„Handicapați de la început 
de absenta din lot a superușo- 
ruluj Arpad Szabo, medaliat cu 
bronz la europenele seniorilor 
(accidentat cu puțin timp îna
intea plecării) precum și de 
„sortii" tragerilor (în primele

A- ★
La întrecerile continentale 

de judo — juniori, desfășura
te în capitala R. D. Ger
mane, următorii sportivi au 
fost desemnați campioni : ju
niori mici (16—17 ani) : cat. 
53 kg — Schmidt (R.D. Ger
mană) ; 57 kg — Dausch (R.D.G.); 
62 kg — Demelas (Franța) ; 68 
kg — Fuchs (R.D.G.) ; 75 kg — 
Kunze (R.D.G.) ; 83 kg — Aus- 

tururi băieții noștri au intilnit 
medaiiati mondiali, olimpici și 
europeni), la majoritatea cate
goriilor am ieșit prea repede 
din concurs, insă la decizii 
foarte strinse. A fost o com
petiție foarte dură. Modificările 
de „ultimă oră” aduse regula
mentului (procedeele tehnice 
și acțiuni pe care noi le soco
team neregulamentare) au fost 
acceptate în concurs, lucru ce 
a făcut ca majoritatea sporti
vilor noștri să nu-și poată de
păși adversarii.

Pînă acum noi puneam ac
centul pe pregătirea generală 
a sportivului, dar am consta
tat că pregătirea fizică speci
fică, axarea lui doar pe cîteva 
procedee, dar cu un ciclu de 
pregătire prelungit vor face ca 
judoka noștri să poată face 
față confruntărilor cu sportivi 
de peste hotare.

„Dușul rece*1 al „europene
lor" ne obligă să privim cu 
mai multă seriozitate competi
țiile internaționale ce ne aș
teaptă, accentuînd criteriile de 
selecție în loturi. în această★
pert (Belgia) ; „open" — Kor- 
letian (U.R.S.S.) ; juniori mari 
(18—19 ani) : cat. 60 kg — Ma- 
raiev (U.R.S.S.) ; 65 kg —
Mbller (R.D.G.); 71 kg — Adams 
(Anglia) ; 78 kg — Bowles (An
glia) ; 86 kg — Gubanov
(U.R.S.S.) ; 95 kg — Șurov
(U.R.S.S.); „open" — Ozsvar (Un

garia).

SUB AȘTEPTĂRI!
privință Biroul federal, în ur
ma ședinței de analiză, a ho
tărît suspendarea unor spor
tivi (in Iot răminind doar Cen- 
țiu și Zaharia la juniori mici, 
Topliceanu, Năftică, Cuteanu 
și Frățică la juniori mari) și 
impunerea unor norme de teh
nicitate ce trebuie trecute de 
viitorii component ai repre
zentativelor. De asemenea, în 
zilele următoare vor fi înain
tate secțiilor de judo din tară 
programe concrete in vederea 
pregătirii fizice a sportivilor”. 

Sperăm ca atît măsurile 
luate, cît și cele ce vor urma, 
să reușească să ridice nivelul 
de pregătire tehnică și fizică 
la cerințele judo-ului ce se 
practică astăzi pe plan interna
țional.

Nicolae CHINDEA

BOX a As-tăzi se va desfășura 
La Houston (Texas) meciul ami
cal dintre selecționatele Cubei și 
S.U.A. Dublul campion olimpic 
la categoria grea Teofilo Steven
son. care nu este încă complet 
restabilit în urma accidentului 
suferit recent, nu face parte din 
echipa Cubei.

BASCHET • Echipa masculină 
a U.R.S.S. a evoluat la Salt La
ke City in compania selecționa
tei statului Utah pe care a în
vins-o cu 83—75 (44—33).

HANDBAL « La Seghedin, în 
meci tur pentru optimile de fi
nală ale „Cupei Cupelor" (mas
culin) echipa locală Volăn a în
vins cu 28—22 (15—11) pe C. F. 
Barcelona.

HOCHEI PE GHEAȚA a La

CU PRILEJUL meciului amical 
dintre reprezentativele Cehoslova
ciei si Ungariei (1—1), desfășurat 
miercuri seara la Praga. celebrul 
portar Ivo Viktor (35 de âni) s-a 
retras din activitatea competițio- 
nală. Cu această ocazie, el a 
apărat timp de 5 minute poarta 
echipei cehoslovace, după care 
meciul a fost întrerupt pentru o 
scurtă festivitate. Viktor a fost 
selecționat de peste 80 de ori 
și a participat la 3 campionate 
mondiale. Revenind la acest meci 
amical vom menționa că echipa 
Ungariei a deschis scorul In min. 
65 prin Ilalăsz, Iar cu 5 minute 
înainte de final, Nehoda a în
scris golul egalizator. In formația 
țării gazdă au evoluat numeroși 
tineri, printre care portarul Ca- 
loun șl Jucătorii de cîmp Paurik, 
Fiala, BUsky șl Sajanek. Dintre 
cei „vechi" au fost prezenți Gaj- 
dusek, Ondrus și Nehoda.

ANUL VIITOR, în martie-apri- 
lie, echipa Peru, calificată pentru

TELEX
Helsinki : Finlanda — R.D. Ger
mană 7—1 (2—1, 1—0, 4—0).

RUGBY • Vineri la Toulouse 
în prezența a peste 30 000 de 
spectatori s-a disputat meciul 
internațional dintre echipele 
Franței și Noii ZeeLande. Rugbyș- 
tii francezi au terminat învingă
tori cu scorul de 18—13 (10—6).
Cel mal bun jucător al fran
cezilor a fost Jean Pierre Ro- 
meu.

TENIS • în turneul de la Bo
gota, cuplul ion Țiriac — Gui
llermo Vilas a învins perechea 
Bruce Manson — Peter Elter cu 
7—6, 6—3. In optimile la simplu: 
Kirmayr — Țiriac 6—2, 4—6, 6—0;

turneul final al C.M., va între
prinde un turneu în Europa.

LISTA arbitrilor care vor fi de
legați la „El Mundial" va ti sta
bilită de către Comisia de arbitri 
a F.I.F.A. la 18 februarie 1978.

LA TEHERAN, in preliminariile 
campionatului mondial de fotbal 
echipele iranului și Coreei de 
Sud au terminat la egalitate : 
2—2. In această grupă pe primul 
loc in clasament se află Austra
lia cu 7 puncte din 6 întunirl 
susținute urmată de Iran cu 7 
puncte dar cu două meciuri mal 
puțin jucate.

MECIURILE FINALE ALE „Su- 
percupei Europei" dintre F. C. 
LIVERPOOL, deținătoarea C.C.E., 
și HAMBURGER S. V., cîștigă- 
toarea Cupei cupelor, se vor des
fășura la 22 noiembrie la Ham
burg și la 6 decembrie la Li
verpool.

LA ȘOPRON : Ungaria — Ceho
slovacia 2—0 (1—0) — echipe de 
tineret.

Higueras — DeblickeT 6—2 3—6.
6— 3 ; « In turneul de la Hong 
Kong : Saviano — Dibley 7—5.
7— 5 ; Meiler — Tanner 4—6, 6—3, 
7—6 :

TIR A în cadrul Jocurilor pan
americane de la Ciudad de Me
xico, Lonnes Wiger (S.U.A.) a 
stabilit un nou record mondial 
în proba de armă liberă calibru 
mare (300 m), cu 1159 p (vx. 
1 157 p — Gary Anderson).

VOLEI a Ultimele meciuri din 
grupele preliminare ale Cupei 
mondiale (f) : R.P. Chineză — 
Japonia 3—2, S.U.A. — Ungaria 
3—2, Cuba — Peru 3—1. Coreea 
de Sud — U.R.S.S. 3—0. Echipele 
R.P. Chineze. Japoniei (grupa A). 
Coreei de Sud și Cubei (grupa B) 
s-au calificat pentru turneul final.
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