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Un frumos succes românesc Io prima zi a Balcaniadei de haltere

MARIAN GRIGORAȘ SI GHEORGHE MAFTEI 
AU CUCERIT CINCI LOCURI I

ANKARA, 18 (prin telefon). 
Azi (n.r. ieri) au început în sala 
Yasar Dogii din capitala Tur
ciei întrecerile celei de a VIII-a 
ediții a Balcaniadei de haltere, 
la care participă sportivi din 
Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, 
România șl Turcia. în prima 
zi, în reuniunea inaugurală, re
prezentanții țării noastre au a- 
vut o frumoasă comportare, 
cîștigînd cinci medalii de aur 
prin Marian Grigoraș (catego
ria pană) — învingător la total 
și cele două stiluri și Gheorghe 
Maftei (cat. muscă) — primul 
clasat la total și la aruncat. 
Deci, în prima zi a Balcaniadei 
sportivii români au făcut ca 
acordurile noului Imn de Stat 
al României socialiste să răsu
ne de cinci ori în sala arhiplină 
de spectatori.

Gul 85 kg, 2. Mafieismuls : 1.
85 kg (departajarea s-a făcut 
la cîntar), 3. Sidoropoulos 75 
kg ; aruncat. L Maftei 112.5 
kg, 2. Gill 110 kg, 3. Si
doropoulos 107,5 kg. Cat. cocoș 
— total : L N. Mustafov (Bul
garia) 232,5 kg, 2. D. Bilal 
(Turcia) 217,5 kg, 3. M. Osțro- 
gonat

Iată rezultatele tehnice la trei 
categorii de greutate : categ. 
muscă — total : 1. Gh. Maftei 
(România) 197,5 kg, 2. M. GUI 
(Turcia) 195 kg. 3. J. Si- 
doropoulos (Grecia) 182,5 kg ;

gonat (Iugoslavia) 217,5 kg ; 
smuls : 1. Mustafov 97,5 kg, 2. 
Bilal 95 kg, 3. Ostrogonat 95 kg; 
aruncat : 1. Mustafov 135 kg, 
2. Bilal 125 kg, 3. Ostrogonat 
122,5 kg. Cat. pană : 1. M. Gri
goraș (România) 250 kg, 2. F. 
Res (Iugoslavia) 215 kg, 3. N. 
Mehmed (Turcia) 210 kg; smuls: 
1. Grigoraș 110 kg, 2. Mehmed 
100 kg, 3. Res 95 kg ; aruncat: 
L Grigoraș 140 kg, 2. Res 115 
kg, 3. Mehmed 110 kg.

Clasamentul după trei cate
gorii : 1. Turcia 33 p. 2. Iugo
slavia 26 p, X România 24 p, 
4. Grecia 15 p, 5. Bulgaria 12 p. 

întrecerile se Încheie dumini
că seara.

Ion OCHSENFELD
MARIAN GRIGORAȘ — triplu 

campion balcanic

EXERCIȚIUL FIZIC - O ADEVARATA SIMFONIE
Dc vorbă cu prol- Victor Tihacn, dc la liceul „Gheorghe Șincai''-București

Votînd candidații Frontului Unității So
cialiste, votați pentru realizarea istoricelor 
hotărîri ale Congresului al XI-lea al P.C.R., 
prin care România va face noi pași însem
nați pe drumul progresului și bunăstării, al 
apropierii de țările dezvoltate ale lumii, 
așezînd temelie trainică existenței libere, 
demne a poporului nostru, independenței și 

| suveranitățiiI patriei socialiste I

SPORTIVII VOTEAZĂ
PENTRU VIITORUL

1*1

LUMINOS AL PATRIEI NOIEMBRIi

L-am vizitat pe profesorul 
Victor Tibacu la locul său de 
muncă, liceul „Gheorghe Șin- 
cai“ din Capitală. Mărturisim 
că am fost plăcut surprinși de 
prezenta pe masa sa de lucru 
a cărții : „Din însemnările unui 
profesor" a ilustrului său înain
taș Virgil Roșală care, alături 
de Iacob Mihăilă, Emilian Tea
că, Silvia Negreanu, au fost 
„marii mei profesori", așa cum 
urma să aflăm în convorbirea 
pe care am avut-o.

— Tovarășe profesor, am 
asistat la diferite lecții de
monstrative pe care le-ați 
condus, de fiecare dată eu 
o asistență numeroasă. “ 
deosebesc acestea de 
obișnuite, zilnice 7

— Aceste lecții au. 
exact ce trebuie să aibă 
lecțiile de educație fizică. Ele 
sînt poate deosebite numai 
printr-un conținut mai bogat ; 
au și volum și intensitate, două 
laturi care nu trebuie 
împreună, 
lecții. De 
că solicit 
dar elevii

Se 
cele

cred, 
toate

să fie 
in cadrul aceleiași 
aceea pot. fi acuzat 
colectivul mal mult, 
mei s-au antrenat.

sporită de a- 
in lecții caut 

tot ce pot da 
raport metodic

au o capacitate 
daptare la efort, 
să ofer elevilor 
eu mal bun sub 
și un bogat bagaj de mijloace, 
care pot constitui idei pentru 
orice altceva mai valoros. Per
manent 
bună și 
reușită, 
studenți 
tică, și_____  ______
ritul creator. în activitatea a- 
cestora surprind deseori sclipiri 
de creativitate care mă umplu 
de îneîntare. Mă transpun în 
ceea ce aș vrea să facă fiecare 
dintre ei : să picure ceva neo
bișnuit In lecție ; In acest caz, 
studentul primește — fără dis
cuție — nota 10, chiar dacă tn 
continuare lecția este ceva 
slabă. Pretind studenților și 
ceva decît jocul „crabii și 
veții".

bligațla: cantitate mare
mișcare, bogăție și varietate 
exerciții.

de 
de

Învăț. Șl de la o lecție 
de la una mai puțin 
învăț si de la tinerii 
pe care ii am la prac- 
cărora le stimulez spi-

— Cu ce gîndurî 
semnalul începerii unei 
ții 7

mai 
alt- 
cre-

dați 
lec-

— Cu gîndul la sănătatea 
copilului. Să dau exact ceea 
ce are copilul dreptul și eu o-

Notații in ziua dc pauză a handbaliștilor

„TROFEUL CARPAȚI" - 
0 VERITABILĂ COMPETIȚIE K.O.!

• întrecerile se reiau astăzi cu partidele din turneele finale • 
ROMANIA - U.R.S.S., o reeditare a finalei olimpice de la MontrealI

BAIA MARE. 18 (prin tele
fon). Trei zile de aprige dispu
te, de fapt 720 de minute de 
handbal adevărat, de handbal 
al viitorului — iată ce a în
semnat prima parte a celei de 
a 17-a ediții a „Trofeului Car- 
pați", întrecere care — datorită 
nenumăratelor surprize de mari 
proporții pe care ni le-a ofe
rit — a fost supranumită de 
gazetari „competiția K.O-" ! 
Și acesta este adevărul. Fie
care zi, uneori — într-o in
credibilă suită — fiecare meci 
a adus rezultate ce se înscriu 
în sfera marilor surprize.

Joi seara, cînd conturile în
trecerilor preliminare erau în
cheiate, ziariștii din Danemarca 
își brodau comentariile pe 
tema : „totul a fost posibil in 
acest an“. într-adevăr, totul a

fost posibil în această compe
tiție a elitei handbalului mon
dial. Mai întîi, a fost posibil 
să vedem una dintre cele mai 
puternice și mai bine puse la 
punct echipe Învinsă de o for
mație din eșalonul doi valoric. 
Sincer vorbind, cred că nici 
imul dintre tehnicienii prezen- 
ți la Baia Mare nu și-ar fi 
imaginat că — după ce a în
trecut clar selecționata țării 
noastre — reprezentativa R. D. 
Germane va ceda fără drept de 
apel in fața Bulgariei ! Apoi, 
cine și-ar fi închipuit că la 
ceva mai mult de un an după 
ce a cîștigat titlul olimpic, e-

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a S-a)

— Cind apreciați că și-au 
atins țelul lecțiile dumnea
voastră 7

— în primul rînd, cînd sînt 
mulțumit de mine că am reușit 
să transmit cunoștințe, deprin
deri și priceperi, iar elevii au 
reușit să le înțeleagă ; cînd am 
găsit metoda cea mai rapidă 
pentru ajungerea la deprinde
rea pe care am vrut s-o 
transmit. în al doilea rînd, 
în lecțiile numite de mine 
„L.C.P.F.G." (lecții complexe, 
pregătire fizică generală), în 
care doresc ca elevii să iasă cu 
deprinderi formate foarte rapid. 
Cînd realizez densitatea de

Mihail VESA

(Continuare în pag. a 2-a)

Mîine, în întreaga țară, milioane de cetățeni se vor prezenta în 
fața urnelor pentru a alege prin votul lor pe cei mai vrednici și 
mai pricepuți întru conducerea și gospodărirea treburilor obștel, pe 
candidații propuși de Frontul Unității Socialiste. Expresie a pro
fundului democratism care caracterizează întreaga noastră viață și 
activitate socială, alegerile de deputați în consiliile populare, comu
nale, orășenești și municipale au fost prefațate de ample și intense 
dezbateri — în cadrul ântilnirilor dintre candidați și alegători — 
asupra problemelor majore, de interes comun, pentru locuitorii 
tuturor așezărilor țării.

Atmosfera entuziastă, de emulație și muncă, de angajament ferm 
pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R., spiritul deschis, exigent, care au definit desfășurarea 
campaniei electorale încheiate ieri au dat expresie concretă Apelu
lui adresat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general 
al partidului, președintele Frontului Unității Socialiste care, la 
Plenara C.C. al P.C.R. din 27 octombrie, spunea : „întreaga desfă
șurare a campaniei electorale să dea prilejul unei dezbateri se
rioase, critice și autocritice, a problemelor existente, precum și în
tocmirii unor programe concrete de măsuri, pe fiecare oraș și co
mună, pentru soluționarea problemelor privind condițiile de viață 
ale oamenilor muncii cu participarea cetățenilor inșiși. Trebuie să 
obținem o participare mai accentuată a consiliilor populare și cetă
țenilor la buna conducere a orașelor și comunelor, la autogospodă- 
rirea lor“. în spiritul acestor indicații, compania electorală a fost 
marcată de o puternică mobilizare a tuturor oamenilor muncii de 
la orașe și sate în îndeplinirea sarcinilor economice pe acest an, în 
înfăptuirea politicii partidului de transpunere în fapt a obiective
lor Programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvol
tate, de entuziasta angajare a alegătorilor și candidaților de a 
amplifica în viitoarea legislatură realizările obținute, sub conduce
rea partidului, în toate domeniile de activitate, hotărîrea lor de 
a-și spori eforturile pentru o mai bună autogospodărire. în cadrul 
fructuoaselor dezbateri s-a manifestat cu deosebită forță atitudinea 
exigentă față de unele neîmpliniri și neajunsuri care mai există 
în activitatea consiliilor populare, cetățenii dovedind înaltă res
ponsabilitate civică prin profunzimea, sinceritatea și caracterul con
cret al opiniilor exprimate, conștiința că nivelul de viață tot mai 
ridicat nu se poate realiza decît prin eforturile susținute ale fie
cărui membru al societății noastre.

La amplul sfat al gospodarilor — prin care a fost îmbogățit pro
gramul de dezvoltare economico-socială și edilitar-urbană, de creare 
a unor condiții tot mai bune de viață oamenilor muncii de la orașe 
și sate — activitatea de educație fizică și sport s-a bucurat de 
atenția cuvenită, fiind o prezență activă în dialogul dintre alegă
tori și candidați. Pretutindeni a fost relevată necesitatea ca viitorii 
deputați — între care mulți sînt foști sportivi sau iubitori ai spor
tului — și consiliile populare să contribuie mai concret la dezvol
tarea acestui domeniu de activitate la întărirea continuă a bazei 
materiale a sportului, la educarea tineretului în spiritul normelor 
eticii și echității socialiste.

Conștient de eforturile pe care partidul și statul nostru, întregul 
popor, le fac pentru crearea unor condiții mereu mai bune activi
tății sportive de masă și performanță, tineretul sportiv participă 
cu entuziasm, alături de toți cetățenii patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități —, la alegerile pentru noua legisla
tură, dîndu-și votul candidaților Frontului Unității Socialiste, a 
cărui platformă politică o constituie PROGRAMUL PARTIDULUI 
DE FĂURIRE A SOCIETĂȚII SOCIALISTE MULTILATERAL 
DEZVOLTATE ȘI ÎNAINTARE A ROMÂNIEI SPRE COMUNISM.

Mîine, Divizia A Ia fotbal etapa a 13-a
ka

AȘTEPTĂM...
Miercuri s-au disputat parti

dele etapei a 12-a a campiona
tului primei noastre divizii, o 
etapă cu jocuri de slabă factu
ră tehnică, cu puține faze de 
fotbal adevărat. Eșecul echipei 
naționale și-a pus, desigur, am
prenta și asupra acestei etape, 
programată la numai trei zile 
după decepția produsă de „tri
colori".

Mîine se vor desfășura jocu
rile etapei a 13-a, miercurea vi
itoare va fi o nouă etapă, cam
pionatul „curgînd" rapid spre 
pauza dintre tur și retur. Dar 
nu trebuie așteptat pînă atunci. 
FACTORII CU ATRIBUȚII IN 
ACEST SPORT AU DATORIA 
SĂ ACȚIONEZE RAPID ȘI E- 
FICIENT. Divizia A trebuie să 
constituie pentru acești factori 
obiectivul prioritar, asupra că
ruia să se concentreze atenția.

Cluburile și antrenorii care 
pregătesc cele 18 echipe divi
zionare trebuie să treacă ime
diat la fapte, la sancționarea cu 
fermitate a tuturor abaterilor 
(și în etapa a 12-a au fost des
tule...), la luarea măsurilor ce-

Începutul ;
lor mal drastice împotriva ace
lor jucători care se eschivează 
de la efortul impus la antrena
mente sau în partidele oficia
le. Numai în acest fel se poate 
instaura în fotbalul nostru un 
climat de muncă serioasă, care 
să genereze acele rezultate pe 
care iubitorii fotbalului le aș
teaptă de la echipe și jucători.

Etapa de mîine poate și tre
buie să se constituie intr-un 
ÎNCEPUT!

CLASAMENTUL
1. A.S.A. Tg. M. 12 7 3 2 25-12 17
2. Sportut stud. 12 8 0 4 18-13 16
3. Politehnica Tim. 12 6 3 3 20-16 15
4. Dinamo 12 6 2 4 19-14 14
5. F.C. Argeș 12 5 4 3 21-17 14
6. Univ. Craiova 12 5 4 3 13-10 14
7. Steaua 12 4 5 3 21-14 13
8. F.C. Olimpia 12 6 1 5 16-15 13
9. Politehnica lași 12 4 3 5 15-12 11

10. F.C. Constanta 12 5 1 6 19-18 11
11. U.T.A. 12 3 5 4 15-17 11
12. F.C. Bihor 12 5 1 6 15-20 11
13. C.S. Tîrgoviște 12 4 3 5 7-14 11
14. S.C. Bacâu 12 3 5 4 14-21 11
15. F.C. Corvi nul 12 3 4 5 13-18 10
16. Jiul 12 4 1 7 15-19 9
17. F.C. Petrolul 12 3 3 6 13-17 9
18. F.C.M, Reșița 12 2 2 8 8-20 6

Pitești : F.C. ARGEȘ - DINAMO
Reșița : F.C.M. - CORVINUL HUNEDOARA
București : STEAUA - U.T.A.

(Stadionul Steaua)
Ploiești : PETROLUL - SPORTUL STUDENȚESC
Bacău : SPORT CLUB - POLITEHNICA TIMIȘOARA
Petroșani : JIUL - F.C. BIHOR
Tg. Mureș : A.S.A. - UNIVERSITATEA CRAIOVA
Constanța : F.C. - POLITEHNICA IAȘI
Satu Mare : OLIMPIA - C.S. TÎRGOVIȘTE

Toate partidele vor începe la ora 14. Repriza a doua a 
meciului F. C. Argeș — Dinamo va fi televizata.



EXERCIȚIUL FIZIC
O ADEV ARATA SIMFONIE

(Urmare din pag. 1) lipsească din lecția modernă dc 
educație fizica.

Sub impulsul „DACIADEI"

*

exercițiu fizic, de... L.C.P.F.G. 
— consolidarea deprinderilor 
motrice învățate — înseamnă 
că mi-am atins țelul. Simt că 
elevii sînt beneficiarii unor de
prinderi pe care le vor folosi 
în muncă sau în orice alte si
tuații. Indiciul cel mai evident ? 
Cînd vine un elev și-mi spune 
că a aplicat in activitatea lui 
Independentă eîte ceva din ce 
i-âm dat. îmi crește inima de 
bucurie cînd ii aud pe elevi 
■punînd : „Știți, tovarășe pro
fesor, mi-am cumpărat ți eu 
niște gantere și le folosesc în 
cîteva exerciții selective pe ca
re mi le-ați dat" ; sau : „Am 
folosit în fiecare zi, la ora 18, 
complexul de exerciții pe care 
mi l-ați dat" ; sau cînd elevii 
îmi cer, in timpul lor liber, o 
minge și, regretînd că nu am 
mai multe, constat că toate sînt 
Jn activitate", in curte sau în 
•ală.

— Ce recomandați tineri
lor profesori pentru o cît 
mai rapidă dobîndire a sa
tisfacțiilor personale, grație 
rezultatelor realizate în sin
gura materie care nu se 
predă dc Ia catedră ?

— Sinteți una dintre figu
rile binecunoscute in rîn- 
dul practicienilor educației 
fizice din țara noastră. Sîn- 
teți posesorul unor „secrete" 
în acest sens ?

— Nu demult, cineva mi-a 
■pus : „De ce nu scrii o carte 
despre felul in care iți faci lec
țiile 7 Am protestat vehe
ment, pentru că lecția de edu
cație fizică nu poate fi scrisă, 
după cum pictorul nu poate 
scrie cum pictează sau compo
zitorul cum compune o simfo
nie. Lecția de educație fizică 
este o trăire numai pentru cel 
care e creează, este ceva 
rupt din mintea și inima fie
cărui dascăl. Nu pot scrie lec
ția, pentru că ea este ruptă din 
mine, este pasiunea mea. Lec
ția se simte, iar dacă o simți, 
iese bine. Acesta este „secre
tul" lecției de educație fizică 
— să se creeze cu pasiune, iar 
elevul s-o trăiască din plin, să 
împrumuți din pasiunea ta ele
vului, iar el să pulseze la uni
son cu tine și chiar să te de
pășească. Profesorul trebuie să 
se gîndească la bucuria pe care 
elevul o va trăi în lecția lui, 
activitate care valorifică siste
matic ansamblul formelor de 
practicare a exercițiilor fizice 
în scopul măririi potențialului 
biomotric al omului, alături de 
destindere, de relaxare ți îm
preună cu veselia, bucuria, rî- 
sul chiar, care nu trebuie să

— Lecția, să aibă arhitectura: 
ei, cu jaloanele de bază, res
pectate riguros ; să fie în pas 
cu vremea, modernă adică, dar 
din care disciplina liber con
simțită, estetică, să nu lipseas
că ; fără ea, elevul nu se simte 
bine. Apoi, corectitudinea miș
cărilor, a pozițiilor de plecare, 
intermediare și finale. Cine nu 
știe, de exemplu, că 
Comăneci apare pe covorul 
gimnastică într-o poziție 
drepți in fața juriului, apoi 
xecută feeric mișcările, se 
prește într-o poziție interme
diară șj apoi din nou drepți 
în fața juriului. Este ceva pe
rimat in aceasta ? Și exemplele 
pot continua. Dacă există de
zordine in lecție, nu se poate 
ajunge la corect și estetic, la 
amplu și frumos. Aceste atribu
te ale esteticii nu pot deveni 
ți ale mișcării dacă nu există 
disciplină. Din nici o lecție nu 
trebuie să lipsească exercițiile 
de front și formații. Apoi, în 
lecții să-i învățăm pe elevi să 
se joace și să rîdă, să cînte, să 
spună poezii. în cînlec și-n ri
mă stă ritmul, iar formarea a- 
cestuia la elevi este sarcina 
profesorilor de educație fizică, 
în lecțiile cărora să se educe 
regulile de comportare față de 
oamenii care îi înconjoară pe 
elevi, să se sădească și să se 
amplifice permanent mîndria că 
sintem români. Aș vrea tare 
mult ca toți profesorii tineri să 
fie convinși că educația fizică 
este cea mai frumoasă simfo
nie ; ea te trece prin toate 
trăirile (exact ca într-o muzică 
de cea mai bună calitate), deci 
nu poate fi lipsită de suflet, de 
imaginație creatoare, de muzica 
zgomotului sălii de educație fi
zică, muzica mingii bătute în 
podeaua sălii sau asfaltul curții, 
muzica mișcărilor ritmate. A- 
ceasta este educație fizică. Și 
mai este ceva : fiecare din cei 
mai tineri profesori să doreas
că să se vorbească ți despre 
el, peste vreme, așa cum vor
bește generația noastră despre 
Roșală, Mihăilă, Teacă sau Ne- 
greanu, care ne-au fost nu nu
mai eminenți dascăli, dar ți 
simbolul unor piscuri pe care 
Încercăm să le atingem.

Ca ți săptămina trecută, am chemat la telefon 
cîteva consilii județene pentru educație fizică și 
sport, asociații, cluburi ți corespondenți ai ziaru
lui. pentru a afla ce, acțiuni de masă sînt orga
nizate astăzi și miine în cadrul etapei de iarnă 
a morii competiții sportive naționale „Daciada". 
Am fost bucuroși să. aflăm că în întreaga țară 
continuă antrenarea tineretului, a maselor de 
oameni ai muncii de la orașe și sate în intere
sante întreceri sportive, atît la disciplinele din 
programul ediției de iarnă, cît ți Ic altele, profi-

îmcm nun

Nadia 
de 
de 
e- 
o-

SPORTURI DE SEZON, - 
IN PRIM PLAN

Sîmbătă, vor avea loc la Bo
toșani, sub genericul „Dacia
dei". numeroase întreceri spor
tive organizate, în întâmpina
rea alegerilor. Astfel, tinerii dc 
la Voința și Comerțul — 
U.J.C.C. iși vor disputa întâie
tatea la șah și tenis de masă. 
Reprezentativele școlilor gene
rale din orașul Botoșani: se vor 
întrece la volei și handbal. Con
cursuri de șah ,și tenis de masă 
vor maț avea loc și în cadrul 
asociațiilor 
Sănătatea, 
Bucecea, 
metodist).
ETAPA PE

NATULUI SĂTESC DE TRINTA
Campionii desemnați în în

trecerile pe comune la trintă 
vor participa sîmbătă — Ia 
Constanța — la etapa pe județ. 
Avînd loc în ajunul alegerilor, 
concursul este dotat cu „Cupa 
alegătorului". Competiții sporti
ve de masă prilejuite de același 
important eveniment vor fi or
ganizate în orașele Medgidia 
(cros, tenis de masă, șah și 
trintă). Mangalia și Constanța 
(în cadrul asociațiilor sportive 
C.F.R., Constructorul și Hidro
tehnica), precum și în comu
nele Independența, Topralsar 
și Cobadin (I, MATEI — me
todist).

SIMULTAN DE ȘAH 
IN COMUNA VIZIRU

în comuna Viziru din județul 
Brăila va avea loc duminică un 
mari simultan de șah. Maes
trul sportului îng, Victor Cu- 
ciuc, un harnic animator al 
„sportului minții", va primi re
plica celor 36 de șahiști ai co
munei. Elevii școlilor generale 
nr, 1 și 2 vor participa la în
treceri de cros.

La baza sportivă Voința din 
Brăila se vor desfășura con
cursurile finale ale „Săptămîniî 
sportului tinerilor din eoopera-

sportive Confecția, 
Energia și ■ Șiretul 
(G. CRISTESCU —

JUDE] A CAMPIO-

CĂRȚI NOI ÎN EDITURA SPORT-TURISM
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MONOGRAFIA
PROBELOR 

ATLETICE
Este ur fapt binecunoscut 

în perioada actuală, antrenamen
tul sportiv nu se mai poate face 
după metode empirice. Dezvoi- 
ta-rec știitiței pe toate ptanur'Rie 
a venit, în vremea din urmă, 
mult în ajutorul antrenorului fi 
sportivului, punîmdu-le ta înde- 
mîrbă a serie de date ți posibi
lități de rezolvare a unor si
tuații. Acest ajutor a făcut, co
roborat bineînțeles cu postizMă- 
țile elementului uman, ©a per
formanțele- să capete adesea va
lori care, acum cîțiva ani, pă
reau de neatins. Desigur, este 
dificH să fii la curent cu ma
rele volum de informații ©cm 
abundă zi l-n ic, de aceea această 

. ' ’ de 
monografii prof©- 
pun ta îndeimîn© 
un minPm de 
conținuta! ti no- 
Jn această cate- 

fi 
©ti etice*

lipsă este uneori sopHoită 
editaneo vote 
sto-nele, care 
celor iteeresoțl 
formoții privind 
lura activității.
gorie de lucrări se înscrie 
„Monografia probelor _ ____
de Dumitru Girleanu, core oferă 
o hnagirre cuprinzătoare asvpra 
tuturor probelor ctîetiee, oonteb 
turndu-se oa un eficient ghid te 
procesul de selecție. orientare 
Și pregătite o siportivUor.

MEDICINA NUCLEARA 
IN PRACTICA SPORTIVA

O Lucrare valoroasă, cerne o- 
pl’fcă cucer imite ft'iinței In dome- 
nkri sportului de performanță 

datorită conf. dr. I., Drâgan fâ 
N.T. Pop. Valoarea practică a 
lucrării constă in aceea că au
torii, unui specialist in domeniul 
efortului ON. I. Drăgan) fi aftu! 
la domeniul medicinii nucleare fi 
«8 fonograf iei (do menta jfl mal 
no® ta caro cete două
Centrai de medicină sportivă ti 

Citato© I cbl-rungtaală Panduri, 
ou trecut ta etapă lucrativă) asi 
întrezărit posibilitățile de cNag» 
noetic funcționai legate de evo- 
hrarea capacității de efort fi re
cuperarea moi rapidă a «nor 
afecțiunii sportive, ajungfnd In 
final să îmbunătățească pe plan 
cantitativ dar, mal ales calitativ,, 
posibilitățile de explorare me- 
dRco-sportive.

PENTRU
PESCARI Și ViNÂTORI

Este © ©arte iwnari'sitică ;
• mica „săgeată" reprezintă ș.“ 

„Numoii pentru pescari ții 
vlndtorî" ©Of'e „tradus", cw vrea 
•ă spună că ©îți cititori, di« 
atoroi „etanului" să nu se ©pro
pto I Dar titlul ot.noge, ț] — © 
dotă depășită coperta — nu mai 
renunți. Pentru că ețti prins 
In... undița poante k>r, autorul,, 
vecM pescar, se dovedește © fi 
ti un bun mînuitor al condeiului. 
Dr. ion Dumitrescu,, bine susți
nut de desenele cumosoutakri 
caricaturist Matty,. ne poartă 
prin kwnec vir.ătorWor pes
carilor în fimakri ccwstef
«curte invitații 1© lectură, deco
nectantă evident, atragem, to
tuși, atenția vînăto ritos fi pes- 
«M<Ck>T să © citească... numai 
acasă, în coz contrar pufîndusc 
întoarce cu... tol’ba goală.

2
8
$

ALTE APARIȚII
• G Monușorcdo, Regukamontul focuhal de fotbal cdnotaf « Tu

dor Oprif, Cu rucsacul ta tawvec aatanotetor • Georgeta Chirîță, Po- 
dagogta (ed. o M-c) a Virgil Roțolă, Dta însemnări'te uniri profesor 
do educație fizică (ed7 a N-a). • Iulian Mincu„ Ghkkri terapeutic 
©f obezității (seria „Vacanță sănătate*) e Al. Rosetti, Călătorii 
fî portrete. • Scrimă (manucri — traducere din limba rusă).

RubrfcS redactată de Emanuel FÂNTANEANU

i

V
tindu-se de faptul că vremea îngăduie acest 
lucru. Un element inedit : pretutindeni, activita
tea sportivă de masă de la sfîrșitul acestei sâptc- 
mîni se desfășoară sub semnul marelui eveniment 
pe care-l trăiește miine, 20 noiembrie, întregul 
nostru popor—. alegerile de deputați în consiliile 
populare.

In cele ce 
nunte despre 
alegătorului*', 
sub genericul „Daciadei*.

„cm .minion

urmează, consemnăm cîteva amă- 
dceste competiții, dotate cu „Cupa 
ca ți: despre altele, aflate toate

■ ti vele meșteșugărești", iă tenis 
de masă, handbal și fotbal (C. 
VASTARDIS — metodist)

ȘCOLARII ATLEȚI
O interesantă acțiune atletică 

va fi organizată la Tîrgu, Ocna.
Tetratloniștii din cîteva coihu- - 
ne (Tg. Trotuș, Doftana, SJă- 

- nic-MoJdova, Pîrgărești ți Tg.
Ocna) își vor demonstra măies
tria într-un concurs găzdiiit-de 
stadionul local. Concomitent, 
Iubitorii șahului din localitate 
vor participa la un concurs- 
fulger de șah, organizat la Casa 
de cultură din localitate. Au 
fost invitați toți iubitorii aces
tei discipline din oraș și din 
localități rurale înconjurătoare.

U REPREZENTATIVE 
DE SECTOARE Șl SECpl

în cadrul întreprinderii de 
autocamioane din Brașov sînt 
in, curs de desfășurare sau au 
fost încheiate competiții dotate 
cu „Cupa alegătorului" la fot- 

, bal, handbal, volei, tir șl șah. 
La handbal, unde s-au întrecut 
16 reprezentative de sectoare și 
secții, trofeul a fost câștigat de 
sportivii din secția motoare. 
(C, GRUIA — coresp.).
PESTE Î0C DE TINERI LA START
în organizarea comisiei mu

nicipale de șah din municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej a avut loc 
un atractiv concurs dotat' cu 
„Cupa alegătorului" la startul 
căruia au fost prezențl 126 de 
băieți și fete (elevi și personal 
muncitor din întreprinderile 
municipiului). O bogată parti- 

• cipare au asigurat asociațiile 
sportive de la Combinatul pe
trochimic, Școala generală nr. 
10 și Liceul de fizică-matema- 
tică. (Gh. GRUNZU — coresp).

MUNCITORII ARĂDENI 
IN ÎNTRECERE

în organizarea comisiei 
sport-turism a Consiliului 
dețean Arad al sindicatelor

* *
BAIA MARE. In cadrul eta

pei de masă a ediției de iarnă 
a „Daciadei", în județul Ma
ramureș 
meroase 
pe cele 
cros, la 
levi al 
din Baia Mare, pe cele de te
nis de masă și tenis de 
organizate la Liceul din 
Lăpuș. De asemenea, pe 
plexul sportiv „Voința" 
Baia Mare a avut loc un 
curs de tenis de masă la 
au participat sportivi ai coope
rativei „Gutinul". (V. Răsări
ri u — coresp.).

BÎRLAD. în ceotrul munici
piului Bîrlad 
„Crosul de toamnă", la 
au luat parte 
tineri. Dintre 
căm pe Corina 
ta Pricop (Șc. 
Munteanu (Șc. 
ța Pleșu (Confecția Bîrlad) și 
Aurel Aniță (Ocolm silvic Bîr
lad). (E. Solomon — coresp.)

GIURGIU. Peste 1 000 de e- 
levi din toate școlile munici
piului au luat parte la „Crosul 
de toamnă", manifestare spor
tivă de masă urmărită de nu
meroși spectatori. S-au re
marcat reprezentanții Șc. gen. 
3 și 7. ai liceelor Textil, Nr. 2, 
„Ion Marinescu" și Gr. șc. ma
rină. (Tr. Barbălată — corespi).

BACAU. La complexul spor
tiv „23 August", pe un 
excelent, peste 4 000 de 
din municipiul Bacău ți comu
nele Nicolae Bălcescu, Mărgi
neni, Fărăoani ș.a. s-au între
cut in „Crosul de toamnă". O 
bună comportare au avut-o re
prezentanții școlilor generale 
nr. B, 10, 16, 18, 28 din Bacău, 
ai școlilor generale din Mărgineni 
ți Fărăoani, ai Liceului de 
celuloză ți hîrtie Letea, econo
mic și industrial nr. 2 Bacău. 
(L Iancu — coresp.).

TG. JIU. Ample manifestări 
au avut loc pe bazele sportive 
din municipiul Tg. Jiu. Astfel, 
în „Cupa de toamnă a tinere
tului gorjean", etapa județeană,

Duminică, Complexul 
sportiv Voinicelul din 
Capitală va îmbrăca hai
ne de sărbătoare. îndră
gita bază a pionierilor și 
Școlarilor din sectorul 4 
va fi gazda unor ample 
Întreceri organizate în 
cadrul etapei de iarnă a 
„Daciadei" și dotate eu 
„Cupa alegătorului". Ast
fel, Incepînd de la ora 
8, reprezentativele școli
lor generale din acest 
sector îți vor disputa în
tâietatea la baschet (bă
ieți ți fete), fotbal, volei 
(băieți și fete), handbal, 
atletism ți carturi.

Alte asemenea compe
tiții vor avea loc și pe 
bazele sportive din cele
lalte sectoare ale Capita
lei.

de 
ju-

au fost organizate nu- 
întreceri. Menționăm 

de handbal, fotbal si 
care au luat parte e- 
școlii generale nr. 14

cîmp
Tg. 

com-
din 

con- 
care

s-a desfășurat 
care 

peste 4 000 de 
fruntași remar- 
Ciobanu, Petru- 
gen. 7), Ni colac 
gen 3), Victori-

timp 
elevi

s-au desfășurat, întreceri de șah, 
tenis de masă și popice, cu 
participarea unui număr mare 
de muncitori din unitățile mu
nicipiului. Peste 250 de tineri și 
tinere s-au întrecut la clubul 
combinatului chimic și la arena 
de popice. La șah a cîțtigat 
Eva Klein și P. Gherda (ambii 
de la Tricoul roșu). Acțiuni si
milare au fost organizate și de 
asociațiile 
prinderilor 
ria Ineu.
coresp.).

CONCURSUL PIONIERILOR
în întîmpinarca alegerilor, 

„Cupa recordurilor atletice" a 
antrenat peste 130 de copii și 
pionieri din 16 secții de atle
tism din Slatina, Drăgănești și 
Caracal. Ei au luat parte la în
treceri de sărituri, alergări și 
aruncări. S-au evidențiat, prin
tre alții, Liliana Mihu 
bia), Mariana 
nești), Gina 
și alțiii. (C. 
resp.).

sportive ale între-
Arădeanca și Victo- 
(I. PETROVAN —

(Cora-
Freda (Drăgă- 

Strejescu (Slatina) 
G1IIȚESCU — co-

★
s-au întrecut peste 1 000 de 
sportivi calificați în urma eta
pei de masă, cea mai bună 
comportare avînd-o reprezen
tanții liceelor „Tudor Vladimi- 
rescu", „Ecaterina Teodoroiu", 
Pedagogic din Tg. Jiu, „Tudor 
Arghezi" Cărbunești, Mecanic 
Sadu ți Lie. Novaci. De aseme
nea, s-a desfășurat și „Dacia
da comerțului", pe primele 
locuri situîndu-sc sportivii de 
la O.J.T. și U.J.C.C. Gorj, pre
cum și cei de la I.C.S.A.P. Tg. 
Jiu. Paralel cu aceste întreceri 
a avut loc și „Cupa UNCAP" 
la popice, învingători fiind Gri- 
gore Pîrcălab, de la C.A.P. 
Pandurii Tg. Jiu și Maria Foia, 
de la C.A.P. Crușețu. (M. Hă 
loi — coresp.).

SIBIU. în cadrul „Daciadei", 
pe un traseu din parcul „Sub 
arini" din Sibiu s-a desfășurat 
finala pe țară a Dinamoviadei 
de cros. întrecerea s-a bucurat ' 
de un frumos succes. Cei pes
te 160 concurenți, reprezentînd 
56 de asociații sportive ale 
M .].. s-au întrecut cu ardoare 
pentru ocuparea unui loc frun
taș. Iată cîștigătorii :
— C. Roșu (Dinamo 
București) și Dinamo 
4 500 m — S. Ghipan 
Olt) și Dinamo Olt.

în deschiderea finalei s-a 
desfășurat un cros al asociați
ilor locale la care au luat 
parte peste 200 de concurente, 
ciștigat de Violeta Avram 
(Club școlar MIU) și crosul 
A.S.A., în care locul I a reve
nit lui I. Dabija. (I. IONESCU
— coresp.)

ORADEA. în cadrul coopera
ției meșteșugărești, iubitorii 
sportului au participat la o sc
rie de întreceri de cros, popi
ce, șah și tenis de masă. Re
marcăm buna organizare rea
lizată de cooperativele încălță
mintea, COTEX din Oradea și 
„Muncitorul" din Beiuș. Din 
păcate, cooperativele „Viitorul" 
ți „Deservirea" din Salonta și 
„Record" Marghita se limitează 
la... pregătiri, pînă în prezent 
neorganizînd încă nici o com
petiție. (I. Ghișa — coresp).

3 000 m 
Victoria 
Brașov ; 
(Dinamo



[BUCAȚIA FIZICĂ Șl ShillTIII - COMPOWIHTE ALE CMLIZAȚItl SATULUI

Marile transformări revoluționare petrecute în anii dez
voltării socialiste a vieții satelor patriei noastre au 
făcut ca activitatea de educație fizica și sport sâ 

intre în preocupările țărănimii muncitoare, constituindu-se 
tot mai activ ca o componenta a civilizației satului socia
list. In conformitate cu indicațiile tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al partidului, cuprinse în 
obiectivele Programului privind dezvoltarea activității de 
educație fizica și spoit pe perioada 1976—1980, sub con
ducerea organizațiilor de partid, prin grija consiliilor comu
nale pentru educație fizica și sport și a asociațiilor sportive, 
în colaborare cu consiliile de conducere ale cooperativelor 
agricoie de producție și organizațiilor U.T.C., viața spor
tiva a satelor angreneazâ din ce în ce mai mult un numâr 
mare de participant.

Vâ prezentam în aceasta pagina cîteva imagini ale acti
vității sportive din mediul sătesc.

„DACIADA" IN LUNCA JIJIEI

„APĂ PROASPĂTĂ COPIILOR //
• ••

O Un director de școală dinamizează

activitatea sportivă a comunei
Vîntul mătură pe drum foi de 

porumb uscate, frunze de prun, 
djucîndu-le în vale, spre Jijia. 
Tractorul care trece pe lingă noi, 
cu remorca încărcată de porumb
— „ultimele transporturi* îi stri
gă tractoristul unui gospodar — 
răscolește coJbuil toamnei. Așa
dar, acesta 4 satul iacobeni, cam 
la 1 8t>0 de suflete, ținînd de Dîn- 
gehii Botoșanilor. Ajungem din 
urmă o femeie cu două găleți 
de apă, pline ochi. Ii sărim în 
ajutor. „Am in drum un izvor 
foarte bun. Profit de faptul că 
trec pe lingă el. și duc copiilor 
apă proaspătă* — ne spune. „Dar 
cîți copii aveți dumneavoastră?* 
„Astăzi... 36. Lucrez cu clasa a 
III-a“. Așa facem cunoștință cu 
profesoara de educație 
Ana Dăscălescu. Le diuce 
lor apă proaspătă...

Școala generală, școală 
privește și ea, de pe colină spre 
valea Jlțjiei. "
tîmpinat de 
cat în halat 
tn mijlocul 
dări. Se numește Ion Dăscălescu, 
soțiul profesoarei de educație fi
zică,. unul din cei doi maeștri ai 
sportului pe care îi are județul 
din Moldova de Sus. „Consoli
dăm o clădire mal veche care 
ne va oferi spațiu pentru atelie
rele școlii și cîteva încăperi cu 
destinații sportive.
vreți să vedeți ceea ce am rea
liza, t în domeniul _ ’
Ce-ar putea să aibă deosebit, 
pe această temă, școala dan sa
tul iacobeni ? la să vedem...

In curtea spațioasă, copiM se 
zbenguie în recreația mare. Din
colo de un șir de pruni ne în- 
tîmpimă, însă, un tablou care 
puir și simplu ne surprinde. Este 
o bază sportivă cum nu sînt 
prea multe la sate : terenuri de 
midiifotbai, handbal, baschet, vo
lei, groapă de sărituri, împrej
muite cu un gard de sîrmă nou, 
apoi un rînd de pomi tinert. 
Porțile șl panourile sînt proaspăt 
vopsite, marcajele de pe zgură
— în alb și albastru — sînt per-

fizică 
copil-

IUMlâ,

Reporterul este irt- 
un direotor î*:ibră- 
ailbastru, de lucru, 

umed echipe de zL-

Poale că

sportului*.

Două echipe de ■ handbal 
gata să intre pe teren, 
avut aceste terenuri și in 

T . . w prile
jul „Daciădei” le-am pus La 
punct. Știți, la noi, la sate, com
petiția aceasta este ca o ploaie 
de primăvară. Aduce roade 
bune". Ana Dăscălescu intră pe 
teren cu elevii ei, iar dtrectbrul 
ne invită în școală. Totul dove
dește că aici există o mtnă de 
gospodar iscusdit. Pe coridoare, 
printre plante, ornamentale, pa
nouri : „Amicii drumeției", .J^a- 
tematicieiiii* ... «„Daciada" — 
primii 1 aureați-. Notăm : Floren
tina Liușnea, Petru Cernltu, Gl- 
cuța Ursache.-

„Știți, poate ar fl bine să no
tați că, pe lingă întrecerile spor
tive școlare, se desfășoară o 
frumoasă activitate și la nivelul 
satului. Avem un consiliu să
tesc harnic..." Cobarim spre 
marginea localității. Pe șes, în 
lung'tM rîului, rirdiucdle de rațe 
par urmele unei bătălii ou bul
gări de zăpadă, între două armM. 
de copii. Un singur perimetru 
este de um verde mat : 
sportivă a satului, frumos 
prejmuită, reamenajată tot 
acest an. „La fiecare sflrșlt de 
săptămină se desfășoară aici în
treceri. Duminica trecută am or
ganizat, în cadrul „Daciadei“, 
acțiunea „Avem musafiri 
sat". Șl am avut. Sportivi 
Hănești, ......... .
DlngenL Acolo unde vedeți balta 
aceea e un izvor. La anul vrem 
să amenajăm un bazin de inot*.

De un singur lucru a „uitat* 
să ne vorbească directorul. Nu 
ne-a spus că există în șooală un 

; puternic cere de modelism, că 
a însuși este maestru al spartu
lui la această disciplină, că M 
Balcaniada aerohaiutbcă din 
acest an a ocupat locul trei și 
că visiă său este să ajungă cu 
copiii din Iacobeni primii pe țară 
în acest sport. Tot tn oadrul 
„Dacladei*.

Viorel TONCEANU

fecte.
stau
„Am 
anii trecuți, dar acum, 

~ le-am

baza 
îm- 

tn

in 
rlLn 

Mihăilășenl, Dobricenl,

TONUL L-

rWW!l
»

De la Zalău, șoseaua care 
duce spre Cluj-Napoca trece 
peste muntele Mezeș, coborînd 
în Valea Agrișului. După ce 
treci de satul Ciumîrna, se ză
resc primele gospodării ale co
munei Românași, localitate în 
care te întîmpină, încă de la 
intrare, semnele vieții noi, 
să vedeți dv — ni s-a 
înainte de plecare — că 
sportul este ca la el

DAT CADRELE DIDACTICE
De astă-datâ ne-am propus ca rubrica noastră privind expe

riența pozitivă să conțină și aspecte din activitatea sportivă care 
se desfășoară in localități rurale. La Românași (județul Sălaj) 
și in satul Gelei (comuna Tismana, județul Gorj) consiliile comu
nale pentru educație fizică și sport au intrat destul de repede .. 
— după constituirea lor — in problemele pe care le au de 
rezolvat, astfel că au organizat numeroase manifestări sportive 
de masă, cu bune rezultate in atragerea tineretului la practicarea 
exercițiilor fizice.

LA ROMÂNAȘI SPORTUL ESTE LA EL ACASĂ"
educația fizică, unde „era mu
sai să dai numai note de 10", 
și-a căpătat încet-încet, lo
cul său distinct printre ce
lelalte discipline și, odată 
încheiate și lucrările la te
renuri („cu concursul întregu
lui colectiv, elevi și profesori0), 
n-a mai fost decît un pas pînă 
la primele realizări notabile. 
Adică, pînă la cele dintîi con
cursuri („Cel mai bun alergă
tor", „Cea mai bună echipă" de 
handbal, de volei, de fotbal 
ș.a.) ; pînă la formarea primi
lor 18 instructori-elevi cu răs
punderi precise în activitatea 
sportivă ; pînă la întrecerile 
cu elevii din Bucium, Agriș, bloul activității 
Creaca, Poarta Sălajului, Păușa, ” 
Chichișa, Romița și Ciumîrna. 
Al doilea pas l-a însemnat cla
sarea elevului Viorej Suciu (ci.

a VII-a) pe locul I la etapa ju— . 
dețeană a campionatului repu
blican de cros și pe locul III 
la etapa de zonă, participarea 
elevelor Mariana Ghiuruțan și 
Viorica Meszaroș (cl. a VIII-a) 
la „Crosul tineretului", precum 
și promovarea în grupele de 
atletism ale C.S. Școlar a spor
tivelor Diana Moroti și Maria
na Pop. („Acum, în cadrul „Da- 
ciadei" deoarece avem și sală, 
vom organiza cu mai multă 
frecvență și întreceri de tenis 
de masă și șah, iar dacă va 
ninge ca lumea, locuri pentru 
întrecerile cu sania găsim noi"). 

Nu ar fi, însă, complet ta- 
........................”.'l sportive din 
Românași, dacă am Vorbi nu
mai despre școală, pentru că și 
în sat există mulți iubitori ai 

. sportului. Au Toc adesea între
ceri de fotbal cu echipe din 

PROFESORUL DE BIOLOGIE ANIMATOR AL SPORTULUI toate satele din împrejurimi.
Pe coama unui deal este așe

zată școala generală din satul 
Celei. Dacă privești doar clădi
rea nu ești chiar surprins că 
ea a putut fi amplasată acolo; 
altfel se pune însă problema 
cînd vezi adevăratul șirag de 
terenuri de sport. întrebarea pe 
care ți-o pui este cum de au 
încăput pe un loc atît de re- 
strîns atîtea terenuri (de fot
bal. de volei, de tenis, pistă 
aplicativă) ? Intuind că aceas
ta va fi prima întrebare pe 
care i-o vom adresa, interlocu
torul nostru, profesorul de bio
logie Constantin Diaconescu, 
directorul școlii generale din 
satul Celei, ne răspunde : „Din 
moment ce școala se află aici, 
trebuia să facem ceva și în pri
vința amenajării terenurilor de 
sport. Și am făcut. Toată baza 
noastră sportivă a fost amena
jată de elevii școlii, de alți ti
neri din sat, cu sapa și cu lo
pata. Este drept, ne-au trebuit 
cițiva ani pentru aceasta, dar 
acum avem satisfacția 
noastre", 
cele mai 
educație 
pune și 
cînd timpul permite și tot aici 
elevii fac gimnastica de învio
rare (de astă dată, fie că plouă, 
ninge, sau bate vîntul, locul 
rămîne același. „Doar de asta 
îi spunem gimnastică de învio
rare" — precizează directorul) 
cu comenzile și explicarea exer
cițiilor înregistrate pe bandă 
de magnetofon.

Mai trebuie spus că direc
torul școlij este și președintele 
Consiliului comunal 
pentru educație fizică 
în această calitate, el 
bește despre acțiunile

„O
spus 

acolo 
____  _ ___ acasă". 

Stăm de vorbă cu profesorul 
de educație fizică Cosma 
bleșan, pe care cu greu îl 
ținem cîteva minute de la 
te treburi în legătură cu 
transport de. piatră pentru

Cu- 
re- 

niș- 
un 

... __ ba
za sportivă. („In orice gospodă
rie omul încearcă să-și facă to
tul în jurul său, în așa fel in
cit să ducă o viață cit mai 
bună. Așa și noi..."). Aflăm că

de masă (întreceri de fotbal — 
echipa comunei activează în 
campionatul județean Gorj — 
de handbal și volei) organizate 
cu participarea tuturor tineri
lor din comună. Deocamdată 
întrecerile sînt găzduite de te- 

Cu experiența 
de 

sportive,

renurile școlii, 
pe care o are în materie 
amenajări de baze 
directorul școlii din Celei s-a 
angajat în fața organelor lo
cale de partid și de stat din 
Tișmana că va mobiliza tinerii 
la acțiuni de muncă patriotică 
pentru construirea unui teren 
de fotbal. Lucrările au și în
ceput...

de asemenea la șah, volei, trîn
tă („avem un campionat al 
comunei"). Dar. să nu uităm 
popicele („am făcut o popică- 
rie, pentru că altfel nu se mai 
putea"), la concursuri puțind fi 
întîlniți și Alexandru Todoran, 
Octavian Pop, Gheorghe Ghiu- 
ruțan, a căror vîrstă măsoară 
6—7 decenii, dar și tinerii Ion 
Ilea, Ion Costică și Constantin 
Ghiuruțan. Cînd am plecat, moș 
Gheorghe ne petrecu cu urarea 
„Mai vino, taică, pe la noi, că 
avem flăcăi voinici și silitori în 
ale întrecerii..."

E. FÂNTÂNEANU 
I. GAVP.ILESCU

muncii
Aici se desfășoară, în 
bune condiții, orele de 
fizică (deși școala dis- 
de o sală de sport)

Tismana 
și sport, 
ne vor- 
sportive

SPORTUL ÎN LUME, ÎN TARĂ SI... ÎN BERCENI 7 J u

Din preocupările consiliilor comunale pentru- 
educație fizică și sport din județul Prahova 
nastică a ajuns anul acesta la 
a 12-a ediție. Cifra nu este 
de neluat în considerație iar 
durabilitatea acțiunii demon
strează rădăcinile adinei ale 
sportului în comună. • Tot aici, 
bâtrinii nu se mai minunea
ză, iar babele nu-și mai scui- 
pă-n sin, privind fetele in 
șorturi, pe biciclete, partici- 
pînd la excursii cicloturistice, 
care adună cîte 30—40 de ti
neri și vîrstnici • „în lume, în 
țară și în Berceni" — se inti
tulează, ambițios, panoul care 
informează asupra evenimen
telor sportive toată suflarea 
satului. • „Am citit în ziarul 
„Sportul" — spunea Aurelian 
Muscalu, din consiliul sportiv 
al comunei — că la Brănești, 
în Ilfov, a fost înființat un 
club sportiv sătesc. Și la noi 
se practică, cu bune rezultate, 
handbalul, tenisul de masă, 
luptele, gimnastica- Avem o 
bază materială corespunzătoare, 
specialiști și profesori de edu
cație fizică. De ce să nu în
ființăm și la Berceni un ase
menea club sportiv ?” O între
bare legitimă, o Alexandrina 
Vrînceanu, profesoară de edu
cație fizică, membră a consi
liului din comuna Măgureni : 
„Colegul meu din Ciorani adu
cea în discuție o sarcină di
ficilă a consiliului comunal 
pentru educație fizică și sport, 
aceea de a convinge pe c«ope-

De vreme ce la Păuleștl lo
calnicii participă la „Daciadă”, 
sau la Olimpiada sportivă cu 
torțe, interesantă inițiativă lo
cală, navetiștii de la Cerașu 
își organizează încă din autobu
ze întîlnirile de fotbal și dis
cută aprins despre clasamentele 
campionatului asociației spor
tive, Ia Gura Viitoarei se 
joacă un sport socotit pînă nu 
de mult, prea... nobil pentru 
sate, tenisul de cimp și se 
organizează serbări sportive cu 
pînă la 400 de tineri, iar la 
Berceni copiii participă la în
treceri de gimnastică artistică 
și sportivă, se poate spune că 
în unele sate și comune ale ju
dețului Prahova educația fizi
că și sportul au devenit o par
te componentă a civilizației 
și pe aceste, meleaguri.

Cine ar fi crezut, cu ani în 
urmă, că una dintre problemele 
vieții satelor 
și formarea de 
tivi sătești 
handbal, tenis 
nă, tenis de 
nastică? Așadar, 
înfloritoare sub toate aspectele, 
satele noastre . <țau mîna cu 
sportul : aceasta a fost ideea 
principală pe care reporterul a 
desprins-o de curind, la schim
bul de experiență organizat la 
Bușteni, cu reprezentanții con
siliilor comunale pentru edu
cație fizică și sport din jude
țul Prahova. Să încercăm să 
ilustrăm cele de' mai sus : o 
In comuna Berceni, „Cupa 24 
Ianuarie” lă handbal și gim- '

noastre va fi 
instructori spor- 
pentru trîntă, 
de cîmp, oi- 

masă, gim- 
mereu mai

I

ratori să practice sportul, să 
facă să dispară unele menta- 
lități vechi, o rezistență ne- șS
fondată la mișcarea sub formă 
de exercițiu fizic organizat. 
Problema este reală, ne-am iz- Js
bit și noi de ea. Știți cum am Jî
încercat s-o rezolvăm ? Am 
chemat și pe părinți la întîl- 
nirile sportive ale copiilor. ;;
Le-am pus la dispoziție o min- 
ge de fotbal sau de volei. Unul 
dintre ei a spus : „Decît să ne 
pierdem vremea privind, hai să g: 
tragem și noi la o poartă". Ni- 
meni nu s-a lăsat invitat de îs 
două ori... • „Șahul nu tre- 
buie să fie un refugiu la care 
alergăm cînd alcătuim rapoarte 
despre activitatea sportivă" — 
spunea Petre Nicolae din Cio- 
răni. „Ideea este asta : șahul 
e bine sa fie practicat, dar nu 
ca să înlocuiască sportul ca îș 
mișcare fizică, ca efort mus
cular- Dacă întindem cîte 3—4 
table de joc și nu mai facem 
altceva, n-am rezolvat mișcarea 
sportivă de la sate". Just.

Reprezentanții consiliilor
sportive comunale au făcut un 
util schimb de . experiență, 
aflat metode 
ciente care, 
țiile concrete 
ce la o mai 
tare a sportului sătesc din ju
dețul Prahova.

Radu T1M0FTE

au 
interesante și efi- 
aplicate la condi- 
existente, vor du- 
accentuată dezvol-

Față în £ață

LA ȚIȚEȘTI, SPORTUL ÎNFLOREȘTE
LA MĂRĂCINENI,
Citim pe harta județului 

Argeș numele unor localități 
din mediul rural. In timp pe 
unele ne sînt binecunoscute
— ' datorită acțiunilor sportive 
care se organizează aici — de 
altele n-am auzit decît foarte 
puțin sau deloc. Iată, de pil
dă, Țițești. Aproape că nu 
există manifestare sportivă 
organizată pe plan județean 
sau republican la care tinerii 
și mai puțin tinerii din a- 
ceastă comună să nu partici
pe, să nu se distingă prin re
zultate bune. Din rîndul co
munelor care nu apar cu re
zultatele așteptate in sportul 
de masă și nici prin competi
țiile județene : Mărăcineni.

Dorind să aflăm cum se 
explică această atitudine de
osebită față de fenomenul 
sportiv, ne-am deplasat în 
cele două comune. Mai întîl 
la Țițești, apoi la Mărăcineni
— ultima mult mai puternică 
din punct de vedere econo
mic decît prima. In ambele 
am discutat cu tineri, cu re
prezentanți ai organelor lo
cale, cu... Edificatoare ni s-au 
părut însă discuțiile purtate 
cu președinții consiliilor co
munale pentru educație fizi
că și sport, motiv pentru care 
reproducem din acestea.

ȚIȚEȘTI. Pe învățătorul 
Constantin Dumitrescu l-am 
aflat după o adunare în ca
drul căreia fusese propus 
candidat pentru alegerile de 
deputați de la 20 noiembrie, 
fapt obișnuit intruclt din 
1953, de cînd a venit în co
mună, a fost ales mereu de
putat in organul local comu
nal. Din 1954 este și președin
te al asociației sportive res
pective și este cunoscut ca 
,;părinte sportiv" pe aceste 
locuri. Datorită lui, cu spri
jinul profesoarei de educație 
fizică Maria Stanciu, a soțu
lui acesteia, Gheorghe Stan
ciu, în Țițești tinerii joacă de 
ani de zile volei, handbal, oi
nă, fotbal ș.a. ; în școala ge
nerată fiecare clasă are masa 
sa de tenis ; comuna are 
două popicăril de beton iar 
o a treia este în construc
ție ; pentru fiecare disciplină 
există un responsabil și in
structori ,,școlarizați" in co
mună ; în competiții republi
cane locuitorii comunei au 
obținut rezultate bune ; de 
multe ori se organizează dru
meții spre comunele alăturate 
unde sînt manifestări spor
tive („iar pe dealurile din 
drum, mai facem și cîte un 
concurs de orientare 
vă“) ; frecvente sînt 
festările săptămînale 
sportului preferat", în 
fiecare poate practica

v SE OFILEȘTE.. 
unele discipline se fac antre
namente sistematice ; se or
ganizează crosuri țsub deviza 
,,Aleargă să fii sănătos") ; o 
intensă activitate la oină (sînt 
aici 6 echipe).

— Cum ați reușit ? între
băm.

— Iubind sportul și organi
zed acțiuni interesante, 
tractive. A fost greu la 
ceput — îmi arhintesc 
pentru a dovedi că nu-i ru
șine să scoți fetele £>e 
dion, în costum de sport, 
organizat un cros la care 
participat soția mea, trei 
rori ale mele, profesoara 
educație fizică Maria Stanciu 
— dar cu timpul sportul a 
intrat în viața, noastră coti
diană. Ce să vă mai spun de 
primarul Petre Stanciu, care 
ne ajută, care merge cu noi 
deseori oriunde avem acțiuni 
sportive. La fel vicepreședin
tele consiliului popular comu
nal, Gh. Sora.

MARACINENI. Aici există 
un teren de fotbal destul de 
neîngrijit pe care se antre
nează o echipă din Pitești — 
Mercur — în care „sînt și 
cîțiva băieți din comuna". La 
Școala generală, o bază spor
tivă prost gospodărită. Pe 
terenul de la S.M.A. „se joa
că uneori volei“. Ba și la 
Trustul pomicol „există un 
teren de tenis pe care se joa
că". Crosuri, acțiuni sportive 
reprezentative, duminici cul
tural sportive, participări 
consistente în competiții ju
dețene, republicane? „Nu, as
ta nu, în ultima vreme..." 
Pentru că, după cum ne spune 
tovarășa Livia Creasta, preșe
dinta consiliului comunal pen
tru educație fizică și sport, 
directoarea școlii generale din 
comună : „Eu am fost aleasă 
abia în iunie, fiindcă... nu 
știu de ce. Am și alte sarcini 
de răspundere. In iunie, știți, 
a venit vacanța și abia acum 
am revenit. Poate luna vi
itoare... Cîți membri sînt în 
consiliu ? Nu știu, stați să mă 
uit, scrie pe undeva. »Doar 
vreo 3—4 lucrează ceva... Plan 
de activitate avem, l-a făcut 
profesoara de educație fizică 
(în care. l-am văzut, s-a 
transcris cu grijă, în octom
brie, ce trebuia făcut în pri- “■ •' ~ ... - - Am

a- 
în- 
că

sta- 
am 
au 
su- 
de

măvarâ !)... Realizări ? 
aici un dosar, îmi trimit cei 

. care fac cîte ceva...“ (dar 
care n-am văzut nimic 
sebit).

Două comune : Țițești — în 
care sportul înflorește, Măra- 
cineni — în care sportul se 
ofilește. S-o găsi oare șl aici 
vreun grădinar priceput ?

Modesto FERRARINI

In 
deo-

I......... ...   ,
spori îl place mai mult ; la Ilie FEȚalANU, Qoresp.

sportl- 
mam- 
„Ziua 

care 
ce



De la Biroul Executiv

MASURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA
Ancliet

ACTIVITĂȚII FOTBALISTICE
LA TOATE NIVELURILE

ÎNDRUMAREA Șl CONTROLUL FEDERAȚIEI AS

— constituirea unui colectiv de specialiști ai 
C.N.E.F.S. și ai F. R. Fotbal care va controla 
săptăminal la echipele divizionare modul în 
care se traduc în practică și se respectă norme
le de pregătire, fotbaliștii care nu vor 
haremurile nu vor juca etapa viitoare 
pionat.

Cu ocazia etapei de campionat desfășurată miercuri, ne-am 
adresat antrenorilor principali ai divizionarelor noastre A 
cu întrebarea :

CE CONTROALE S-AU EFECTUAT 1N ULTIMUL TIMP LA ECHIPA
DUMNEAVOASTRĂ Șl IN CE AU CONSTAT ELE T

de
trece 
cam-

juniori. Constatind că situația 
a reprezentării fotbalului pe 
este produsă in principal de 

campionatului, de regresul e- 
și al jucătorilor de valoare,

de 
și

/Biroul Executiv al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport a luat in discuție 
bilanțul interuațional ncsatisfăcător cu care fot
balul și-a încheiat acest sezon, eșecurile din 
preliminariile campionatului mondial, în cupele 
europene inter-cluburi, în întrecerile balcanice, 
pentru tineret și 
necorespunzătoare 
plan internațional 
nivelul redus al 
chipelor fruntașe
precum și din cauza nivelului scăzut de exigen
ță la toate eșaloanele practicării și conducerii 
fotbalului. Biroul Executiv a dezbătut, în spi
rit critic și autocritic, cauzele eliminării echipe
lor de club și reprezentative românești din con
fruntările internaționale, precum și problemele 
de fond ale mișcării fotbalistice din țara noastră.

Biroul Executiv al Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport apreciază autocritic 
că nu a luat toate măsurile ce se impuneau din 
Programul de dezvoltare a mișcării sportive 
aprobat de Comitetul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., pentru îmbunătățirea activității fotbalis
tice și lichidarea fenomenelor negative care au 
continuat să se manifeste în acest

In același timp, Biroul Executiv 
constată că Federația română de 
vină importantă pentru existența
de lucruri din fotbal care, prin ultimele rezul
tate ale echipelor de club și naționale au de
zamăgit pe toți iubitorii acestui sport. Biroul 
F. R. Fotbal nu a exercitat controale riguroase 
pentru a constata modul in care sint aduse la 
îndeplinire propriile indicații de mărire a vo
lumului de pregătire și de ridicare a calității an
trenamentelor, neglijind pe de altă parte proble
mele campionatului și ale creșterii și promovării 
elementelor tinere. Această situație a influențat 
negativ pregătirile lotului reprezentativ și a fa
vorizat unele greșeli ale conducerii tehnice a 
federației, care, în final, au dus la necalificarea 
la Campionatul mondial din Argentina.

Pentru lichidarea lipsurilor semnalate 
dicarea calității fotbalului românesc la 
exigențelor pe plan mondial, în vederea
reprezentări corespunzătoare internaționale, 
roul Executiv al C.N.E.F.S., hotărăște :

— pentru reglementarea regimului 
vitate a fotbaliștilor de performanță 
rirea răspunderii acestora față de sarcinile ce 
le revin, mai ales în ceea ce privește respec
tarea normelor de viață sportivă și de pregă
tire, se va introduce incepînd cu 1 ianuarie 
1978, un angajament semnat de jucători la clu
burile și secțiile de care aparțin cuprinzind 
drepturile și îndatoririle fotbaliștilor precum și 
consecințele 
gațiilor ;

acti- 
întă-

care decurg din nerespectarea obli-

stabili pentru fiecare echipă divi- 
sprijinul organizațiilor de partid și 

program de activități politico-educa
tive prin care să se asigure creșterea educației 
politice și cetățenești a jucătorilor, întărirea 
responsabilității, a ordinii și disciplinei, com
baterea manifestărilor negative, aplicarea cu 
fermitate a normelor eticii și echității comuniste ;

— se va 
zionară, cu 
U.T.C., un

sport, 
al C.N.E.F.S. 
fotbal are o 
acestor stări

— se vor lua măsuri de îmbunătățire a siste
mului competițional de fotbal proccdind, in se
zonul 1978/79, la reducerea 
la eșaloanele divizionare, 
irării valorilor și creșterii 
lului tehnic competițional ;

numărului de echipe 
în vederea 
mai rapide

concen- 
a nive-

imediat

Ideea de la care am plecat a fost aceea de a afla in ce 
măsură federația de specialitate a desfășurat activitatea sa de 
indrumare și control în scopul 
educativ, a performanței insăși.

lată cele 18 răspunsuri :

îmbunătățirii procesului instructiv-

— pe baza unui program, va începe 
reexaminarea tuturor antrenorilor și arbitrilor, 
președinților de secții și cluburi divizionare, ai 
conducătorilor centrelor de copii și juniori, după 
care cei insuficient pregătiți vor fi inlocuiți ;

— incepînd cu campionatul 1978'79 antrenorii 
vor Încheia contracte-angajament cu cluburile 
și secțiile pe o durată de minimum 1 ani ;

echipei

(F. C. 
această

și ri- 
nivelul 

unei 
Bi-

— Federația română de fotbal și organizațiile 
cu atribuții in mișcarea sportivă vor lua 
suri pentru întărirea conducerii cluburilor 
secțiilor care au echipe divizionare și se 
ocupa permanent de pregătirea schimbului 
mîine și de ridicarea măiestriei 
nivelul cerințelor internaționale ;

jucătorilor

mă- 
Si 

vor 
de 
la

— pînă Ia 1 ianuarie 1978 se vor elabora cri
terii de selecție și condițiile pe care 
să le îndeplinească arbitrii pe categorii, 
și sistemul 
1 februarie 
arbitrilor ;

— Biroul
mai ferm activitatea Federației de fotbal pen
tru ca aceasta să-și exercite rolul cu mai multă 
exigență și eficacitate, pentru instaurarea grab
nică a unui climat de muncă asiduă, ordine și 
disciplină, cinste și corectitudine, incepînd cu 
membrii federației pină la 
gitimat ;

— convocarea în viitorul
Consiliului Național pentru _____ _____
Sport, care va analiza modul cum au fost înde
plinite hotăririle și sarcinile de partid în 
meniul activității 
suri in vederea 
tuaiei situații.

de formare a acestora iar 
1978 se va revizui actualul

Executiv al C.N.E.F.S. va

trebuie 
precum 
pină la 
corp al

conduce

ultimul jucător le-

apropiat a plenarei 
Educație Fizică și

fotbalistice și va stabili 
unei redresări grabnice a

do- 
mă- 
ac-

— în scopul reîmprospătării și 
tinue a echipelor din Diviziile A 
rilor reprezentative cu fotbaliști_ „____,_____ ,
Federația va îmbunătăți și aplica criterii și ha
remuri privind selecționarea copiilor și junio
rilor și va promova jucători talentați și cores
punzător pregătiți în campionate. Pe această 
bază F. R.‘ Fotbal va testa pină la 1 mai 1978 
valoarea jucătorilor tineri, capabili să facă par
te din loturile echipelor divizionare ;

întăririi con- 
și B și a lotu- 
de perspectivă,

în-

Si folosite In

cere organiza- 
de educație fi

— testarea imediată a potențialului fizic și 
tehnic al tuturor fotbaliștilor 
pînă la data de 30 decembrie 
A iar pînă la 1 martie 1978 
urmînd ca toți acei jucători 
plini criteriile stabilite să nu 
activitatea compctițîonală 
acestora.

de performanță 
a.c. pentru Divizia 
pentru Divizia B, 

care nu vor înde- 
mai fie folosiți in

pină Ia îndeplinirea

Biroul Executiv al CJN.E.F.S. consideră 
dreptățite criticile, observațiile șl sugestiile apă
rute în presă și în relatările de Ia radio și tele
viziune și apreciază că propunerile ce vor fi 
făcute de către jucători, specialiști și Iubitori 
al fotbalului vor fi binevenite 
activitatea practică.

Conducerea mișcării sportive 
țiilor cu atribuții In activitatea
zică și sport, consiliilor sportive județene, clu
burilor și secțiilor de fotbal, să acționeze cu 
hoiărire și responsabilitate deplină pentru apli
carea măsurilor de redresare a fotbalului, ex- 
primindu-și convingerea că în urma măsurilor 
ce se întreprind cu fermitate, exigență și com
petență, activitatea fotbalistică va reuși să rea
lizeze saltul calitativ și să obțină performanțe 
pe măsura așteptărilor.

ION BARBU (F. C. Argeș) : 
„în această toamnă, antrenorul 
federal Octavian Popescu a ve
nit la noi în mai multe rîn- 
duri, urmărind în principal pre
gătirea și evoluția jucătorilor 
selecționați în loturile repre
zentative (A și tineret). Cu a- 
ceste prilejuri au fost puse la 
punct planuri de pregătire in
dividualizată pentru acești ju
cători".

GHEORGHE OLA (F. C. Con
stanța) : „Din partea federației 
nu a venit nimeni la clubul 
nostru în această toamnă, In 
vreo acțiune de îndrumare și 
control".

EMERIC JENEI (Steaua) : 
„Fiind angrenată în Cupa 
U.E.F.A. șl avînd jucători la 
lotul național, echipa noastră a 
fost mereu în atenția federa
ției. Ne-au urmărit la pregătiri 
și Șt. Covaci și C. Cernăianu, 
ultimul stind mai mult la noi, 
o perioadă în care a luat parte 
la antrenamente și a urmărit, 
împreună cu mine sau cu C. 
Crăiniceanu, jocurile 
C. F. Barcelona".

ȘTEFAN COIDUM 
Corvinul) : „Lucrez la
echipă de la 15 iulie, perioadă 
în care, cu excepția lui Nicolae 
Petrescu, care a asistat la sus
ținerea testului fizico-tehnic, 
nu ne-a vizitat nimeni de 
federație, nici pentru 
nici pentru îndrumare, 
un sfat bun nu strică 
că fiecare are nevoie 
tor, de o consultare, __
pinde și cine vine de la fede
rație. Persoana trebuie să fie 
autorizată, competentă. Altfel, 
totul devine o formalitate".

ANGELO NICULESCU (Po
litehnica Timișoara) : „în pri
ma jumătate a lunii septembrie, 
Eugen Mladin a controlat pro
cesul de instruire al primei c- 
chipe și al celei de juniori. El 
a asistat Ia două antrenamente. 
Nu a avut observații de fond. 
Ne-a atras doar atenția că tre
buie să mai insistăm pentru in
dividualizare și pentru ridica
rea capacității de efort".

VALENTIN STANESCU (Pe
trolul) : „Acum două săptămîni 
am fost observați la pregătiri 
de către antrenorul federal Oc
tavian Popescu. Nu a tras nici 
o concluzie, bănuiesc dintr-o 
criză de autoritate, datorată 
decalajului mare de vîrstă din
tre noi".

ILIE OANA (Politehnica 
Iași) : „în iarnă a fost pe Ia noi, 
citeva zile, fostul internațional 
Lazăr Sfera, și apoi antrenorul 
federal Octavian Popescu, care 
a avizat trecerea normelor de 
control de către jucători".

DUMITRU NICOLAE-NICU- 
ȘOR (Sport Club Bacău) : „în 
vară l-am avut ca oaspete pe

Ia 
control, 

Desigur, 
și cred 
de aju- 
dar de-

antrenorul federal Octavian Po
pescu, cînd jucătorii au trecut 
normele de control. Atunci am 
discutat și unele probleme ale 
antrenamentelor cit și aspectele 
de planificare a instruirii".

ION NUNWEILLER (Dina
mo) : „Echipa noastră a bene
ficiat de supravegherea antre
norului federal Cornel Drăgușin 
nu numai în perioada pregăti
rii jocurilor din Cupa campio
nilor europeni, ci și zilnic. A- 
cest control a însemnat, de 
fapt, o colaborare permanentă, 
de la întocmirea planurilor de 
pregătire pînă la realizarea lor, 
în antrenamente și in jocuri".

CICERONE MANOLACIIE 
(F. C. M. Reșița) : „De la 20 
septembrie, de cînd răspund de 
pregătirea echipei, am benefi
ciat de prezența antrenorului 
emerit Coloman Braun Bogdan 
in turneul de două jocuri în
treprins în R. D. Germană. 
Prezența dînsului s-a făcut sim
țită la antrenamente și in ana
liza celor două partide ale tur
neului".

MIRCEA RADULESCU (Spor
tul studențesc) : „Din vara 
acestui an de cînd am pre

luat conducerea tehnică a echi
pei, nu am fost controlat. pe 
linie de instruire, de F.R.F.".

TRAIAN IONESCU (Jiul) : 
„Sint la conducerea tehnică a 
echipei de la începutul acestei 
ediții de campionat. Pînă în 
prezent, am primit vizita, la 
Petroșani, a unui singur antre
nor federal — Octavian Popes
cu —, cu ocazia testării fizico- 
tehnice a jucătorilor, acțiune 
programată in ultima parte a 
perioadei pregătitoare de vară".

ION IONESCU (U.T.A.) : „In 
anul competițional 1977/78, de

CONST) 
versitatca 
vreme ne 
nori feder 
și 15 oct< 
antrenamc 
cu, lmpret 
tat pregăt 
mo Mosco 
a fost făci 
în urmă, 
leanu. S-j| 
amănunțit: 
și juniori, 
s-a pus in 
juniorului

pentr

zent, s-au 
tîvîtății d« 
DOAR DQ 
ocazionată 
tehnică a 
A, cea de 
acordarea 
formațiilor 
competițiile 

In rest, 
muncii pro 
și îndruma 
eșalon d 
desfășurat 
caracter c< 
din aceas 
S-ar puter 
dispunînd 
redus de 
(4), F.R.F.
cum, acop< 
și îndruma 
18 divizion

Meciul Romă

DEFICIENTE MAI VECI
CHIAR LA ORA MECIL

SÎMBĂTA

LOTO - PRONOSPORT INÎODMIAZA
NU UITAȚI ! Numai ASTAZI vă mai puteți procura bilete 

numerele dv. preferate la a doua tragere specială
CU

BASCHET. Sala Floreasca,
ora 9.30 : Dinamo - C.S.U. 

Sibiu (m.A), I.E.F.S.-Lic. 2 
Steaua (m.A) ; de la ora 16 : 
P.T.T. — Știmța Ploiești (m.B), 
Automatica - Gloria Dej (m.B), 
URBIS — Voința Timișoara (m.B) ; 
*ala Giulești, de la ora 17 : 
Voi'nța — Constructorul Arad 
(f.B), P .T.T. — Universitatea Lași 
(*.B).

JUDO, 
ora 13,30 : 
Borzești — 
(Div. A).

RUGBY. ____
Sp. studențesc - Farul, meci In 
cadrul ,.Cupei F.R.R.".

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 16,30 : I.E.F.S. - C.S.U. Ga
lați (f.A), Dinamo — Constructo
rul Brâila (m.A) ; sala Olimpia, 
ora 18 : Olimpia — Spartac 
(f.B) ; sala Progresul, de la 
ora 17 : I.T.B. — Confecția (F.B), 
Progresul — Grivița Roșie (m.B) ; 
sala Electra, de Ic ora T7 : E- 
lectna - C.F.R. (m.B), I.E.F.S. - 
Calculatorul (m.B) ; sala Inst.

Pedagogic, oro 17 : Universitatea 
— Flacăra roșie (f.B) ; sala Fla
căra roșie, ora 15.30 : CJ’.B. - 
Modi cina (f.B).

POLO. Bazinul Florecsca, de 
la ora 15 : Crlșul - GS. Școlar 
București, C.N.U. — Rapid Arad, 

.............................— - - - A.

Sala Olimpia, de Fa
Olimpia - C.S.M. 

Constructorul M. Que

Teren Tei, ora 12 :

II 
___ __ I

A) ; teren Autobuzul, ora 11 : 
Autobuzul — Carpațl SlnaPa (Div.-
B) ; stadionul Republicii, ora

meohiri In cedrul DWIziei 
turneul 5-8.

DUMINICA
FOTBAL Stadionul Steaua,

12,15 : Steaua - ------
ora 14 : Steaua

. ora
U.T.A. (Rm.), 

U.T.A. (Div. 1010$
11 : Rapid - F.C.M. Giurgiu 
(Div. B) ; teren Electronico, ora 
11 : Electronica — Umroa trico
lor (Div. C) ; teren Ghoncea, 
oro 11 : Șoimii TAROM - FI. 
roșie București (Div. Q ; teren 
T.M.B., ora 11 : TJ4.B. — Abato- 

(Div. Q ; teren Automatica, 
ora 11 : Automatica — Ș. N. Ol
tenița (Div. C) ; teren Polico- 
lor, ora 11 : I.O.R. — Tehnome
tal ; teren Mecanica lină, ora 
11 : Mecanica tină — Sireac 
(Div. Q. I

Se atribuie : autoturisme „Dacia 1300“ și „Skoda S 100“, excursii 
în U.R.S.S. și R. P. Ungară, precum și cîștiguri în bani — de va
loare fixă și variabilă.

CÎȘTIGURILE SUPLIMENTARE SE SUPORTA DIN FOND SPE
CIAL ! JUCÎND MAI MULTE BILETE — VA MĂRIȚI ȘANSELE 
DE C1ȘTIG !

Tragerea specială LOTO-2 de mîine 20 noiembrie a.c. va avea loc 
la sediul A. S. Loto-Pronosport — Centrala din Calea Victoriei 
nr. 9 la ora 17,30. Rezultatele vor fi transmise la radio și televiziune 
in cursul serii.
numerele

Extragerea
Extragerea
Fond total 

categoria 1.

EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 18 NOIEMBRIE 1977: 
I : 30 37 30 73 5« CI 12 03 89
a n-a : 4S 72 10 07 24 16 ® 47 69
de clștiguri : 1.147.421 le! din care : 500.000 led report la

La aproape o săptămînă după 
meciul cu Iugoslavia, adică ln- 
tr-un moment cînd gîndurlle fot
baliștilor încep să se limpezeas
că, să dăm cuvîntul jucătorilor, 
care au trăit evenimentul chiar 
pe gazon.

MORARU : „Ce să mai spun, 
tn ce stare mă găsesc ! Sint vi
novat de unele dintre golurile 
primite, dar am ți rămas singur 
tntr-o serie de situații, singur 
tn fața atacanților adverși".

CHEKAN : „Marea cauză a a- 
cestui eșec, care nu-mi lese din 
cap, este nerespectarea sarcinilor 
trasate de antrenori. Concret : 
marcajul tn faza de apărare de 
la mijlocul terenului a fost Ine
xistent, așa creindu-se superiori
tatea numerică a jucătorilor iu
goslavi care au manevrat cu 
ușurință tntr-un spațiu gol. La 
nerespectarea sarcinilor trasate 
s-a adăugat și forma slabă a 
unor jucători și starea emotivă 
a altora. Oricum, cu mal multă 
atenție după pauză, puteam cîș- 
ttga f

SAMEȘ : „O£nd apar aceste că
deri ale echipelor noastre, de 
multe ari ele sint puse numai 
pe seama slabei pregătiri fizice. 
In fapt, așa cum s-au petrecut 
lucrurile și tn jocul cu ecntpa 
Iugoslaviei, ele sint cauzate mal 
cu seamă de slaba pregătire psi
hologică. Pregătirea fizică a fost 
efectuată corespunzător. Atunci 
insă cînd meciul ia o întorsături 
proastă pentru noi, ne descum
pănim ușor. La pauză s-a dat 
indicația să ținem rezultatul, si 
nu primim gol. Nerespectarea 
sarcinilor a făcut ca aceste in
dicații să nu fie îndeplinite".

SATMAREANU n : „Partida eu 
Iugoslavia a însemnat tai meci 
despre care se poate vorbi o 
viață întreagă ! Noi am pierdut 
după pauză, și nu afirm aceasta 
pentru că eu n-am mal jucat tn 
repriza secundă. Am pierdut 
după pauză pentru că focul nos
tru a fost o poezie, contrar in
dicațiilor date la cabină de an
trenorul Ștefan Covaci, care a 
cerut mijlocașilor să joace mal 
retras și mai atenfi la marcaj. 
Cred ci focul nostru naiv a por
nit de la faptul că la 3—2 n-am 
crezut că sintem calificați, ur

mărind o v 
tn primul t 
spune mult 
pornind de 
rului, prob, 
încă 
trebuia sd 
trei mingi 
nu o face, 
joacă cu te 
de apărare 
de matur, 
care se im; 
apărării, ct 
30—40 de n 
care tnscru 
părea că ni 
critice. Șl, 
ratat la 1— 
clsive".

vigu : „ 
tarea lui S 
zentat o se 
sistemului i 
pauză, aces 
na t .-^s •
pol slabul t 
cători, pre< 
ran, a ipflu 
tarea șl re 
mai spun c 
tate sarcinii

DUMITRU 
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tn care mi 
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fac, cu toat 
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ar fi~Xeprez 
mele, Au m 
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a stabilit o realitate evidentă:
Divizia națională de juniori ȘTIRI DE LA DIVIZIONARELE „AK

CHIPELOR DIVIZIEI „A
£ INEFICIENT

pul U.T.A.,
Ir cu oca- 
fizico-teh-
luaiă de
:ral Con-

GHEORGHE STAICU (Olim
pia Satu Mare) : „Ultimul con
trol de la federație a fost fă
cut cu două săplămîni înainte 
de începerea campionatului, 
cînd s-au dat probele de con
trol".

(F.C. Bi- 
ionez nu
ni la clu- 
lt răspun-

LlU (Uni- 
Lln ultima 
noi antre- 

de 13,14 
sistat la 
n Popes- 
pm discu- 
cu Dina- 

ea control 
Isăptămîni 
țin Arde- 
£ analiză 
l efe copii 
kt prilej 
rnportarea 
Lare nu 
Ls^a ana- 
ktir&» pe 
leze Geol- 
Ipcrat".

TDSERIU BONE (A.S.A. Tg. 
Mureș) : „Mă voi referi la a- 
nul 1977. In perioada pregăti
toare, de iarnă, s-a efectuat un 
control de îndrumare de 
către antrenorul federal Octa
vian Popescu, care a urmărit 
planurile de pregătire și o se
rie de antrenamente. Cu ocazia 
trecerii testelor fizico-tehnice a 
avut Ioc de asemenea un con
trol. iar în perioada disputării 
jocurilor din Cupa cupelor an
trenorul federal Octavian Po
pescu a fost detașat o vreme 
pe lingă echipa noastră".

NTCOLAE PROCA (C.S. Tîr- 
goviște): „De cînd funcționez
la echipa C.S. Tîrgoviște — pe
rioada cuprinde și anul compe- 
tițional 1976/77 — am avut un 
control cu ocazia trecerii tes
telor fizico-tehnice, Înaintea în
ceperii actualului campionat".

miM IAR IA... 
REZERVE RĂSBEEATE ?

A Început să Iacă prozeliți 
ideea potrivit căreia divizia 
națională de juniori n-axe ce 
căuta printre competițiile 
fotbalului nostru, că nu-și a- 
tinge scopul pe care și l-a pro
pus, că tot mai bun era mult 
discutatul campionat de re
zerve ! Surprinde această a- 
flrmație făcută — fără să fie 
însă și argumentată serios — 
de antrenorii unor divizionare 
A, dar mad ales de unii con
ducători de cluburi. Oamenii 
au uitat, după numai un an 
și jumătate, cum se juca în 
aed campionat de rezerve 
(In realitaite, majoritatea ju
cători plafonați, care nu mai 
aveau ce oferi fotbalului), ce 
exemple dădeau aceste re
zerve unor coechipieri mai 
tineri, dornici de afirmare.

Opinii

• UNIVERSITATEA CRAIOVA nu-i va pu
tea utiliza în meciul de mîine pe Boldici, Că
mătarii și Donose (accidentați), cărora li s-a 
adăugat Bălăci, suspendat pentru acumularea 
a trei cartonașe galbene. • La A.S.A. va lipsi 
din formație atacantul central Fanici, indis
ponibil pentru o perioadă mai îndelungată, 
fiind accidentat. • SPORTUL STUDENȚESC 
nu-i va utiliza, în continuare, pe Grigore și 
M. Sandu, acesta din urmă fiind indisponibil 
pină la primăvară • La POLITEHNICA IAȘI 
prezența în echipă a lui Micloș este sub sem
nul întrebării. în același timp se confirmă in
disponibilitatea, pină la sfîrșituil acestui sezon,

a lui Simionaș • Pană și Șoșu continuă să fie 
inutilizabili la SPORT CLUB BACĂU • La 
POLITEHNICA TIMIȘOARA, Anghel și Cotec 
sînt incerți pentru jocul de mîine de la Bacău 
*_ J"3 STEAUA, Agiu, accidentat în ultima eta
pă, la Hunedoara, este incert pentru meciul 
cu U.T.A. • La JIUL nu va juca Dumitrache. 
Jucătorul din Petroșani (eliminat de pe teren 
în etapa precedentă, în întâlnirea cu Sportul 
studențesc, pentru joc violent, după ce în pre
alabil primise un cartonaș galben pentru ati
tudine nesportivă față de un coechipier) a fost 
suspendat de comisia de disciplină a F.R.F. pe 
trei etape.

★ ★
De la sfir- cît această activitate să poată
kute de fi cu adevărat eficientă. Să nu
lă în pre- uităm însă că forul conducător
:adrul ac- al fotbalului nostru ar fi putut
i F.R.F. apela în această direcție la
II : prima, membrii colegiului central al
□ fizico- antrenorilor - organ, practic,
iivizionare inexistent de multă vreme —
ristind din la instructorii C.N.E.F.S. și la ca-

tehnice dreie de specialitate ale cate-
jajate în drei de fotbal a I.E.F.S. Nefă-

and acest lucru, F.R.F. a renun- 
. pe linia țat, de fapt, la posibilitatea

| control realizării unui control perma-
I primului nent și sistematic la toate ni-
zctivitatea relele competiționale, ți, in a-
ETavut un cest fel, a renunțat și la una
vplător și, din principalele pîrghii ale îm-
ineficient. bimătățirii procesului instructiv-

•sigur, că educativ. Ceea ce explică, in
lăr relativ parte, atît rezultatele slabe ob-

federali ținute, în această toamnă, în
>utut, ori- confruntările internaționale, cît
le control ți nivelul calitativ modest al
oate cele întrecerilor din actuala ediție de
șa fel în- campionat

Problema ni se pare a fi cît 
se poate de serioasă, mai 
ales acum — în contextul în 
care se discută realist despre 
fotbalul nostru — și trebuie 
să spunem lucrurilor pe ‘ nu
me, răspicat.

Este foarte adevărat, divizia 
națională de juniori n-a a- 
juns să fie ceea ce s-a dorit 
atunci cînd s-a botărtt înfiin
țarea ei. Și n-^a devenit o 
competiție a tinereții, cu e- 
©hipe alcătuite din veritabile 
talente, speranțe ale fotbalu
lui nostru, pentru că — fă- 
cînd abstracție de timpul re
lativ scurt de dnd exista —- 
dtEburile N-AU FĂCUT TO- 
TUL PENTRU A O SPRIJINI 
EFICIENT.

Cîte dintre cele 18 duhuri 
divizionare A au realizat în 
vara trecută, sau pe parcursul 
actualei întreceri, acele se
lecții vaste, riguroase, compe
tente pentru a descoperi Ju
cători tineri înzestrați, pe 
care să-l hid udă apoi Intr-un 
proces de instruire adecvat 
cerințelor fotbalului modern ? 
Din cîte știm doar 3—I I î

Sigur că-4 mad unșor sâ a- 
ftrmi că această competiție 
nu carespunde ; și mult mai 
dWlcîI să fad tot posibilul 
pentru a o ridica la nivelul 
calitativ necesar. E bine, 
oare, să ne reîntoarcem Ia 
un campionat cu rezerve ră
suflate, care nu mal au ce 
căuta fn fotbalul nostru de 
prim eșalon ?

L DUMITRESCU

O privire spre 

eșalonul secund

Au trecut 11 etape în divizia 
secundă și, deocamdată, aspirați
ile favoriților nu s-au împlinit. 
Dacă ne aruncăm privirile asu
pra clasamentelor celor trei serii, 
vedem că în frunte nu se află 
Rapid, Progresul, F.C.M. Galați 
(doar cu cîteva luni în urmă fos
te divizionare A), nici Steagul 
roșu Brașov, F. C. Baia Mare 
sau Gloria Bistrița, ci alte echi
pe. „Povara44 primului loc o 
poartă, și pe deplin meritat. Glo
ria Buzău, Metalul Plopeni^ Di
namo Slatina sau Chimia Rm. 
Vîltcea (Interesamtă „rotația*4 lor) 
șl C.F.R. Cluj-Napoca, care, îm
preună cu „U“ ține să ne de
monstreze că fotbalul clujean a 
intrat, diupă multe ezitări, pe un 
făgaș bun. Firește, multe se pot 
șl se vor mai întîmp>la.

ȘI BUNE ȘI RELE...

Dorind să vedem ce s-a lntîm- 
plat în ultimele etape am apelat 
La foile de arbitraj și la rapoar
tele unor observatori federali. în 
general, se poate aprecia că jo
curile s-au disputat Intr-o 
atmosferă de sportivitate. Arbitrul 
L Braun (Buzău) remarcă, din 
nou, obiectivitatea spectatorilor 
din Tîrnăveni, observatorul fede
rației Al. Ionescu are cuvinte 
de laudă la adresa publicului din 
Cugir. Sînt doar două exemple 
dintre multe altele. Din păcate, 
au existat și cazuri ce se si
tuează la celălalt pol. Ne vom 
opri puțin la meciull disputat la 
Botoșani, între C. S. și F.C.M. 
Galați. în această partidă, ar
bitrul I. Urdea (București) a ară
tat cartonașul galben la 6 (șase!) 
jucători : Bordeianu (pentru vo
ciferări). Dudea, Macovei și Tica 
(toți din echipa locală), Ghirca 
și Deselnicu (F.C.M.) pentru joc 
dur. In cele din urmă, Macovei 
a șl fost eliminat. Lanțul slăbi
ciunilor nu s-a oprit aici. Ob
servatorul federal N. Georgescu 
consemnează în raportul său că 
arbitrul (pe care l-a notat cu 8) 
„a anulat un gol perfect valabil4*

35 DE ECHIPE OASPETE 
N-AU MARCAT NICI UN GOL I

înscris de gazde (!), că a favori
zat într-o oarecare măsură pe 
oaspeți și a dat decizii care au 
produs ilaritate. Cîțiva specta
tori turbulenți au vrut să se ră
fuiască cu arbitrul, dar în cele 
din urmă faptele grave au fost 
evitate, arbitrul plecînd din lo
calitate cu autobuzul lui F.C.M. ! 
Revelatoare este și caracterizarea 
evoluției formației gălățene fă
cută de observator : „echipa a 
jucat haotic, fără o concepție pe 
măsura posibilităților jucătorilor 
ei44. Apreciere de loc măguli
toare șl la adresa jocului forma
ției Rapid, lia Slatina. Iată ce 
acrie observatorul G. Baras chi ; 
„evoluție slabă, sub toate as
pectele. Jucătorii, foarte indisci- 
plinați, in special între ei44.

Alt caz ni-1 prezintă în raportul 
său arbitrul N. Georgescu (Bucu
rești), de la meciul C.S.M. Sucea
va — Ceahlăul P. Neamț. Jucă
torul Ticheli (Ceahlăul), după ce 
fusese avertizat, în min. 84, cînd 
echipa sa a primit gol, a vrut 
să-1 lovească pe tușier. A inter
venit arbitrul de centru, dar s-a 
ales cu un „spiț44 în gleznă. Fi
resc, Ticheli a fost eliminat, Iar 
pentru gestul său reprobabil co
misia de disciplină l-a suspen
dat pe 6 (șase) luni ! Aviz ama
torilor ! Ar trebui să mediteze 
șl antrenonull Gh. Dun-gu (Unirea 
Alexandria) care, consemnează 
arbitrul V. laeob, ,,mi-a adus o 
aerîe de jigniri...*

CÎND VIZEZI DOAR UN PUNCT

Obținerea unei „remize44 rămîne, 
din păcate, principalul obiectiv 
al echipelor care joacă în depla
sare. A arătat-o în meciul de la 
Zalău F. C. Baia Mare, formație 
cu posibilități mult mai mari, de
cit Armătura. Iată ce consemnea
ză observatorul N. Stănculescu : 
„oaspeții, superiori adversarilor, 
pe toate planurile, au plimbat 
prea mult mingea și nu au insis
tat în atac decit în anumite pe
rioade.* Această teamă, de multe 
ori nejustificată, a împiedicat-o 
șl pe Progresul București să ob
țină un rezultat mai bun la Rm. 
Vîlcea. Antrenorul D. Baboie ne-a 
declarat cu amărăciune că „re
gretă faptul că echipa nu a in
sistat în atac încă din prima re
priză*. Duminică, la Bala Mare, 
Victoria Călan a șutat doar o 
dată la poartă !

Acestea a>u fost doar cîteva e- 
xemple. Meciurile din ultimele 
două etape au demonstrat din 
nou silaba eficacita'te a celor mai 
multe dintre formațiile care s-au 
deplasat. Din 54 de echipe vizi
tatoare, 35 s-au înapoiat acasă 
fără să fi înscris vreun gol ! 
Proccmrtjul e^te mare și cît se 
poete de grăitor...

Constantin ALEXE 
PompHiu VINTiLA

PROGRAMUL $1 ARSURII ETAPEI A 13 fl A DIVIZIEI D
SERIA I : • Relotmi! Sărânești — C.S. Botoșani : F. Cheresteș (Tg. 

Mureș) e F.C.M. Galați — Gloria Buzău : N. Hainea (Bîrlad) • 
Portal Constanța — C.S.M. Suceava : Al. Drăguț (Zimndcea) — se dis
pută azi, de la ora W • Tractorul! Brașov — X.C.I.M. Brașov : Gh. 
Ionescu (Brașov) o C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț : Eug. 
Volcu (Oltenița) • Viitorul Vaslui — C.S.U. Galați : V. Catană (Că
rei) • S.C. Tulcea — Steagufl roșu Brașov : N. Dumitrescu (Ploiești) 
• F.C. Brăila — Oltul si. Gheorghe : S. Burlacu (Gh. Gheorghiu- 
Dej) a Victoria Tecuci — Nitramonia Făgăraș : Fi. Tăbîrcă (Rm. 
VUcea).

ugoslavia revăzut și explicat de jucători

IAI NOI, PRECUM SI SURPRIZE NEPLĂCUTE APĂRUTE 
LA ORIGINEA USTURĂTORULUI EȘEC DE DUMINICĂ
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Belgrad, dintre Iugoslavia yt Spa
nia. Poate tocmai de aceea am 
comis și imprudența ca, tn loc 
să ne apărăm cu grijă avantajul 
și să lăsăm formația iugoslavă 
să se descopere — pe ea n-o in
teresa decit victoria — ne-am re
pezit spre a mai marca și, astfel, 
ne-am descoperit noi in apărare".

BOlONI : „înainte de toate țin 
să-mi exprim regretul, amărăciu
nea chiar, că echipa țării noas
tre a ratat pe propriul teren ma
rea șansă ce i se oferea de a 
participa la turneul final al C.M. 
Peste ani aș fi avut ce povesti 
familiei mele și prietenilor mei. 
Pe cînd așa... De ce s-a pierdut 
totuși această mare ocazie ? Cred 
că din mai multe motive. In 
primul rind, nu toți componența 
echipei au prins pentru acest 
meci decisiv o bună formă spor
tivă. Or, cum bine se știe, doar 
cu calitățile tehnice nu se poate 
dștlga un joc. Apoi, cu riscul 
de a fi acuzat de lipsă de mo
destie, știindu-se postul pe care-l 
joc, ar trebui spus că in meciul 
cu Iugoslavia echipa noastră n-a 
avut deloc „partea dreaptă", &e 
la fundaș la aripă, ceea ce s-a 
resimțit in ambele faze ale jocu
lui, cu precădere in aceea de a- 
părare. Or, numai cu jumătate 
de formație nu se poate servi o 
replică puternică unui adversar 
dezlănțuit. In sfirșit, aș mai dori 
să-i recomand bunului meu prie
ten Moraru ca pe viitor să fie 
mai activ, să-și concentreze a- 
tenția la absolut toate fazele a- 
menințătoare pentru poarta lui. 
Duminică el a avut deficiențe 
in această privință și nesiguranța

Recitind părerile jucătorilor noștri după meciul cu Iu
goslavia, ne dâm seama câ unii dintre ei nu au reușit 
încă — decepția a fost mult prea mare — să-și limpe
zească gindurile. Cu toate acestea, apar, în multe de
clarații, o serie de elemente socotite a fi cauze princi
pale sau secundare, printre care :
_ 1. Echipa a fost ruptă în două, ceea ce demonstrează 
lipsa de orientare tactică (sau de posibilități) a liniei 
de mijloc. S-a spus că meciul de la Madrid a fost pier* 
dut ca urmare a incapacității atacului. Se spune, pe de 
altă parte, câ meciul de la București a fost pierdut ca 
urmare a incapacității apărării. Adevărul este câ ambele 
meciuri sînt în sarcina întregii echipe, insuficient pregă
tită, linia de mijloc neputind sprijini atacul la Madrid și 
apărarea la București.

2. Echipa a avut o incârcâturâ psihică specială, (deve
nită în cele din urmă handicap) deoarece ea viza nu 
numai victoria, ci și un scor care să elimine posibilita-

lui a fost transmisă întregii 
echipe".

CRIȘAN : „N-am prea multe 
de spus. Clar este că echipa a 
prins una din cele mai slabe 
zile ale sale. In apărare au exis
tat jucători netnspirați. Nici noi, 
atacanții, n-am făcut tot posibilul 
pentru a ne crea mari ocazii de 
gol yi a fructifica cit mal mult".

DUDU GEORGESCU ! „Dumini
că s-a spulberat cel mai frumos 
vis al generației mele de fotba
liști I Nu-mi revin frică de pe 
urma acestui eșec, fi găsesc mul
te explicații și totuși nu pot să 
înțeleg cum de am pierdut in- 
scriind patru goluri. Marcajul 
inexistent contrar Indicațiilor 
repetate la pauză — explică nu
mărul mare de goluri primite a- 
casă. Ar fi, desigur, și Moraru, 
un element al acestui scor ne
obișnuit. Sigur, eu sînt mai în
dreptății să vorbesc despre atac. 
El a inserts 4 goluri. Și, totuși, 
trebuia să Insiste mai mult, tn 
special după 1—o și 3—2. In pri
vința acelei uriașe ratări pe 
care eu am avut-o la 1—2, nici 
acum nu-mi dau seama cum de 
n-a fost gol".

C. ZAMFIR : „Echipa a fost 
parcă ruptă tn două. Am lăsat 
un spațiu larg la mijlocul tere
nului, de care partenerii noștri 
de întrecere au profitat. Acciden
tarea lui Sătmăreanu a contat 
foarte mult".

DOBRAU : „Meciul de dumini
că a semănat, cred, cu o parti
dă Cuțov — Dobrescu I Ambii 
combatanți au dat lovituri, am
bii au primit I Noi am încasat

tea unei răsturnări

mai multe lovituri pentru că am 
tratat mai slab faza de apărare. 

>S-a jucat prea moale chiar și tn 
momentele cînd conduceam. Iar 
această înfrângere grea pornește 
de la greșeli cu repercusiuni 
pentru moralul și evoluția în
tregii echipe !“

ROMXLA : „Nici acum nu 
mi-am revenit după ziua de du
minică tn care am ratat frumo
sul vis de a merge la turneul 
final al C.M. din Argentina. Poa
te pentru mine a fost ultimul 
tren... încerc să găsesc expli
cații la Incredibilul deznodământ. 
Pregătirea a fost bună, am avut 
totul la dispoziție, condiții ex
celente pe tot traseul prelimina
riilor... Sigur că marele neajuns 
a pornit de la momentul de
fensivei, acolo unde s-au pro
dus gravele erori. Ei bine, par
că ne-a luat cineva mințile ca 
să nu ne ajutăm reciproc, așa 
cum am făcut-o la Zagreb sau 
Madrid — pină tn acel minut 
75 ; parcă ne-a întunecat cineva 
judecata ca să nu respectăm in
dicațiile de joc, avertismentul pe 
care antrenorul Ștefan Covaci ni 
l-a dat asupra capacității tehnice 
tn atac a echipei iugoslave. Și 
mal era normal ca, acolo, tn te
ren, unul din jucătorii cei mai 
experimentați să fi tras semnatul 
de alarmă asupra erorilor pe 
care le săvârșeam în lanț, să fi 
sunat strângerea rîndurllor echi
pei. N-a făcut-o nimeni, deși 
trebuia s-o facă, in numele ma
turității și personalității care 
trebuie să ne caracterizeze pe 
noi, jucătorii de performanță. 
Tristă și amară experiență..."

do situație după meciul de la Bel
grad, Iugoslavia — Spania, 30 noiembrie.

3. Lipsa unui jucător de autoritate, care să strîngâ 
rinduriie. Incâ o dată se confirmă ideea câ o echipâ 
trebuie să aibă un lider capabil sâ o ducâ la victorie 
și sâ o mobilizeze în momentele grele. Din păcate, acest 
jucător n-a existat.

4. Accidentarea lui Sătmăreanu a influențat jocul apă
rării, după pauzâ.

5. Marcajul în fara de apărare, de la mijlocul tere
nului, a fost ca și inexistent.

4. Insuficiența lui Moraru (reperabilâ, dealtfel, mai de
mult) a fost o realitate, care a cîntârit mult in balanță.

7. Jocul atacului nu a fost la înălțimea celor patru go
luri I
. 8. Nu toți oemponenții echipei au avut o formă spor

tivă bunâ în ziua meciului.
9. Pentru a doua oară (de la Madrid) se vorbește des

pre neîndeplinirea indicațiilor tactice. Care să fie cauza ?

SERIA A XI-a : • Celuloza Călărași — Metalul București : I. Cio
lan (Iași) • Unirea Alexandria — Dinamo Slatina : T. Gabor (Cluj- 
Napoca) a Metalul Flopeni — Progresul București : C. Szilaghl 
(Baia Mare) — se dispută azi, de la ora 14 o Muscelul dmpulung
— Șoimii Sibiu : M. Sofronic (Timișoara) « Chimia Tr. Măgurele
— Pandurii Tg. Jiu : E. Munteanu (Reșița) e Autobuzul București
— Carpați Sinaia : Gh. Manole (Constanța) • Prahova Ploiești — 
Gaz metan Mediaș : D. Diminescu (P. Neamț) « Clilmia Rm. Vîl
cea — Electroputere Craiova : T. Podani (Brăila) « Rapid Bucu
rești — F.C.M. Giurgiu : M. Fedluc (Suceava).

SERIA A in-a ; a Victoria Oarei — Avîntul Reghin : D. Munteanu 
(Blriad) • Chimica Tîrnăveni — Metalurgistul Cugir : Fl. Pitiș (Ora
dea) a Victoria Călan — C.I.L. Sighet : I. Branga (Tg. Jiu) • 
C.FJI. Timișoara — Aurul Brad : I. Banciu (Sibiu) • „U“ Cluj-Na- 
poca — Minerul Moldova Nouă : G. Fodor (București) • Minerul 
Lupani — Armătura Zalău : Gh. Popa (Pitești) • Dacia Orâștie — 
F.C. Baia Mare : Max. Popescu (București) • Mureșul Deva — 
C.F.R. dud-Napoca : Fr. Coloși (București) a Gloria Bistrița — 
U.M. Timișoara : C. Bărbulescu (București).
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aceasta, 
rești se 
pentru 
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pentru j 
zia A. . 
„încă", 
cată 
bucureșteană se afla 
pe locul I, dar climatul de 
indisciplină care a 
să se instaureze 
în viața echipei 
și sancțiunile — 
firești — pe care 
s-a văzut nevoită să le aplice 
Comisia de disciplină 
jucătorilor care comise- 
seră abateri au dus la 
scăderea potențialului e- 
chipei. Neintervenindu-se e- 
nergic „din interior". Voin
ța a continuat să meargă pe 
acest drum al indisciplinei, 
ajungînd în situația (de ne
crezut) de „metamorfozare" 
din candidată Ia șefia seriei, 
cum se arătase la începutul 
campionatului, într-o forma
ție de la periferia clasamen
tului, care a și retrogradat 
în Divizia C II!

Și iat-o. în toamna aceas
ta, pe fosta pretendentă la 
Divizia A. activînd alături 
de echipele din cel de-al 
treilea eșalon. Dar nici a- 
cum cei de la Voința nu do-

trecut, pe vremea 
echipa Voința Bucu- 
afla Încă 
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Jh ofsaid

vedesc că au învățat ceva 
din lecția aspră a trecutului. 
Indisciplina parcă s-a lipit 
de tălpile jucătorilor de la 
Voința, iar suporterii acestei 
echipe. în loc să contribuie 
la redresarea morală a for
mației pe care pretind că o 
Îndrăgesc, o înfundă și ei 
prin actele lor necugetate. 
Nu mai departe decit săptă- 
mîna trecută, la ora obișnui

tă, 17, reprezen
tanții Voinței s-au 
prezentat, jenați, 
în fața Comisiei 

disciplină, cu un 
jucător — al cîte- 

— care fusese eliminat 
Ce făcuse C.

de 
nou 
lea 7 
de pe teren.
Bîrcilă, jucătorul în cauză 7
își lovise adversarul cu pi
ciorul, în mod intenționat. 
Sancțiunea 7 6 etape suspen
dare. Dar și clubul a trebuit 
să dea socoteală pentru ac
tele de huliganism ale u- 
nor spectatori, el alegîn- 
du-se cu ridicarea dreptului 
de organizare pe teren pro
priu pe trei etape.

Să ajungem la concluzia 
că nimeni nu tine la aceas
tă echipă ? Nici conducăto
rii ei, nici jucătorii, nici an
trenorii ? Ba iată-i și pe 
suporteri împingînd echipa 
pe tobogan...

J. BERARIU

:•
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CONCURSUL 

INTERNAȚIONAL 
DE SCRIMĂ DOTAT 
CU „CUPA I E.F.S."

Concursul internațional de 
scrimă, dotat cu „Cupa 
I.E.F.S.7, în organizarea foarte 
bună a Institutului de educație 
fizică și sport din București, s-a 
încheiat ieri .
floretă băieți și spadă, 
că inițiativa organizatorilor de- 
a extinde competiția, i__ 1-
vitarea altor cluburi cu echipe 
de’ tineret din Capitală și din 
țară, în afara celui polonez, nu 
a fost onorată de C.T.A.S. Buc. 
la spadă și Progresul Buc. flo
retă (b) și spadă (n.n. — s-au 
angajat să participe), în 
trast cu Tractorul Brașov 
CI. sc. Slobozia, care prin fe- 
forturi lăudabile, s-au deplasat 
la București.

La spadă, cum era de aștep
tat, prima formație a I.E.F.S. 
(Duțu, N. Istrate, Pora, Dines- 
cu) a.. terminat neînvinsă con
cursul. Clasament : 1. I.E.F.S. 
3 v, 2. PIAST Giiwice 2 v, 3. 
Tractorul Brașov (tineret) 1 v, 
4. I.E.F.S. (juniori) 0 v. Și flo
reta a fost dominată de echipa 
I.E.F.S. (Aiexiu, Golescu, Roșu, 
Boroș), care s-a impus net in 
fața partenerelor de întrecere. 
Clasament : 1. I.E.F.S. 2 v, 2. 
CI. sp. șc. București 1 v, 3. 
PIAST Giiwice 0 v. (N. ALDEA)

VOLEI : MAI MULÎĂ 
FERMITATE 

FAȚĂ DE ACTELE 
DE INDISCIPLINA I 

în cinci orașe din țară 
desfășoară astăzi 7 din cele 
partide ale etapei a 6-a din 
cadrul Diviziei A de volei (ce
lelalte 5 meciuri au fost ami
nate). Din nou campionatul 
feminin prilejuiește înțilniri e- 
chilibrate la Constanța, Bacău 
și București. Voleibalistele de 
Ia Chimpcx Constanța primesc 
vizita Penicilinei Iași. Terenul 
propriu de care beneficiază 
noua promovată și valoarea mai 
ridicată a echipei ieșene sînt 
cele două atuuri care pot de
termina rezultatul _acestei par
tide de interes, 
stanța, Farul va 
ința București 
fără probleme 
Știința Bacău, 
cele 3 partide 
acum, va încerca 
reale — să înfrîngă mai ex
perimentata garnitură a Ra
pidului, în timp ce studentele 
de la I.E.F.S.. deținătoare ale 
lanternei, vor avea din nou 
emoții, de data aceasta în fața 
voleibalistelor de la C.S-U. Ga
lați (meciul este programat in 
sala Dinamo, de la ora 16,30).

La masculin, se desfășoară 
doar 3 partide : Tractorul Bra
șov — C.S.M. Suceava, CJS.M. 
Delta Tulcea — Rapid și Di
namo —• Constructorul Brăila 
(sala Dinamo, ora 18). meciuri 
în care gazdele sînt favorite.

Folosim prilejul pentru a 
atrage atenția conducătorilor 
echipelor, antrenorilor și spor
tivilor că trebuie să-și aducă 
o contribuție concretă la sta
tornicirea unui climat de spor
tivitate in întilnirile din cadrul 
campionatului printr-o com
portare corectă. în spiritul re
gulamentului, atît în teren cit 
și pe banca rezervelor. De a- 
eemenea, facem apel la brigă
zile de arbitri să manifeste 
mai multă exigență față de

conduita generală a echipelor 
în timpul competiției, să aplice 
cu fermitate regulamentul în 
cazurile de indisciplină, de a- 
bateri de la conduită (și nu 
sînt puține, iar unii arbitri le 

. trec cu vederea). Exemplul 
oferit miercuri de candidatul 
arbitru internațional Anghel 
Dinicu, care, la meciul femi- 

Dinamo, nu a 
îngăduit nici un fel de mani
festare de indisciplină în te
ren și pe banca rezervelor, 

prin in- dind cartonaș roșu antrenoru
lui studentelor pentru indicații 
date echipei- în timpul jocului- 
— trebuie urmat de toți ceilalți 
arbitri. La rîndul lor, aceștia 
au datoria de a conduce par
tidele în 
tăti. (A.
9 Iată

(feminin)

cu probele de
Păcat

con- 
și

se
12

Tot la Con- 
întilni pe Vo- 
într-un meci 
pentru gazde, 

neînvinsă in 
susținute pînă 

cu șanse

HI PISM
Condițiile atmosferice (frig pă

trunzător, vint) n-au permis joi 
după-amiază realizarea unor per
formante superioare dar, dacă 
ținem seama că a existat un 
coeficient in jur de 2 secunde, 
valorile înregistrate de cîștlgătorl 
ca $1 de foarte mulți concurențl 
n-au fost departe de posibilitățile 
lor maxime. S-a minat cu multă 
convingere, fără menajamente 
șl calcule pentru „viitor- (să nu 
uităm că ne apropiem de fina
lul stagiunii), fapt ce a făcut ca 
toate alergările să ofere între
ceri disr itate cu sosiri strînse 
și cîștigăiorl solicitați intens.

Manifestînd același „apetit" pen
tru victorii, I. Oană și-a „tăiat" 
și de data aceasta „partea leului* 
clasindu-se de două ori pe pri
mul loc (Recurs, Poznaș) șl o 
dată pe cel secund (Incaș) in a- 
lergarea cîștigată de Nislpu. Tot 
cu doi cîștigători (Fricos, Hil- 
med) s-a înscris și formația an
trenorului D. Toduță (un pro
fesionist cu mal puțină „firmă* 
dar foarte perseverent), liderul 
M. Ștefănescu a „punctat* șl el 
odată cu Romila (acțiunea aces
teia, pe unele porțiuni, a lăsat 
însă de dorit) Tănase

nin IE.F.S.

spiritul deplinei echi- 
B.) 
clasamentele Diviziei B 
după primul

SERIA A
tur :

1. Confecția Brăila 5 3 2 11: 6 8
2. Dacia Pitești 5 3 2 10: 6 8
3. Confecția Buc. 5 3 2 9:7 8
4. I.T.B. 5 2 3 6:10 7
5. Voința Craiova 5 2 3 6:10 7
6. Chimia Tr. Mg. 5 0 5 0:15 5

SERIA B
1. Medicina Buc. 5 4 1 13: 6 9
2. Flacăra r. Buc. 5 4 1 13: 8 9
3. Uriiv. Buc. 5 3 2 9: 8 8
4. Spartac Buc. 5 2 3 10:11 7
5. C.P.B. 5 1 4 9:12 6
6. Olimpia Buc. 5 14 5:14 6

SERIA C
1. »U“ Cj.-Napoca 5 5 0 15: 1 10
2. Metaloteh. Tg. M. 5 3 2 10: 7 8
3. Penicilina II lași 5 2 3 7: 9 7
4. Ceahlăul P. N. 5 2 3 6:19 7
5. C.S.U. Tg. Mureș 5 2 3 6:10 7
6. Voința M. Ciuc 5 14 5:12 6

SERIA D
1. C.S.M. Sibiu 5 4 1 13: 3 9
2. Corvinul Deva 5 4 1 12: 7 9
3. Olimpia Oradea 5 3 2 9: 7 8
4. Constr. Arad 5 2 3 9:9 7
5. C.S. Zalău 5 14 5:13 6
6. Mondiala S. Mare 5 1 4 3:12 6

ASTĂZI, SE REIAU 
ÎNTRECERILE DIVIZIEI 

NAȚIONALE A DE JUDO 
întrerupte datorită campio

natelor europene, întrecerile 
din cadrul Diviziei naționale A 
de judo se reiau astăzi cu dis
putarea etapei a IV-a.

Punctul de atracție al 
îl constituie partidele de 
Mureș, unde echipa 
Â.S.A. va primi replica ac
tualei lidere a campionatului, 
Dinamo Brașov și, a formației 
I.E.F.S.

La Sibiu campioana de anul 
trecut, Dinamo București, este 
favorită în confruntările cu e- 
chipa gazdă, CJS.M„ și Uni
versitatea București.

Disputele de la Arad, In care 
se întîlnesc formațiile Rapid 
din localitate, Universitatea 
Cluj-Napoca și Nitramonia Fă
găraș, rămîn deschise oricărui 
rezultat, echipele fiind de va
lori apropiate.

Interesant se anunță și triun
ghiularul programat tot astăzi, 
cu începere de la ora 13,30, In 
sala Olimpia din Capitală, din
tre C.S.M. Borzești — Construc
torul Miercurea Ciuc — Olim
pia București.

PRIMA FINALA 
A CONCURSULUI 

DE TENIS DE MASĂ
HUNEDOARA. 18 (prin tele

fon). în sala sporturilor „Con
structorul" au început joi dimi
neață întrecerile primei etape 
finale pe țară a concursului nr. 
1 de tenis de masă din cadrul 
„Daciadei" rezervat seniorilor 
— proba individuală (masculin 
și feminin). 171 de sportivi, re- 
prezentînd 26 de județe și mu
nicipiul București, au început 
disputele pentru cîștigarea

rundei 
la Tg. 
locală

dreptului de participare la cea 
de a doua etapă finală. Alături 
de județe cu tradiție în teni
sul de masă (Arad, Buzău, 
Cluj, Dolj, Mureș), la Hune
doara și-au trimis reprezentan
ții și județe în care această 
disciplină sportivă avea, pînă 
nu demult, o arie de răspîndire 
restrînsă : Teleorman, Vaslui, 
Neamț, Sălaj. Joi și vineri di
mineață s-au desfășurat între
cerile din serii. Printre cei 32 
de băieți și 16 fete calificați în 
„eliminatorii" se numără : Nela 
Stoinea, Mihaela Mihai, Tamara 
Savu, Luminița Bălescu, Maria 
Hatoș și Olga Nemeș, respectiv 
D. Ardeleanu, D. Onețiu, A. 
Stoianov, A. Adler, S. Naidin, 

întrecerile continuă sîmbătă 
dimineața. (M. GHIOLDUȘ).

„CUPA FEDERAȚIEI" 
LA RUGBY

Competiția rugbystică dotată 
cu „Cupa federației" a progra
mat ieri în Capitală partidele 
Steaua ‘— Rapid și R. C. Gri- 
vița Roșie — Olimpia. în pri
ma dintre ele, militarii s-au 
impus cu 31—12, dar nu fără 
emoții, feroviarii, conducînd la 
pauză cu 12—8. Celălalt meci, 
disputat pe terenul 
Parcul 
cipal a 
nerale* 
nostru 
a avut __ -----
buturile Olimpiei —, grivițenîi 
cîștigînd la un scor categoric : 
58—6 (22—6).

Astăzi au loc partidele 
C.S.M. Sibiu — Știința Petro
șani, Agronomia Cluj-Napoca
— „U" Timișoara, Rulmentul 
Birlad — C.S.M. Suceava. 
Sportul studențesc — Farul și 
T. C, Ind. Constanta — Dinamo.

LAROMET ÎNVINGE 
GLORIA 

FEMININ
LA

In etapa a 
tului diviziei 
cursul săptămindi — s-au obținut 
următoarele rezultate :

FEMININ • Laromet București
— Gloria București 2541—2484 p.cL
(scor individual 3—3). Derbyul 
Capitalei a prilejuit un joc inte
resant, viu dispu-tat, in care cam
pioanele» cu o formație mai o- 
mogenă, au cîștigat pe merit 
Toate jucâtoarele de la Danomet 
au obținut rezultate de peste 
4L0 p.d, cele mai precise fiind 
Elena Nichirta — ' J *
Rotii ca Ti gh ea nu 
mera reuniunii a 
rlca Neguțoiu de 
445 p.d. Păcat că
lina Radu (Gloria!) n-a fost în 
ton cu colegele el de echipă, 
doborînd doar 360 de popice (94 
p.d. la „Izolate") cifire cu totul 
necorespunzătoiare pentru o ju
cătoare divizionară ! a Record 
Cluj-Napoca — Voința Cluj-Na
poca 2442—2606 (1—5) * Voința
Ploiești — Voința București 
2554—2515 (3,5—2,5). Cete mal e-
fioace jucătoare au fost GavrilM
— 440, de la gazde, respectiv,
Pană — 446. • Hidromecanica
Brașov — C.SJW. Reșița 2578—2443 
(6—0) • Metrom Brașov — Petrolul 
Băi cod 2513—2642 (0—6). Foarte
bitne au jucat fetele de la Bădcoi, 
toate peste 400 p.d. — Elena Bite
— 466 șl Elena Vasile — 455. •
Voința Craiova — Dermagant Tg. 
Mureș 2461—2376 (6—0). » Olimpia 
“ '• - . . Galați

II de la 
copilului (terenul prin- 
intrat în „reparații gc- 

— semnalul ziarului 
nerăminind fără ecou), 
un singur sens — spre

IN DERBYUL 
BUCUREȘTEAN 

POPICE
vn-a a campioaa- 
A — disputata in

**s și J unioara 
— 133. J’crlor- 
tost Insă Fio
la Gloria cu 
junioara Ntau-

București — Voința 
2401—241* (2—4).

MASCULIN • Rafinorul Ploiești 
— Petrolul Teleajen

SE APROPIE „BILANȚUL-
avînd o zi mai slabă (n-a reali
zat nici o victorie) a trecut pe 
locul 3, In „plasa- purtătorului 
„tricoului galben” aflîndu-se in 
momentul de față L Oană, lupta 
pentru întâietate în cete două 
clasamente (formații și driveri) 
rămînînd în continuare deschisă.

Rezultate tehnice : Cursa I :
Fricos (D. Toduță) rec. 1:37A
2. Maura. Simplu 4,50, ordinea
24. Cursa a Il-a ; Recurs (L. 
Oană) rec. 1:34,3, 2. Frugal, 3.
Tornada. Simplu 3,50. Ordinea 19, 
event 61, ordinea triplă 1282. 
Cursa a m-a : zambila (G. Sol- 
can) rec. 1:37,0, 2. Hebreea. Sim
plu 3,50, ordinea 11, event 14. 
Cursa a IV-a : Romila (M. Ștefă
nescu) rec. 1:31,0, 2. Orgolioasa,
3. Reactor. Simplu 6, ordinea 12, 
event 8, ordinea triplă 95. Cursa 
a V-a : Hilmed (D. Toduță) rec. 
1:36,1, X Egreta. Simplu 6, ordi
nea 117, event 122, triplu câștigă
tor 165. Cursa a Vl-a : Poznaș 
(I. Oană) rec. 1:28,4, 2. Slminlca, 
3. Macrou. Simplu 5, ordinea 68, 
event 339, ordinea tnplă 330. 
Cursa a VH-a : Nislpu (A. Brai- 
lovschi) rec. 1:34,1, X Incaș. 
Simplu 4, ordinea 13, event 75, 
triplu câștigător 1263. Pariul aus
triac s-a ridicat la suma de 
57 653 lei și a fost cîștigat (50%) 
de un tichet cu două combinații 
a 14 411 lei flecare. Report 28.825. 
Rezultat provizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU

Ploiești 
5462—5386 (5—1). Gheorghe Stt-
vestru, de la Teleajen, a jucat 
cu multă precizie obținînd un 
rezjultat rar întâlnit — 1002 p.d. 
De la învingători s-au remarcat 
Manea — 945 și Suta — 942. •
Dcrmagant Tg. Mureș — Metalul 
Hunedoara 5016—4922 (4—2) • E-
lectromureș Tg. Mureș — C.F.R. 
Timișoara 5483—5194 (6—0). • Rul
mentul Brașov — Petrolul Bă te oi 
-Cîmptoa 5501 — 5076 (6—0). »
Voința Tg. Mureș — Voința C3uj-

Napoca 5054—5125 (3—3) * Gloria
București — Dacia Ploiești 
5309—*842 (6—0). • Olimpia Reși
ța — Unio Satu Mare 5218—1970 
(5-1).

D. HĂRĂDĂU
Șl FL SEGÂRCEANU 
SINGURII NEINVINSI 

IN „SELECȚIA" LA TENIS
Turneul de .selecție al tenis- 

manilor lotului reprezentativ se 
apropie de sfirșit. Grupa a 
doua — a „speranțelor" are 
acum tin singur lider, pe , FI. 
Segărceanu, care a dispus ieri 
de A. C-__  ___~ ~ *
prima grupă, D. Hărădău 
continuat seria victoriilor, 
vingind pe B. Almăjan cu 6-4, 
6—2. în cel mai disputat meci, 
Tr. Marcu a cîștigat cu 6—3, 
3—6, 8—6 în fața lui J. Blrcu. 
Alte rezultate : Vilcioiu Mir
za 6—4, 6—4 ; Pană — Mancaf 
6—4, 6—4 ; Bucur — Iusmcn 
6—1, 6—2 ; Stănescu — Nicules- 
cu 6—2, 6—7, 6—4 ; Niță — Po- 
povici w.o. Și două partide ju
cate anterior : Stănescu — Ius- 
men 6—2, 6—1 ; Almăjan — 
Bircu 6—4, 6—4.

Iată clasamentele : GRUPA
1 : 1. D. Hărădău 4 v (1) ; 2.
Tr. Marcu 4 v ; 3. B. Almăjan 
3 v ; 4. M. Mîrza 2 v (1) ; 5—7. 
J. Bircu, FI. Niță și O. Vilcioiu 
— 2 v ; 8. C. Popovid 0 v.
GRUPA n : 1. FI. Segănceanu 
5 v ; 2. A. Dlrzu 4 v ; 3—4. L. 
Bucur și E. Pană — 3 ▼ ; 5—6. 
S. Nicidescu și D. Stănescu —
2 v ; 7. L. Mancaș 1 v, 
Iusmen 0 ▼.

Azi șl mîine, ultimele 
zile de Întreceri, la sala 
August".

IN DIVIZIA A
LA BASCHET, CRIȘUL - 

OLIMPIA (81-75), 
CEL MAI SPECTACULOS 

MECI
întrecerile Diviziei A la bas

chet au continuat prin meciu
rile desfășurate ieri seară In 
cadrul etapei a 7-a la băieți și 
ale etapei â 8-a la fete. Retu
rul acestor partide are loc azi. 
Rezultate și unele amănunte :

MASCULIN
DINAMO BUCUREȘTI — 

C.S-U. SIBIU 124—55 (75—33). 
Diferența de scor este edifi
catoare asupra superiorității 
campionilor in fața tinerei e- 
chipe siblene, promovată In 
acest an in prima categorie a 
țării. <N. ȘTEFAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — RAPID BUCUREȘTI 
71—61 (35—30). O întrecere pre
sărată cu greșeli de tehnică și 
ratări ; clujenii au învins da
torită plusului de omogenitate 
și recuperărilor, la ultimul ca
pitol remarclndu-se Crăciun. 
(M. RADU — coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — POLITEHNICA IAȘI 
98—75 (40—38). După o primă 
repriză echilibrată, timișorenii 
s-au distanțat, obținlnd victoria 
la o diferență surprinzător de 
mare față de evoluțiile ante
rioare ale acestor echipe.

FARUL — C.S.U. BRAȘOV 
103—94 (93—93, 46-ril5).

STEAUA — I.E.FJS.-LIC. 2 
BUCUREȘTI 106—64 (42—34).

DINAMO ORADEA — I.C.E.D. 
64—74 (34—40).

FEMININ
CJS.U. GALATI — RAPID 

BUCUREȘTI 65—67 (32—33). în 
mod surprinzător, gălățencele au 
condus pînă în ultimele 20 de 
secunde (65—63) cînd o greșea
lă a arbitrului AL Guță (Craio
va), care nu a acordat fault In 
favoarea Cameliei Spătărescu 
(aflată în poziție favorabilă de 
aruncare la coș), le-a împiedi-

Dirzu cu 6—4, 6—4. In 
a 

în-

8. N.

două 
„23

cat pe gazde să-și majoreze a- 
vansul în mod decisiv. Oaspe
tele au evoluat surprinzător de 
slab, dar în final au știut să 
fructifice plusul de talie și de 
experiență. Coșgetere : Șancu 
22, Bunea 16, respectiv Andre- 
escu 22, Bosco 16, (T. SIRIO- 
POL — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 81—75 (46—36). 
Avantajul acumulat în prima 
repriză s-a dovedit suficient 
pentru a le asigura orădence- 
lor un succes meritat, după o 
dispută spectaculoasă. Coșgete
re : Boca 25, Szekely 16, Bălă- 
nescu 14, respectiv Nicolau 18, 
Tomescu 16. Tănăsescu 12. Bun 
arbitrajul prestat de D. Cră
ciun (Brașov) și St. Grecu (Tg. 
Secuiesc). (I. GHIȘA — coresp.).

Celelalte meciuri ■ au fost a- 
mînate.
CAMPIONATUL POLOIȘ- 

TILOR SE ÎNCHEIE AZI 
CU UN DERBY

ORGOLIU
CLUJ-NAPOCA, 18 (prin 

Dintre partidele zilei a____
turneului pentru locurile. 1—4 mai 
interesantă a fost cea care a ex
pus formațiile Dinamo București 
șl Voința Cluj-Napoca. Așiistența 
a urmărit o dispută inteiresantă, 
cu spectaculoase răsturnări de 
scor : 3—0 pentru Dinamo, apoi 
4—3 pentru Voința, 6—4 pentru 
Dinamo, care a și cîștigat în 
final, la limită, cu 7—6 (3—1, 0—3, 
3—0, 1>—2). Clujenii puteau obține 
cei puțin un rezultat de egalitate, 
dar au ratat numeroase ocazii 
clare. Au marcat : Răducanu —3, 
D. Popescu — 2, Munteanu șl 
Mlrea, respectiv CI. Rusu — 2,
R. Rusu — 2, Sziics și Desmi- 
reanu. Au arbitrat : R. Schllha 
șl N. Nicolacscu, ambii 
București.

Cel de-al doilea meci a 
dominat net de formația 
pioaaiă : Rapid București — 
greșul București 11—5 (1—1, 
2—0, 4—3). Am avut din nou pri
lejul să constatăm că formația 
Progresul mi se poate ridica la 
nivelul unui turneu final. Au 
înscris : I. Slăvei — 2, C. Rusu — 
2, Olac — 2, Iile Gheorghe, 
Schervan, Mustață, Țăranu șl 
Arsena, respectiv Pierea — 2,
Teodorescu — 2 șl Manea. Aa 
condus : R. Tlmoc — Ckrj-Ne- 
poca șl Fr. Simon — Tg. Murea. 
Sîmbătă sînt programate udilr 
mele două întâlniri, între care șl 
partida Rapid — Dioamo, care 
este mal mult, avînd în vedere 
situația din clasament, tun detby 
de orgofâu. (Adrian VASIUU)

★

în primul meci al cuplaju
lui desfășurat ieri la Flo- 
reasca pentru locurile 5—8 
s-au întîlnit echipele Rapid 
Arad și Crișul Oradea. Scor fi
nal : 6—2 (3—1, 1—0, 1—1, 1—0) 
in favoarea primei echipe, prin 
golurile marcate de Albert — 
4, Capotescu și Marc, respectiv 
Feyer Și Hegyesi — 4 m. Forma
ția orădeană, care nu mai pu
tea pierde primul loc în turneu 
și locul V în clasamentul final 
al campionatului național, a 
început jocul relaxat. In con
tinuare am asistat la un joc cu 
multe greșeli și ratări, în spe
cial ale poloiștilor de la Crișul, 
care au facilitat astfel victoria, 
pe merit, a feroviarilor din. 
Arad. Corect arbitrajul prestat 
de cuplul I. Drăgan — Bucu
rești, N. Toth — Cluj-Napoca.

în meciul al doilea, echipa 
C.N.U. a întrecut, tot cu scorul 
de 6—2 (2—0, 2—1, 2—1, 0—0), 
tînăra echipă a C.S.Ș. Bucu
rești. Cu un plus la capitolele 
tehnică și mai ales tactică, stu
denții au învins o echipă care 
a avut meritul că nu s-a con
siderat de la început învinsă. 
Au marcat : Frîncu — 3 (1 din 
4 m), Zamfircscu, Preda și 
Păun, respectiv Niță șl Bone. 
Bun arbitrajul cuplului V. Bur- 
dea — Cluj-Napoca, Șt. Mihal 
— București. (M. V.).
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ROMÂNIAFILM prezintă
MAMA

coproducție 
româno-sovieto-franceză

Casa de FHme TREI
scenariul : Vasiiica Istrate 
regia : Elisabeta Bostan
imaginea : Ion Marinescu, 
Konstantin Petricenko 
muzica : Temistocle Popa, 
Gerard Bourgeois 
decoruri : David 
Zoltan Szabo, Ioana 
niari Marcu 
costume : Tomina 
coregrafia : Valentin 
hin 
montajul : Cristina

Vinițki, 
Cantu-

Mano-

_____ . ______ i Ionescu 
sunetul : ing. A. Salamanian

cu : Ludmila Gurcenko, 
Florian Pittiș, Mihail Bo-

iarskl, George Mihăiță, Vio
leta Andrei, Oleg Popov, 
Savelil Kramerov, Valentin 
Manohin, Paula Rădulescu, 
Vasile Mentzel, Vera Ivleva, 
Liliana Petrescu, Evghenii

Ghercikov, Marina Poliak, 
Natalia Kracikovskaia și co
piii : Lulu Mihăescu, Matei 
Opriș, Timur Asaliev, A- 
drian Cristea, Petia Dek- 
tiarev.

Film realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București" 
și studioul „Mosfilm*

Un musical modem realizat pe ecran panoramic ; sunet stereofonic ; Eastmancolor.
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nerăbdare, ca
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Acum, așteptare® 
lungă decît de 

a'ea pentru Vir-

Promovarea unor elemente 
foarte tinere ta lot s-a dovedit

LUNGĂ AȘTEPTARE

Punctul pc i

DE CE ESTE ATU DE REDUS NUMĂRUL TINERILOR
BIA T LONUL ?CARE PRACTICA SCHIUL Șl

I

■2 Două Jucătoare de tenis. 4 Două campioane. L»e reinoaș- 
* tem cu toții și le îndrăgim» 
4 Pentru performanțele lor deo- 
I sebite, culese încă Ia vîrstă 1J fragedă. Pentru modul exem- 
\ ptor in ca-re ani epăirait culo J rile țării, de atîtea ori, In J reprezentativele naționale dc J Junioare, tineret, senioare. 
S Acum sînt, amîndouă, multi- 

ple campioane naționale și 4 internaționale, campioane

mondiale universitare, lau
reate sau finaliste în mari 
turnee, deținătoare de locuri 
superioare in circui
tal kri.lemaițiofrial fe- 
miRiin, recent În
cheiat <n.n. Virginia Ruzici « 
terminat a IS-a și facem sei 
cuvenita rectificare, ziarul 

ț nostru publicând. anterior doar 
«I un clasament intermediar, 
fr unde ea figura pe locul 20 
5 iar Florența Mibad s-a clasat 
r a 26-a în această întrecere a 
2 celor mal bune rachete de pe 
5 glob).
2 Ca de fiecare dată cînd se 5 întorc din lungile lor drumuri 
2 pe meridianele tenisului, le-am 
S așteptat cu w' 
£ le felicităm 
4 lor succese.
I a fost mai
3 obicei. Mai ____ „ _ __
$ ginla Ruzici. N-ana mai vă- J zut-o în concurs oficial pe te- J renurile noastre de prin zilele J lui iulie. A trecut, dc atunci,- 5 o vară și © toamnă...i Iată că așteptarea se 
◄ lungește uneori șj pe 
ț cursul uncd singure zile.
2 a fost cazul Joi, atunci 
t campioanele noastre aveau fi- 
2 xate ore de antrenament la 
$ Centru1 republican de pre- 
2 gȘtire de la „22 August"» 14

tă nu uite, 
două campioane a)e 

ci disciplina, punc- 
i, respectul pentru 
reprezintă și ele a- 
ale sportivității.

Radu VOIA
Și ar mai fi o in- 
: care este, de fapt,

F.S. 
trebure 
programul și care sint sarcini
le de antrenament pentru ju
cătoarele Virginia Ruzici și Flo

rența Mihai fixate pentru peri
oada actuală, de către secția 
de tenis a clubului Dinamo, 
de care aparțin, sau de către 
antrenorul coordonator 
F-H.T., Alexe Bardan î

După prima manșă a Balcaniadei ide scrimă

SPORTIVII ROMANI = BILANȚ FRUCTUOS
IN PROBELE INDIVIDUALE

ANKARA, 18 (prin telefon). 
Odată cu probele individuale, 
prima manșă a Balcaniadei de 
scrimă s-a Încheiat, după cum 
se știe cu un succes net al 
sportivilor noștri. Toate cele 
patru titluri balcanice au re
venit scrimerilor români : Petru 
Kukj și Marcela Moldovan (flo
retă), Di viu Angelescu (spadă) 
gi Ion Paniciimonescu (sabie).

Aici, la Ankara, tehnicienii 
apreciază, cum este și firesc, 
performanța trăgătorilor noștri, 
nu numai a campionilor, ei 
și a celorlalți componenți ai lo
tului român. Este reliefată în
deosebi evoluția foarte cura
joasă a celei mai tinere flore- 
tiste. participante la competiție, 
reprezentanta noastră Gabriela 
Betuker. La numai 14 ani, ea 
a reușit să treacă cu brio tu
rurile preliminare, semifinalele, 
intrtad ta turneul celor 6 fina
liste. Un debut promițător, în- 
tr-o întrecere internațională. De 
frumoase aprecieri se bucură și 
R. Szabo, mezinul spadasinilor 
noștri, care a ajuns în semifi
nale, tatr-un concurs greu, cu

a fi inspirată. Di® cei 16 scri- 
meri români, 11 an ajuns în 
turneele finale, iar 7 au obținut 
medalii : 4 de aur (campionii 
șus menționați), una de argint 
(Viorica Jurcan) ți două de 
bronz (Mihai Popa la spadă ți 
Florin Păunescu la sabie). Si
gur, antrenorii noștri ar fi do
rit ca ți ceilalți trăgători să se 
afirme, tatr-un mod mai con
vingător (ne referim la flore- 
tiștii George Oancea ți Nîcolae 
Die, la floretista Laurenția Vlă- 
descu și la spadasinul Ion Băr
bosul. Li se oferă, însă, un nou 
prilej, la întrecerea pe echipe, 
care începe sîmbătă.

întinerirea masivă este, de
altfel, o caracteristică a tutu
ror loturilor participante, care 
doresc — și cu această ocazie 
— să-ți formeze noi generații 
de scrimeri, în perspectiva vi-

itoarei ediții a J.O. Observația 
vizează în mod special loturile 
Bulgariei - ți Iugoslaviei.

Vineri, federația turcă de 
scrimă a oferit participanților 
prilejul de a cunoaște Ankara, 
prin organizarea unui tur al o- 
rașului. în aceeași zi au avut 
loc lucrările Congresului balca
nic, ta care au fost dezbătute 
diferite probleme legate de bu
na desfășurare a Balcaniadei 
(acum la a 10-a ediție), de re
lații și mai strînse între fede
rațiile de resort.

întrecerile Balcaniadei de 
•crimă se reiau sîmbătă, cu 
probele pe echipe la floretă 
băieți și sabie. Duminică, în 
ultima zi- a competiției, pe 
planșele de la Complexul spor
tiv „Kemal Ataturk" vor urca 
echipele de floretă fete și 
spadă.

----- , —— — ------- - - g
multi trăgători orientați ferm g 
spre acțiuni ofensive. gI

S. 0. S.-UL PATINATORILOR BRAȘOVENI!
rx*J®fljtățjlc In care au inter
venit laetoriiL respotfisabili 
pentru rezolvarea acestui 
caz ? Președinițele clubului 
Tractorul, Gh. Ferariu, nc-a 
dec ha nat : „Am făcut repetate 
demersuri pentru a menține 
aceste secții, dar — spre re
gretul nostru — am primit 
răspuns, negru pc alb, să nu 
maâ admitem ca _...............
să concureze sub denumirea 
clubului î“. Tovarășul Moan 
Barbu, președintele comisiei 
Județene de patinaj, ne-a 
«ptus : „Discuțiile provocate de 
existența secțiilor de patinaj 
nu datează de ieri sau de' azi, 
Ano făcut intervenții Ja toate 
nivelurUe, dar continuă să se 
-«analizeze»,

• • •

Schiul de fond și alpin, biat- 
lonul sint sporturi care atrag 
un număr tot mai mare de ti
neri și tinere. Pentru practi
carea lor s-au investit, an de 
an, fonduri importante. Cu toa
te acestea schiorii și biatlo- 
niștii noștri nu au înregistrat 
rezultate cu care să se impună 
în arena internațională — cu o 
singură excepție, cea a lui 
Gheorghe Girniță la C.M. de 
biatlon din 1974, cînd a obținut 
medalia de argint ta cursa in
dividuală de 20 km —, iar fi
nele succese de la campionatele 
balcanice nu au fost confirmate 
ta competiții de anvergură.

Una din cauzele principale o 
constituie numărul redus al 
practicanților acestor ramuri ale 
sporturilor de iarnă. Ce se în
treprinde în această direcție ? 
Ne răspunde secretarul federa
ției de specialitate, Mircea Mi- 
hăilescu.

— Dorim ca, încă din acest 
sezon, un număr cit mai mare 
de copii să învețe să schieze 
și pentru aceasta ar fi de cea 
mai mare eficiență aplicarea 
indicației Ministerului Educați
ei și Invățămîntului ca unele

lecții de educație fizică, in se- 
nanul de iarnă, 
condiții, să se 
Dar, pentru a 
ne-am propus, 
tribuie și alți 
prinderea de prelucrare a lem
nului Reghin, care fabrică ma
teriale și echipament sportiv, 
Ministerul Comerțului Interior 
(prin I.D.M.S.) care nu a con
tractat cantități suficiente de 
materiale la nivelul județelor. 
In acest sens un exemplu În
registrat anul trecut este eloc
vent : Județul Brațov a avut 
repartizate în magazinele sale 
de specialitate, pentru întreaga 
masă de iubitori ai sporturilor 
de iarnă... 30 de perechi de 
schiuri de fond. Comentariile 
stat de prisos. In legătură cu 
aceasta vreau să arăt că în 
alte țări zeci de mii de tineri 
și adulți au făcut un transfer 
de la schiul alpin la cel de 
fond fiind convinși de eficiența 
lui în menținerea sănătății, pre
cum și în realizarea unor per
formanțe superioare fără inves
tiții costisitoare cum stat ne
cesare pentru practicarea schiu
lui alpin.

acolo unde stat 
iacă pe schiuri, 
realiza ceea ce 
trebuie să con- 
factort : între-

Situația schiului nostru 
este prea roză, dar am convin
gerea că prin corelarea acțiu
nilor factorilor de care am a- 
mtatit, ea poate fi îmbunătățită, 
iar rtnd vom avea în fiecare 
iarnă cîteva zeci de mii de 
practicant! ai schiului vor apă
rea și performanțele de care, 
normal, au nevoie iubitorii a- 
cestui sport.

Pentru c îmbunătățire sub
stanțială a rezultatelor ta are
na internațională un rol impor
tant (determinant) revine antre
norilor și secțiilor de schi și 
biaitlon, cere au obligația de a 
face totul pentru creșterea per
formanțelor sportivilor noștri, 
iar federația de specialitate are 
datoria de a asigura condiții 
de pregătire dintre cele mai 
bune pentru schiorii și biatlo- 
niștii fruntași.

g

g

g

Dmpă © muncă asiduă, dc 
aixroa.pc un deeetnciu,.
rld brașov end. au cișUigat nu- 
marcase titluri de campămij, 
atft -la „viteză", cât și la „ar- 
tisrtăc*’ c rxair, tocmai în pcriKxa- 
da în ©are sportivii recoMan 
succese remarcabuie, obutoud 
Dinamo Bxiaișpov, de care apar
țineau-, decidea desfiinițareja 
secțiilor respective. Aceasta 
sc frrtSmpla la 1 ianuarie 1977, 

■ Perioada grea cane a urmat 
s-a sohdat, în cele din • urmă., 
cu ti^ansiferatre® patioa/torilior 
la chubul sportiv Tractorul, 
aottuție ce putea să fbc de buao 
augur pentru menținerea •ao 
Uvității la un nivel superior..

Cînd sc părea insă că lu- 
©run'lJe s-au amnjat, a in/ter- 
venol un alt ob
stacol : Consăbul j 
județean aJ sin- ș 
dltdatelor nu =
vrea să audă de = 
patinaj ! Jm- 
pibca.țiile ? Deși ] 
șovend. se află : 
sportiva titularizați 
republican de „airtdatiic*, a- 
ceștii® nu beneficiază de con- 
diițiile unei pregătiri temeăni- 
ce, ntu au echipament suficâ- 
enî, iar în ultâma vreme sănt 
amenințați de administrația 
patinoaruiuâ artificial din Po
iana că nu vor maâ fi primiți 
pe gheață, deoarece nu s-a 
achitai chiria cuvenâtă. Din 
acest sezon, patima tonii artis
tică nu mad au nicd antrenor, 
întrucât cunoscutul telmicdar 
Roman Turușanko, odată cu 
amintiitu-l transfer ai secției, 
a ieșit la pensie. Soluția de 
a încredința instruirea spor- 
t'Lvdilor fruntași paitinatorului 
Aianasc Bulete nu e eficien
tă, pentru că la cerințele de 
pregătire ale unui sportiv ac
tiv, cum este noul antrenor, 
acesta nu mai are timpul ne
cesar să se ocupe serios de 
cedUialți colegi.

Ce se poate spune despre

printre bna- 
mal ■ mulți 

.1- in totul 
de „arastiic”,

patinatorii

J

să Be -proiecte
ze», să se -giu- 
dească». Prac
tic nu s-a făcut 
mas nimic, 
derația de 
sort cunoaște 
problema, dar 
ți-a făcut dato- 

informind pe cei in

Fc-
rc-

foarte bine 
consideră ci
ria».n iaxfomund pe 
drept «Sespare o stare de 
crurji pe care o știu, fără 
cepțiCș toți cei interesați. __ 
eeastă nepăsare nu poate du
ce decît la destrămarea pati
najului brașovean Prim-vi-
©epreș ©dintele C.J.E.F.S. Bra
șov., Vasil e Lăzăruț, ne-a îan- 

. creddinț>a>t, în diisciuția purtată 
că : „Mizăm totuși pe faptul 
că piuă la urmă se vor re
zolva nevoile juste ale pati
natorilor, iar dacă nu, de la 
1 ianuarie 1978 va trebui să 
preluăm noi secțiile de pati
naj **.

Așadar, un fapt este Lim
pede : toată lumea cunoaște 
afouiația grea In care .se zbate 
uffyuJ. dintre cele mad puter
nice centre de patinaj ale ță
rii. Atunci de ce nu se între- 
pntoide nimic concret și efi
cient ? Mai ales că se apropie 
iam®...

Troian IOANÎȚESCU

Iw- 
ex-
A-

ALEC NĂSTAC DIN NOU ÎN ECHIPA NAȚIONALĂ I
se pregătește pentru meciul de box cu Anglia„Formația campionilor4'

COȘURI ÎNSCRISE..
O ÎN1T1ATIVÂ CARE MERITA

’ A FI EXTINSA
Potrivit regulamentului jocului 

de baschet, o echipă-nu se poate 
afla în posesia mingii, fără să 
arunce la coș, decîi cel mult 30 
de secunde, după care pierde ba
lonul în favoarea formației ad
verse, cronometrată și ea. Ope
rația aceasta a măsurării celor 30 
de secunde este făcută, în mod 
obișnuit, de un cronometror ofi
cial. La Brașov, însă, în noua 
Sală a sporturilor, a fost mon
tată de curînd o instalație elec
trică de afișaj, cu scară inversă 
pentru marcarea celor 30 de se
cunde. Este o instalație foarte 
utilă, care arată clar — jucăto
rilor, antrenorilor, arbitrilor și 
chiar spectatorilor — secundele 
în care fiecare echipă stăpînește 
mingea și trebuie să tragă la coș. 
Această instalație a fost concepu
tă și realizată de Valeria Arbire, 
directorul Administrației bazelor 
sportive din Brașov, împreună eu 
electricienii Constantin Sasu și 
Hans Apfelbach, de la I.R.E.B.

O frumoasă inițiativă, care 
merită a fi extinsă și în alte săli 
de baschet din țară.

OBSERVAȚIILE ANTRENORULUI 
NU-I INTERESEAZĂ 

PE TOȚI JUCĂTORI! ?
In-timpul unei partide de bas

chet, fiecare echipă beneficiază 
de cîte patru minute de pauză 
(,,time-out“), pe care antrenorul 
le poate cere, cîte două în fie
care repriză. Utilitatea acestor 
pauze constă. înainte de toate,

COȘURI RATATE I
în posibilitatea antrenorului de a 
comunica jucătorilor observațiile 
sale cu privire, cel mal adesea, 
la tactica ce trebuie folosită, în 
continuare, în raport cu jocul ad
versarului.

Constatăm însă că cei mai 
mulți antrenori comunică aceste 
observații numai celor cinci bas- 
chetbaliști aflați, în acel moment, 
în teren, în loc să adune în
treaga echipă, observațiile fiind 
desigur valabile pentru toți jucă
torii formației, căci fiecare din
tre ei poate intra pe teren în 
orice moment al meciului !

VECHEA FOAIE OFICIALA 
ERA MAI UTILA...

Cu ani în urma, foaia de în
registrări din baschetul nostru era 
vestită prin complexitatea ei, ca
ntate apreciată în primul rînd de 
antrenori, care aveau, după meci, 
o oglindă edificatoare asupra e- 
voluțlei fiecărui jucător în parte 
(minute jucate, încercări la coș 
izbutite și ratate etc.) Din mo
tive pe care nu le-a înțeles ni
meni, s-a renunțat la foaia res
pectivă și a fost adoptată foaia 
Internațională (mai săracă In în
registrări), fapt criticat la vre
mea respectivă, din păcate — însă 
— fără rezultat. De curînd, prof. 
Corneliu Negulescu, președintele 
Comisiei centrale de competiții și 
clasificări din cadrul federației, 
ne-a înștiințat că face demersuri 
pentru reînființarea și darea In 
folosință a foii oficiale româ
nești. Salutăm inițiativa și-i do
rim concretizare cît mad grab
nică I

La sîirșitul acestei luni, la 
Liverpool, se Va disputa tatîl- 
nirea amicală de box dintre 
reprezentativele Angliei și Ro
mâniei. întrecerea se anunță 
extrem de interesantă și ea an
grenează, după aprecierile spe
cialiștilor, tot ceea ce are mai 
bun, la această oră, pugilismul 
din cele două țări. S-a hotărît 
ca la această confruntare echi
pa României să fie alcătuită 
din campionii naționali pe anul 
în curs. Ideca ni se pare bu
nă ; ea răsplătește eforturile 
sportivilor care nu au precupe
țit nimic pentru a urca pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui de premiere. Pregătirea ta 
vederea partidei a fost încre
dințată antrenorilor emeriți 
Constantin Dumitrescu și Ion 
Chiriac. Un prim stagiu de

i************************-*************-******
-̂ c

> ■ 
> ■
> •

INVITAȚIE
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI 

Șl RESTAURANTE BUCUREȘTI
Organizează petrecerea Revelionului 1978, în stațiuni bal

neoclimaterice și localități de un pitoresc deosebit : Hercu- 
lane, Mamaia, Pucioasa, Câlimânești, Slânic Prahova, Rm. 
Vîlcea, Miercurea Ciuc, Borsec, lași, Sf. Gheorghe, Olânești.

Pentru procurarea biletelor, consultarea 
informații suplimentare, sînteți invitați 
din Bd. 1848 nr. 4, Bd. N. Bâlcescu 
nr. 4 și 68, Cal. Griviței nr. 140. \

LA MULȚI ANî 1
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pregătire a fost efectuat la 
Păltiniș, unde Remus Cozma, 
Dumitru Burdihoi, Teodor Di
nu, Gheorgbe Ciochină, Drago- 
mir Die, Calistraț Cuțov, Cor
nel Hoduț, Ion Miron, Alee 
Năstac, Ion Gyorffi și Mircea 
Simon au parcurs zeci de kilo
metri în aerul tare al munți
lor. In zilele următoare, la Sna- 
gov, vor avea loc primele me
ciuri cu sparring-partneri.

Sănătatea campionilor este 
perfectă și ei sînt apți de în
trecere. Dealtfel, Gheorghe 
Ciochină și Mircea Simon au 
participat, zilele trecute, la un 
mare turneu internațional la 
Skoplje, unde stelistul a cu
cerit medalia de argint, iar di- 
namovistul pe cea de aur. Ei 
s-au alăturat acum colegilor de 
echipă națională.
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nr.

programelor și 
filialele de turism 
35, Bd. Republicii
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Cei doi antrenori sînt con
vinși că la Liverpool boxerii 
români vor obține victoria, mai 
ales că printre ceț care alcătu
iesc formația noastră se află 
pugiliști rutinați, medaliați ai 
multor competiții de anvergură, 
cum sînt Calistrat Cuțov. Alee 
Năstac, Ion Gyorffj sau Mircea 
Simon.

Intr-o scurtă discuție avută 
cu Alee Năstac, acesta ne-a 
spus : „Hotărîsem să abandonez 
activitatea competițională inter
națională, să nu mai boxez 
decît pentru culorile clubului 
meu. Dar, decizia ca Ia intilni- 
rea cu reprezentativa Angliei, 
echipa noastră să fie formată 
din campionii țării m-a deter
minat să revin asupra inten
ției și să fiu alături de prie
tenii și colegii mei".

Faul IOVAN

Luni, la ora 12,30, în 
sala bibliotecii Centrului 
de cercetări pentru edu
cație fizică și sport, din 
bd. Muncii, va avea loc 
o masă rotundă cu tema 
„Unele caracteristici ale 
sportului de înaltă per
formanță contemporan".



„CADETII" HOCHEIULUI DIN ȘAPTE JĂRI
LA STARTUL UNEI ÎNTRECERI TRADIȚIONALE
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St POATE TRIȘA...

ma re la patinoar I

mele pregătiri ale lotului ro-

mân • Meciurile vor fi con-

duse de cite doi arbitri •

Elevi, venifi in număr cit mai

Patinoarul artificial „23 Au
gust" din Capitală, locul de 
desfășurare a unor mari com
petiții hocheistice, va găzdui — 
începînd de luni — o întrecere 
internațională tradițională, a- 
dresată cadeților crosei și pu
cului : „CUPA PRIETENIA".

Concursul reunește 8 echipe 
din 7 țări (cu jucători pînă la 
19 ani) împărțite — așa cum 
am anunțat — în două serii pre
liminare :

I. Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană și C. S. Școla
rul București (în afară de 
concurs) ;

II. Polonia, Ungaria, U.R.S.S. 
și România.

Iată programul întîlnirilor 
din grupe :

Luni, 21 noiembrie : ora 8,30 
R. D. Germană — Școlarul, ora 
11 Cehoslovacia — Bulgaria, ora
15.30 U.R.S.S. — Polonia, ora 18 
România — Ungaria. (La ora
17.30 va avea loc festivitatea de 
deschidere). Marți, 22 noiem
brie : ora 8,30 Cehoslovacia — 
Școlarul, ora 11 R. D. Germană 
— Bulgaria, ora 15,30 Polonia — 
Ungaria, ora 18 România — 
U.R.S.S. Joi, 24 noiembrie : ora
8.30 Bulgaria — Școlarul, ora 11 
U.R.S.S. — Ungaria, ora 15,30 
R. D. Germană — Cehoslovacia, 
ora 18 România — Polonia.

Faza următoare a întrecerii 
programează turneele 
(simbătă 26 și duminică 
iembrie). Primele două 
în grupele preliminare 
disputa locurile 1—4, celelalte, 

finale
27 no- 
clașate 
își vor

„TROFEUL CARPAȚI“ LA HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

0 VERITABILA COMPETIȚIE K.O.!
acest context trebuie 
ată insistenta cu care 
losiți jucătorii înalți 
poată înscrie de la 
Așa se face că Wahl .

D. Germană), Gasîl 
Berg și Pazyji (Da- 
Mironiuc și Folker 
se numără printre 

,____ ____realizatori ai forma
țiilor lor. în strictă legătură cu 
cele de mai sus se înscrie fap
tul că, în atac, jocul a de
venit mai rapid, șuturile sur
prinzătoare prin viteză, iar 
sarcina pivotului mult mai grea. 
El trebuie să aibă calități de
osebite, atît de viteză și for
ță, cît și de intuiție, de gîn- 
dire rapidă, pentru a se putea 
descurca cu apărările bătăioase, 
mobile, dispuse în sisteme di
ferite. D. Schmidt (R.D.G.) și 
Munkager (Danemarca) re
prezintă exemple—prototip în 
acest sens.

Selecționata primă a Româ
niei a jucat în aceste trei zile 
inegal. Ea a început turneul 
destul de bine, pentru ca — 
apoi — în partida cu forma
ția R. D. Germane să se com
porte sub randamentul său 
real. în fine, în cel de al 
treilea meci, cel cu Danemar
ca, și-a recăpătat vigoarea și 
ambiția, a atins din nou va
lori apropiate de potențialul 
cunoscut Ne bucură evoluția 
în acest meci a lui Folker și 
Mironiuc, chiar a lui Stingă, 
deși a fost mai puțin folosit. 
Ne-a bucurat în mod deosebit 
acest lucru mai ales pentru că, 
nefolosindu-i pe Birtalan sau 
Kicsid ca de obicei, a fost 
lăsată pe umerii lor sarcina în
scrierii golurilor. Este foarte 
bine, dacă ne gîndim că la 
campionatul mondial, unde con
sumul de energie va fi enorm, 
nu se va putea „trăi" pe 
brațul unui singur jucător. E- 
chipa va fi cea care va decide 
rezultatul și înclinațiile evi
dente ale handbaliștilor noștri 
spre un joc colectiv pot fi de 
bun augur.

Urmează meciuri pasionante 
aici, la Baia Mare. România 
— U.R.S.S, reeditare a fina
lei olimpice de la Montreal, 
R. D. Germană — Spania, 
România — Spania, U.R.S.S. — 
R. D. Germană — iată doar 
cîteva dintre numeroasele 
„capete de afiș” ale acestui atît 
de puternic turneu.

chipa Uniunii Sovietice va fi 
atît de ușor învinsă de for
mația Spaniei ? Și, culmea 1, 
după acest succes cu puternice 
rezonanțe internaționale, se
lecționata Spaniei a fost ți
nută în șah de echipa secundă 
a țării noastre !

Ținînd seama că ne aflăm cu 
două luni înaintea unei noi e- 
diții a campionatului mondial, 
aceste rezultate — contradic

PROGRAMUL
SIMBĂTĂ

Ora 15,30 : Bulgaria — 
România B ; 16,46 : Dane
marca — ungaria (tur
neul pentru locurile 5—8) ; 
18.OT: R. D. Germană — 
Spania; 19.15 : România — 
U.R.S.S. (turneul pentru 
locurile 1—4).

DUMINICA
Ora 15,30 : Bulgaria — 

Ungaria ; 16,45 : Danemar
ca — România B (turneul 
pentru locurile 5—8) ; 18 : 
România — Spania ; 19,16: 
R. D. Germană — — -
(turneul pentru 
1—4).

U.R.S.S. 
locurile

mai vechitorii după un sistem 
de ierarhizare a valorilor — 
au profunde semnificații. Ele 
ne dau posibilitatea să ne con
turăm imaginea crâncenei lupte 
ce se va da în Danemarca pen- 

■tru cucerirea medaliilor, pentru 
un loc la viitoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice.

Revenind la „Trofeul Car- 
pați”, la această atît de dis
putată și interesantă compe
tiție, găzduită de Sala spor
turilor din Baia Mare, în tri
bunele căreia iau loc seară de 
seară peste 3 000 de entuziaști 
ai handbalului, să vedem ce 
ne-a scos ea în relief pînă 
acum. Mai înainte de toate, 
grija. preocuparea deosebită, 
permanentă a antrenorilor 
pentru perfecționarea sisteme
lor defensive- Se joacă în a- 
părare foarte avansat, în ma
joritatea cazurilor 4+2 sau 
3+3, și aceste sisteme avan
sat—agresive comportă un grad 
d« tehnicitate ridicat. Tot în

• Programul jocurilor • Ulti

La antrenamentul de ieri al lotului nostru. Alexandru Kalamar 
exersează cu elevii săi un procedeu tehnic foarte important: 
angajarea pucului. Foto : N. DRAGOȘ

locurile 5—7. în turneele finale 
contează și rezultatele directe 
din serii.

★
Lotul României și-a continuat 

pregătirile, efectuînd două și 
chiar trei antrenamente pe zi. 
Antrenorul emerit Mihai Fla- 
maropol ne informează că ju
cătorii săi se află în formă șî 
prezintă o bună stare de sănă
tate. Conducătorul tehnic al e- 
chipei se arată, însă, rezervat 
în declarații, apreciind valoarea 
ridicată a turneului (cu patru 
echipe participante la grupa A 
a Campionatului mondial pen
tru juniori din Canada — 
U.R.S.S., Cehoslovaci», R. D. 
Germană, Polonia) și soțotin- 
du-1. în primul rînd, ca o exce
lentă școală și experiență pen
tru speranțele hocheiului nos
tru. într-adevăr, valoarea pro
tagoniștilor acestui concurs este 
deosebit de ridicată.

Aseară, juniorii români au 
susținut un ultim joc de veri
ficare In compania formației 
Sportul studențesc-A.S.E.

brodt (R. 
(U.R.S.S.), 
nemarca), 
(România) 
principalii

sublini- 
sînt fo
care să 
distanță, 
și Drei-

După cum ne anunță comisia 
tehnică a turneului, meciurile 
vor fi conduse de cîte doi ar
bitri. Din partea țării noastre 
au fost delegați Gh. Mureșeanu, 
FI. Gubernu, Gh. Tașnadi, C. 
Sgîncă și Șt. Enciu. Lor li se 
vor adăuga, în cadrul corpului 
de arbitri, cîte un reprezentant 
din fiecare echipă participantă.

★
Sînt așteptați oaspeții. Astăzi 

urmează să sosească delegațiile 
U.R.S.S., Cehoslovaciei și R. D. 
Germane, mîine cele ale Bulga
riei, Poloniei și Ungariei. Toate 
echipele vor fi cazate la cen
trul sportiv din parcul „23 Au
gust", în imediata apropiere a 
patinoarului. In zilele libere 
(miercuri și vineri) sînt pre
văzute un tur al Bucureștiului, 
o vizită la Muzeul de istorie, 
precum și alte activități cultu- 
ral-distractive.

Să consemnăm, în încheiere, 
că iubitorii sportului din Capi
tală vor avea prilejul să urmă
rească o întrecere foarte inte
resantă, și de bună valoare 
tehnică, în care evoluează ju
cători de perspectivă din țări 
care dețin poziții fruntașe în a- 
rena mondială a hocheiului.

Și, în sfîrșit, să reînnoim a- 
nunțul nostru de ieri : ELEVII, 
VENIȚI ÎN GRUPURI ORGA
NIZATE, AU INTRARE LI
BERA LA JOCURILE „CUPEI 
PRIETENIA".

Valeriu CH1OSE

TELEX
AUTO • „Marele Premiu* de 

la Suzuka (Japonia) a revenit 
pilotului Italian Ricardo Patrese 
(pe „Chevron") — medie orară 
160,146 km.

BASCHET A Selecționata mas
culină a Cehoslovaciei a evoluat 
la Detroit (S.U.A.) in compa
nia echipei universității locale. 
Gazdele au obținut victoria cu 
96—70 (54—25). e Rezultate înre
gistrate în optimile de finală 
(meciuri tur) ale „Cupei campio
nilor europeni" la feminin : B.C. 
Diiss-eldorl •— spartakus Buda
pesta 60—53 (33—21) ; Soedertaelje 
(Suedia) — Sparta Praga 68—86 
(33—39) ; B.C. Aalast (Beagia) — 
Celts Vigo (Spania) 56—84 (29—
36) ; Steaiua Roșie Belgrad — 
S.C. Atena 115—29 (52—16). Par
tidele retur se vor disputa in 
ziua de 24 noiembrie. In compe
tiția similară masculină s-au În
registrat următoarele rezultate : 
U.B.S.C. Viena — Eczaclbasl Is
tanbul 68—77 (32—32) ; Slask
Wroclaw — Honvdd Budapesta 
88—36 (39—46) ; Alvik Stockholm
— Zbrojovka Brno 88—73 (41—46);
Tus Leverkusen — Flguerense 
(Portugalia) 112—75 (57—29) ; I>u- 
delange (Luxemburg) — Real 
Madrid 63—94 (28—47) ; Pamathi-
naîkos Atena — Jugoplastika 
Split 95—82 (48—42) : B.C. Londra
— Villeurbanne (Franța) 80—97 
(45—51).

FOTBAL ft Tragerea la sorți 
a grupelor campionatului Euro
pei a fost amtnată pentru 30 
noiembrie (la Roma). • Finala 
turneului internațional de juniori 
de la Monaco se va disputa între 
selecționatele U.R.S.S. și Iugo
slaviei, cîștigătoarele celor două 
grupe preliminare. Ultimele re
zultate : Iugoslavia — Franța 
2—1 și Italia — Tunisia 1—0 
• Campionatul Argentinei a fost 
cîștigat de formația River Plata, 
care cucerește titlul pentru a 
15-a oară. Pe locurile următoare, 
Independiente Buenos Aires și 
Velez Sarstield. ft La Kaisers
lautern, în meciul selecționatelor 
secunde: R. F. Germania — El
veția 4—0 (3—0). Peste 50 000 de 
spectatori au urmărit la Teheran 
meciul dintre echipele 
șl Hong Kong, contînd 
preliminariile campionatului
mondial. Fotbaliștii iranieni au 
obținut victoria cu scorul de 3—0 
(3—0) și continuă să ocupe pri
mul loc în grupa respectivă.

HANDBAL ® In „Cupa Sile- 
ziei", care se desfășoară la Ka
towice, prima reprezentativă fe- 

Iranului 
pentru

Atletismul a purtat întot
deauna simbolul amatorismu
lui. Poate și din această cau
ză el este legat atit de strens 
de ideea întrecerii olimpice.

încercări de a-l profesiona
liza au mai fost. Au eșuat 
însă toate, chiar și cea atit 
de cunoscută, lansată 
preș arul american 
O’Hara după Jocurile 
ce de la Munchen. 
autentice — Milbum, 
Seagren, Matson etc. 
semnat în 1973 pentru 
temational 
tion" — atrase, 
carierei, de mirajul spectaco
lului plătit. „Trupa" a rezis
tat mai puțin de 2 ani. Afa
cerea s-a dovedit păguboasă, 
lumea s-a plictisit repede de 
stereotipele dueluri Matson- 
Oldfield, Keiwo-Ryun, Mil
bum — nimeni, ca și de „re
corduri^ regizate, chiar dacă 
scena s-a mutat de la Neto 
York la Tokio sau Edinburgh. 
O’Hara a perseverat însă pîn- 
dind Olimpiada de la Mont
real, după care spera să-și 
reînnoiască lista de „pensio
nari", 
30 de 
meni 
ciuda 
albă", 
american 
Se j 
I.T.A.

de irn- 
Mike 

Olimpi- 
Vedete 
Keino, 

au 
„In- 

Track Associa
te amurgul

citleți trecuți binișor de 
ani. După Montreal nl- 
n-a părăsit însă, în 

„hermina 
întreprinzătorul 
' dat faliment, 

că eșecul lui

părăsit însă, 
ofertelor, 
iar “ ‘

i a 
părea
. a elucidat definitiv in

compatibilitatea binomului 
atletism — profesionism. Iată, 
însă, că ziarele anunță o nouă 
tentativă. O firmă petrolieră 
și o companie americană de 
televiziune din Chicago în
cearcă să organizeze „cam
pionate internaționale profe
sioniste de atletism". Este 
vorba de o seria de 16 con Vladimir MORARU

ISLANDA, PRIMA ECHIPĂ CALIFICATĂ

ÎN TURNEUL U. E. F. A. PENTRU JUNIORI
A 31-a ediție a turneului 

U.E.F.A. pentru juniori va avea 
loc anul viitor în Polonia. între 
4 și 15 mai. Cele 30 de echi-pe 
participante la preliminarii au 
fost împărțite în 14 grupe, Polo
nia (ca țară organizatoare) șl 
Norvegia (invitată de U.E.F.A.), 
luînd parte direct la turneul final.

România face parte din grupa 
a 13-a, împreună cu Iugoslavia, 
Cele do-uă partide se vor disptuba 
La lfi martie 1978 (în Iugoslavia) 
și la 2 apriflie 1978 (în România). 
Iată componența celorialte gru
pe : GR. 1 : Ungaria, Cehoslova
cia, Suedia ; GR. 2 : Danemarca, 
Scoția ; GR. 3 : Islanda, Tara 
Galilor ; GR. 4 : Finlanda, Ir
landa, Olanda ; GR. 5 : Belgia, 
Irlanda de Nord ; GR. 6 : An
glia, Franța; GR. 7; Italia, Liech-

ȘAH • înaintea ultimei runde, în turneul internațional de 
șah de la Niș (Iugoslavia), lider al clasamentului se menține 
Sahovici (Iugoslavia), cu 14 puncte, urmat de compatriotul său 
Knezevici 9% puncte. Maestrul român Victor Ciocâltea, care 
în penultima rundă a remizat cu șa hist ul iugoslav Ilici, se 
află pe locul 8, cu 6‘/a puncte. • Tradiționala întâlnire internațio
nală amicală dintre echipele U.R.S.S. și iugoslaviei, disputată 
la Tallin, s-a Încheiat cu scorul de 31—9 in favoarea șahiștilor 
sovietici • Prima partidă a meciului dintre marii maeștri 
Boris Spasski și Viktor Ko-rcinoi, contind pentru finala candi
daților la tiitbuil mondial, care se dispută la Belgrad, a fost 
amînată pentru data de 21 noiembrie.

TENIS • în cadrul turneului internațional pentru „Challenge 
Cup-w.C.T.“, care se desfășoară în aceste zile la Las Vegas 
(Nevada), Hie Năstase l-a Întrecut cu 5—6, 6—4, 6—5 pe ameri
canul Roscoe Tanner. în urma acestei victorii, Hie NListase s-a 
clasat pe primul loc în grupa preliminară B, urmînd să-1 în- 
tîlnească în semifinale pe ocupantul locului doi din grupa 
preliminară A. Reamintim că tenismanul român a terminat în
vingător și în primele două partide susținute, In care a dispus 
cu 6—5, 5—6, 6—4 de Vitas Gerudaitis (S.U.A.) șl a cîștigat ou 
6—5, 6—4 in fața australianului Rod Laver. Alte rezultate : 
Jimmy Connors (S.U.A.) — Ken Rosewall (Australia) 6—0, 
6—2 ; Dick Stockton (S.U.A.) — John Alexander (Australia)
6—3, 5—6, 6—4, 0 în tumeirl de la Lon dra : J. Lloyd
— Cox 7—5, 6—1 ; Okker — Lutz 7—5, 6—3 ; Martin — Taylor 
6—7, 6—2, 6—3 ; Gottfried — Teacher 6—4, 7—6 ; Ramirez — Mot- 
tram 3—6, 6—3, 6—4 ; Fibak — V. Amritraj 6—3, 6—1 ; Dibbs 
Martin 7—5, 6—7, 6—3 ; Borg — Pattison 6—2, 6—3. a în sfer
turile de finală ale turneului internațional feminin de tenis 
de la Sydney au fost înregistrate următoarele rezultate teh
nice : Re id — Jeanne Evert 6—0, 6—0 ; Fromholtz — Teeguarden 
6—3, 7—6 ; Stevens — Stove 6—4, 6—4.

TENIS DE MASĂ • Competiția internațională de la Teheran 
s-a încheiat cu disputarea finalelor probelor individuale. Un 
frumos succes au obținut sportivele românce Maria Alexandru 
și Liana Mihuț, învingătoare în proba de dublu femei. Iată 
ceilalți cîștigători : simplu bărbați : Lian Ko-lian (R. P. Chi
neză) ; simplu femei ; Cian Teh-in (R. P. Chineză) ; dublu 
mixt : Rezvan Alaey — Magid Ehteshmzadeh (Iran) ; dublu băr
bați : Lian Ko-lian, Li Cen-și (R. P. Chineză).

VOLEI • în cadrul turneului masculin rezervat echipelor stu
dențești, de la Strakoni.ee (Cehoslovacia), selecționata Româ
niei a întrecut cu scorul de 3—0 (15—4, 18—16, 15—8) formația 
U.R.S.S. Intr-un alt joc, reprezentativa Ungariei a dispus cu 
scorul de 3—0 (15—4, 15—5, 15—7) de echipa Algeriei. • în 
Japonia au început întrecerile competiției masculine „Cupa 
Mondială“, la care participă 12 echipe. Iată primele rezultate 
înregistrate în cele patru grupe preliminare : Brazilia — S.U.A. 
3—0 (15—8. 15—8, 15—7) ; R. P. Chineză — Canada 3—4 (15—5, 
15—3, 15—8) ; U.R.S.S. — Coreea de Sud 3—0 (15—9, 15—12,
15—10) ; Cuba — Bulgaria 3—1 (15—5, 6—15, 15—7, 15—8).

minină a Poloniei a întrecut cu 
19—14 (10—8) formația R.S.F.S.
Ruse. Alte rezultate : Bulgaria — 
Polonia 19—18 (8—9) ; Cehoslo
vacia — Suedia 19—12 (12—3). » 
La Aaarhus, intr-un meci tur 
contind pentru „Cupa campioni
lor europeni" la masculin, echipa 
vest-germană Gumersbach a în
vins cu scorul de 24—21 echipa 
daneză K.F U.M. Aaarhus.

HOCHEI e La Weisswasser 
(R. D. Germană) s-a disputat cel 
de-al doilea meci amical dintre 
selecționatele R. D. Germane și 
Iugoslaviei. Gazdele au terminat 
din nou învingătoare, de data a-

ce ar urma să se des- 
în mai multe orașe 

toate continentele, în- 
din toamna anului vi-

acum nu s-au făcut

notabile, pentru că 
nu se împacă cu 
sport al profesio-

deopotrlvă, farme-

cursuri 
fășoare 
de pe 
cepînd 
itor.

Pînă 
publice opțiuni. Și nici nu pot 
urma prea ■ ■ ■■ 
atletismul 
statutul de 
niștilor.

Forța și, 
cui atletismului sînt date de 
uriașul număr de practic anți 
de pe toate meridianele glo
bului, de spiritul de între
cere, de luptă pentru pro
gres, pentru perfecțiune fi
zică, cărora cronometrul și 
ruleta le slnt martore mute 
și obiective. în atletism în
vinge întotdeauna cel mai 
bun, cu cronometrul și ru
leta nu se poate trișa. Va 
putea produce „circul profe
sionist" apariții surprinzătoa
re ca cele ale lui lașcenko 
sau Kimombwa, două din re
velațiile anuiui atletic 1977 ?

Se pot obține eventual 
unui superstar, 
fascinează însă 
tuturor concuren- 
ineditul disputei,

Nu.
serviciile 
Atletismul 
prin efortul 
ților, prin 
satisfacția deplină a privito
rului vine din corelarea admi
rației pentru gestul tehnic cu 
cunoașterea semnificației per
formanței. Atletismul adevă
rat, așa cum îl cunoaștem și 
iubim, nu va dispărea în 
marasmul sportului cu sim
brie. Niciodată nu va fi ne
voie să alegem între Jocurile 
Olimpice și „campionatele in
ternaționale profesioniste"
pentru a afla ce este atle
tismul...

tenstedn • GR. 8 î Luxemburg, 
Portugalia ; GR. 9 : R. F. Ger
mania, Elveția ; GR. U0 : Spania, 
Malta ; GR. 11 : Grecia, R. D. 
Germană ; GR. 12 : Bulgaria* 
Turcia ; GR. 14 : U.R.S.S., Aus
tria. Pînă acum s-au disputat 10 
meciuri, cunoscîndu-se chiar și 
prima echSpă calificată pentru 
turneul finaL Este vorba de for
mația de juniori a Is Land ei, pro
movată în dauna Tării Galilor 1 
1—1 în deplasare șl victorie a- 
casă cu 1—0. lată celelalte re
zultate : Ungaria — Suedia 4—4, 
Cehoslovacia — Ungaria 1—1, 
Suedia — Ungaria 1—0, Suedia
— Cehoslovacia 2—4 (gr. 1) ; Fin
landa — irlanda 2—2, Finlanda
— Olanda 1—1 (gr. 4) ; Luxem
burg — Portugalia 1—4 (gr. 8) ; 
Austria — U.R.S.S. 0—2 (gr. 14).

ceasta cu scorul de 8—3 (2—1,
4—1, 2—1).

PATINAJ O Proba de perechi 
din cadrul concursului de la Karl 
Marx Stadt s-a încheiat cu vic
toria cuplului Manuela Mager — 
Uwe Bewernsdorff (R.D.G.). în 
proba individuală feminină, după 
executarea figurilor impuse, con
duce Marion Weber (R.D.G.). 
• în concursul de la Haga, după 
executarea figurilor impuse la 
individual masculin, pe primul 
loc se află patinatorul american 
David Santee — 32.24 p, se
condat de japonezul Fumio Iga- 
rashl — 30,92 p.
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