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LUCRĂRILE SESIUNII
MARII ADUNARI NAȚIONALE

au fost reluate 
sesiunii a Vî-a

Joi dimineața 
în plen lucrările 
a celei de-a Vfl-a legislaturi a 
Marii Adunări Naționale.

Deputății și invitații au salu
tat cu îndelungi și puternice a- 
piauze sosirea în rotonda Marii 
Adunări Naționale, in lojile ofi
ciale, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășului Manea 
Mănescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a tovarășilor Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul 
Niculescu, Gheorghe Oprea, 
Gheorghe Pană, Ion Pățan, Du
mitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Virgil 
Trofin,' Iosif Uglar, Ilie 
Ștefan Voitec.

în sală se aflau, de 
nea, membri supleanți 
miletului Politic Executiv

., secretari ai C.C.
Consiliu-

pentru 
stat pe

pentru 
putere

Verdeț,

aseme- 
ai Co

al
C.C. al P.C.R., 

^il P.C.R., membri ai 
lui de Stat.

La lucrările sesiunii 
zenți numeroși invitați 
bri ai C.C. al P.C.R., 
conducători de instituții cen
trale și organizații obștești, re
prezentanți ai oamenilor mun
cii, personalități ale vieții noas
tre științifice, culturale și ar
tistice, ziariști români și cores
pondenți ai presei străine.

Erau de față șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București.

Lucrările înaltului for legis
lativ al 
deschise 
Giosan, 
Adunări

Pe ordinea de zi a 
adoptată în unanimitate 
deputați, se află :

1. Proiectul de Lege pentru

sînt pre-
— mem-
miniștri,

țării noastre 
de tovarășul 

președintele 
Naționale.

au fost
Nicolae 

Marii

sesiunii,
de

adoptarea planului național u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978 ;

2. Proiectul de Lege 
adoptarea bugetului de 
anul 1978 ;

3. Proiectele de legi 
aprobarea decretelor cu
de lege emise de Consiliul de 
Stat.

Trecîndu-se la ordinea de zi, 
tovarășul Mihai Marinescu, 
viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării, a prezen
tat, din împuternicirea guvernu
lui, proiectul de lege pentru 
adoptarea planului național 
unic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978, iar to
varășul Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, a expus pro
iectul de lege pentru adoptarea 
bugetului de stat pe anul 1978.

în continuare, din însărci
narea Biroului Permanent al 
Consiliului Suprem al Dezvol
tării Economice și Sociale a 
României, tovarășul Gheorghe 
Oprea, vicepreședinte al Consi
liului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, a prezen
tat coraportul la cele două pro
iecte de legi.

Tovarășul Ilie Șalapa, pre
ședintele Comisiei pentru indus
trie și activitatea economico- 
financiară, a prezentat, apoi, 
raportul comisiilor permanente 
ale Marii Adunări Naționale 
care au examinat și avizat pro
iectele de lege pentru adoptarea 
planului și bugetului pe anul 
1978.

S-a trecut apoi la dezbaterea 
generală asupra celor două pro
iecte de lege.

Lucrările sesiunii continuă.
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I.Lf.S.-LIC. Nr. 2-D.SJ. SPOR ANKARA 112-43,

Maria Roșianu, cea mai eficace jucătoare 
a I.E.F.S.-Lic. nr. 2, înscrie încă un coș 
pentru echipa sa. Foto: V. BAGEAC

Fotbalul are, in primul rînd, nevoie de fotbaliști !

DE CE NU MAI CRESC JUCĂTORI VALOROȘI 
ÎN „PEPINIERA" CLUBULUI PROGRESUL?
Nu cu mult timp in urmă 

s-a disputat la Rm. Vîlcea 
partida-derby a seriei a II-a a 
Diviziei B dintre Chimia din 
localitate și Progresul Bucu
rești. în min. 76 al acestui 
meci, antrenorii bucureștenilor 
l-au scos de pe teren pe ju
niorul Iliescu, înlocuindu-1 cu 
un alt junior, Săndoi. Probabil 
că, în acel moment, foarte 
mulți dintre spectatorii aflați în 
tribune și-au spus că noul in
trat este unul dintre jucătorii 
de mare talent crescuți de a- 
cest club. Dar, stupoare ! După 
circa 60 de secunde, Săndoi a 
fost înlocuit la rîndul lui cu 
un senior. Fără să fi atins mă
car balonul ! Dacă oricare e- 
chipă din Divizia B ar fi făcut 
acest lucru — și foarte multe 
îl fac — surpriza nu ar fi fost 
alît de mare. Dar în cazul nos
tru semnele de mirare se în
mulțesc. Pentru că Progresul 
este una dintre pepinierele fot
balului nostru care a dat un 
mare număr de jucători buni 
eșaloanelor superioare. Pentru 
că LA ACEASTĂ UNITATE 
S-A LUCRAT, ANI LA RÎND, 
CU PASIUNE ȘI COMPETEN
TA PENTRU DEPISTAREA 
SI PREGĂTIREA UNOR VE
RITABILE TALENTE CARE 
AU AJUNS APOI PÎNA ÎN 
VÎRFUL PIRAMIDEI FOTBA
LULUI ROMÂNESC. Exemplele 
se cunosc. Din 1965, de cînd a 
fost înființată „școala" antre
norilor Ioan Kluge și Nicolae 
Gorgorin a fost urmată de peste

I UN LANȚ DE CAUZE : valoarea, contribuția și gș 
pasiunea actualilor antrenori sînt în scădere ; | 
munca, exigența, disciplina, ca ți controlul sînt | 
slabe ,* părinții, profesorii ți copiii nu sînt lămuriți 
asupra perspectivei ți utilității fotbalului ; preten- 
țiile la selecționare se află în descreștere; talentele | 
se pierd pe drum, în anonimat sau racolate.L—

2 000 de copii și juniori. 31 din
tre acești jucători au ajuns pînă 
în prima divizie a țării. Prin
tre ei, Dudu Georgescu — gol- 
geterul Europei, Beldeanu, 
Năstase, Dumitriu IV, Dragnea, 
Bora, Filipescu, Dragu, Gh. 
Georgescu, Rontea etc. Ultimul 
dintre ei a fost M. Florentin, 
care a debutat în Divizia A în 
campionatul trecut. Dar Pro
gresul a retrogradat, cu toate 
că se afirmă, și cu deplin te
mei, că dacă echipa și-ar fi 
adunat jucătorii care evoluează 
în prezent în Divizia A ea ar 
fi devenit una dintre cele mai 
puternice formații din primul 
eșalon. Așa însă, Progresul a 
ajuns să se zbată la mijlocul 
unei serii din Divizia B, să 
realizeze „mutări" penibile (cum 
a fost aceea întîmplată la Rm. 
Vîlcea) cu juniorii săi. Și a- 
ceasta deoarece pepiniera bucu- 
reșteană (în prezent cu 188 de 
tineri fotbaliști pregătiți de an
trenorii FI. Știrbei, E. Iordache, 
N. Oaidă, Gh. Cristoloveanu,

A. Rusu) NU A MAI AVUT, 
ÎN ULTIMII 3—4 ANI, A- 
CEEAȘI PRODUCTIVITATE 
CA ÎN PERIOADA 1965—1972.

Ce s-a întimplat ? Care sînt 
cauzele care au făcut din a- 
cest centru-fanion unul de... 
duzină, cu rezultate mediocre ? 
Am solicitat răspuns la această 
întrebare antrenorilor care ac
tivează în acest centru de copii 
și juniori și.conducerii clubului 
bucureștean.

E. IORDACHE (antrenor) : 
„Consider că centrul Ia care lu
crez continuă să dea rezultate 
bune. Neavînd însă echipă în 
Divizia A, promovările nu ur
mează calea firească, mulți din
tre jucători pierzîndu-se în a- 
nonimat, în eșaloanele infe
rioare. în privința procesului de 
instruire trebuie să spun că în

Laurențiu DUMITRESCU 
Mircea M. IONESCU

(Continuare în pag. 2—3)

LOTUL RUGBYȘTILOR ROMÂNI PENTRU MECIUL CU ITALIA
. Joi, la Snagov, după ultimul 

antrenament tactic, Valeriu Iri- 
mescu, antrenorul federal la 
rugby, ne-a făcut cunoscut lo
tul la care s-a fixat 
ciul cu Italia.

Lotul cuprinde 21 
și anume : Bucos 
(fundași), Motrescu, 
Constantin
Nica, Vasile Cornel,, Enache 
(treisferturi-centri), D. Alexan
dru (mijlocaș la deschidere), 
Paraschiv și Suciu (mijlocași la 
grămadă), Stoica Enciu. Marin 
Ionescu, Murariu. Urdea, Borș 
(linia a IlI-a), Pintea (linia 
a II-a). Bâcioiu, Dinu și Scar- 
lat (slîlpi) și Orteleean (ta- 
.loner).

Rugby știi români părăsesc

pentru me-

de jucători 
și Tudose 
Ianusievici, 

(treisferturi-aripi), 
Cornel.,

astăzi de dimineață Bucureștiul, 
pe calea aerului, cu direcția 
Roma, de unde cu un alt a- 
vion vor ajunge la Reggio Ca
labria, locul unde mîine se va 
disputa meciul Italia—România.

Un antrenament de acomo
dare este planificat chiar în 

. ziua sosirii, după carp antre
norul federal va anunța XV-le 
pe care îl va alinia sîmbătă. 
Mai există unele rezerve în 
ceea ce privește componența u- 
nor compartimente, a unor li
nii de înaintare. „Oricum — a 
ținut să sublinieze prof. Iri- 
mescu — vom trimite în teren 
cel mai bun XV ce poate fi 
aliniat la această dată, cu mi
siunea de a aborda o partidă 
foarte dificilă, în fața unui ad-

versar tenace, pus intr-o situa
ție precară, prin infringerea sa 
nescontaiă in fața rugbyștilor 
polonezi. Toți jucătorii noștri 
sint conștienți că italienii țin
tesc și ei — ca și noi — vic
toria. Ei — pentru a se men
ține în prima grupă valorică a 
Campionatului european. Or, o 
înfrîngere 
i-ar face 
extremis, 
drid (n.n. 
nia). Noi 
editării succesului de anul tre
cut — locul I în competiție".

Dr. Nicolae Gheracopol, care 
însoțește lotul, ne-a asigurat că 
toți jucătorii sint complet res
tabiliți și, deci, apți pentru 
meciul de sîmbătă.

Ia Reggio Calabria 
să-și joace șansa in 
in deplasare, la Ma- 
18 decembrie cu Spa- 
— în perspectiva re-

La volei masculin,

azi, în Floreasca

BASCHET FEMININ
Echipa noastră s-a ca-

lificat pentru sfertu-

rile de finală ale com-

petiției continentale

Aseară, în meciul re
tur din cadrul C.C.E. 
la fete, echipa I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2 a întrecut 
la scor formația D.S.I. 
Spor Ankara. Venite la 
București fără preten
ții de refacere a han
dicapului din prima 
partidă, oaspetele au 
fost simple figurante 
în fața experimentate
lor baschetbaliste an
trenate de loan Nico- 
lau. Scorul cu care 
bucureștencele le-au 
întrecut pe adversarele 
lor, 112—43 (46—25) — 
în primul meci 96—63 
— face inutil orice 
comentariu, totuși vom 

că sportivele noas- 
luat jocul în serios, au 
mult și au înscris ori 
ori au avut ocazia. For- 

__ ” ! de 
înălțime scăzută nu a contat în 
lupta sub panouri, astfel că 
scorul general al celor două 
partide : 208—106 pentru I.E.F.S.- 
Lic. nr. 2 este destul de rar în- 
tîlnit într-o întrecere de an
vergură. Au marcat Roșianu 23, 
Mihalik 21, Nicolau 17, Giurea 
16, Duțu 14, Portik 12, Mazilu și 
Bradu cîte 4, de la învingă
toare, Tulin 14, Fuhen 12, Sem- 
bem 8, Caner 6 și Deniz 3 de 
la învinse. Au condus bine, un 
meci fără probleme, L. 
(Cehoslovacia) și I. 
(Iugoslavia).

Prin această victorie 
I.E.F.S.-Lic. nr. 2 s-a

spune 
tre au 
alergat 
de cite 
mația oaspete cu o medie

Kabrt 
Protici

echipa 
______ _ calificat 
pentru sferturile de finală ale 
Cupei Campionilor Europeni.

Paul IOVAN

STEAUA - DINAMO,
UN MECI
PENTRU...

TIPIC
TITLU

voleiului dinAstăzi, iubitorii
Capitală au ocazia să vadă cel 
mai important meci din cadrul 
turului campionatului masculin, 
derbyul Steaua — Dinamo, pro
gramat de la ora 18 în sala 
Floreasca. Cele două fruntașe 
ale voleiului nostru au pregă
tit cu multă atenție partida, an- 
trenîndu-se intens pentru pri
ma confruntare mai semnifica
tivă a sezonului. Din compor
tarea de pînă acum în cam
pionat rezultă că atît Steaua, 
cît și Dinamo sînt în măsură 
să ofere un joc de nivel ri
dicat, echilibrat și spectaculos, 
în concordanță cu exigențele 
crescute ale publicului. Această 
prezumție se fundamentează 
și pe faptul că în cele două 
formații se găsesc aproape toți 
componenții lotului reprezenta
tiv sau jucători care se află în 
vederea selecționerilor. Să a- 
mintim de steliștii Pop, Țerbea, 
Chifu, Ionescu, Bădiță, Maca- 
vei, Manole și de dinamoviștii 
Tutovan, Dumănoiu, Chiș, E- 
nescu, Păușescu. Girleanu, Căta- 
Chițiga. „Meciul va fi mai e- 
chilibrat ca oricînd", ne spunea 
prof. N. Tărchilă, care a ur
mărit antrenamentele steliștilor, 
conduse de maestrul emerit al 
sportului Aurel Drăgan. La rîn
dul său, șeful sectorului jocuri 
de la Dinamo, fostul antrenor 
G. Eremia, ne declara că maes
trul emerit al sportului Wiliam 
Schreiber a lucrat bine cu e- 
levii săi, reușind să-i readucă 
la un potențial normal după 
oboseala acumulată la Dinamo- 
viadă. „Va fi un meci tipic 
pentru ...titlu", a adăugat G- E- 
remia.

CHIAR ȘI FARA „CONDIȚII SPECIALE"
tribuna 

experienței 
pozitive ,

I.P.A. (întreprinderea de pie
se auto) se situează în rîndul 
marilor unități industriale si- 
biene. Este o unitate de pro
ducție cu mii de oameni ai 
muncii, tineri într-o proporție 
covîrșitoare. Aceasta și explică 
dorința lor de mișcare, afinită
țile lor pentru exercițiul fizic, 
ambiția lor de a fi și în sport 
printre fruntași pe municipiu 
și pe județ.

Și aici — ca peste tot — fot
balul este la el acasă. îl prac
tică tinerii muncitori pînă mai 
ieri elevi la Grupul școlar 
I.P.A., îl practică muncitorii 
care au închegat in ani și ani 
colectivul de aici și chiar cei 
ce peste puțin timp, după „o 
viață de om", vor ieși la pen
sie. Fotbalul place nu numai 
pentru că președintele asociației 
sportive, maistrul Mihai Nacu, 
a fost un valoros jucător de 
Divizia A — inițial am avut 
impresia că el este cel ce ca
nalizează gustul celor de aici 
pentru cel mai popular dintre 
sporturi — ci fiindcă, de cînd 
există, întreprinderea a avut 
întotdeauna o mișcare fotbalis
tică, cu echipe în fiecare sec
ție sau Sector de muncă, cu oa
meni dornici ca, după termi
narea unei zile de producție, 
să petreacă două, trei ore pe

■ ■■

terenul de sport. Am asistat la 
un meci între secțiile .,300” și 
„sculărie". Risipă de energie și 
entuziasm ! 0—0 după 120 de 
minute, 3—2 pentru „300“, după 
loviturile de la 11 m. Oamenii 
vin cu sutele la aceste meciuri 

‘inter-secții, ii aplaudă pe cei 
mai buni, ii prețuiesc pe cei 
mai disciplinați. Se dișcută 
mult despre aceste campionate 
(10 secții participă la între
cere), se cere, printr-un larg 
consult, părerea tuturor în ceea 
ce privește promovările în di
vizionara C, echipa I.P.A. for
mată din oameni ai muncii 
din întreprindere. Colectivul 
de aici are o părere bună des
pre lăcătușul Mircca Cimpcanu 
și termistul Viorel Trașcă, copii 
pînă mai ieri, elevi la centrul 
de juniori, acum titulari în 
prima echipă. a seniorilor. 
„Este o atmosferă propice, un 
climat sănătos. muncitoresc, 
pentru ca în echipă. Ia I.P.A., 
să activeze, într-adevăr, tinerii 
cei mai buni, cei mai sîrguin- 
cioși”, lucru pe care ține să-l 
sublinieze comunistul Dumitru 
Paraschivescu, șeful secției 
„400", strîns legat de destinele 
fotbalului și, în general, ale 
„sportului pentru toți" 
I.P.A.

Și la 
rugbyul. 
o filieră 
crescuți

la

cu 
caz 

foștii copii 
de prof. 

Ion Stanciu, trec la I.P.A.. în 
producție, se încadrează în 
muncă și își continuă cu ace-

Tiberiu STAMA

fel se intîmplă 
Există și în acest 
firească : 
la „Șoimii'

(Continuare în pag. 2-3)



Publicăm în acest număr continuarea serialului nostru. O nouă' 
secvență, deci, din ceea ce socotim că trebuie să fie „simbioza lui 
Juvenal", cartea și sportul, intr-o perioadă în care marea perfor
manță cere eforturi deosebite, într-o perioadă în care, înainte de 
orice, OMUL SOCIETĂȚII NOASTRE SOCIALISTE ESTE, TOT 
MAI MULT, O PERSONALITATE COMPLEXA.

OLIMPIADELE GEORGETEI
înainte ca lectorul univ. Mar

cel Cretu, antrenorul divizio
narei A „Universitatea" Bucu
rești, să- dea semnalul de în
cepere a antrenamentului, o 
scurtă convorbire cu Georgeta 
Andronache, o tînără cu oche
lari, cu alură atletică, compo
nentă și realizatoare de bază a 
acestei echipe de handbal.

— Tovarășul Sandu, omul 
care trăiește, suferă și se bu
cură alături de echipa dumnea
voastră, v-a recomandat ca o 
studentă-sportivă exemplară. Vă 
rugăm să continuați ideea.

— Sint studentă in anul III 
la matematică-informatică, am 
21 de ani. iubesc deopotrivă 
matematica, prima mea mare 
pasiune și handbalul. împreună, 
ele imi oferă satisfacții la fel 
de mari.

— Aceste pasiuni sînt para
lele, dacă am înțeles bine ; 
deci, ele nu se întîlnese nicio
dată ?

— Matematic — nu ; sportiv 
— da ; rezolvarea cu exactitate 
matematică a multiplelor va
riante din handbal îmi creează 
sentimentul împlinirii. Ca «om 
de. gol» trebuie să fiu foarte 
exactă in aruncările la poartă. 
Sint bucuroasă cînd reușesc să 
rezolv ecuațiile... sportive, de 
fiecare dată cu alte necunoscute,

— Rezultate mai deosebite 
realizate, proiecte de viitor ?

— Am participat, in 1975, la 
faza finală a Olimpiadei de 
matematică de la Iași ; am fost 
componentă a lotului național 
de junioare și de tineret, apoi 
a lotului lărgit pentru J.O. de 
la Montreal. Pentru viitor am 
in vedere două olimpiade : pri
ma, cea de matematică «Traian 
Lalescu», apoi să termin facul
tatea și să lucrez în cercetare, 
in domeniul informaticii. A

Să învățăm din căutările celor mai buni

RECORDURILE DE IERI ALE ÎNOTĂTOARELOR -
ASTĂZI TIMPI DE ANTRENAMENT!

înotătoarele de la Dinamo 
București și-au îndeplinit o- 
biectivele propuse pentru anul 
1977 : cîte o medalie de bronz 
la „europene" (Bunaciu) și Uni
versiadă (Miclăuș) și prezențe 
în mai mult de o treime a fi
nalelor C.E. de la Jonkoping. A 
fost cel mai valoros bilanț din 
istoria de peste 50 de ani a 
înotului feminin românesc, bi-

ACTUAUTĂȚI DIN POPICE
• Cei mai tineri popicari ai 

țării, juniorii, vor participa înce- 
pînd de mîine și pînă duminică 
la cea mai importantă competi
ție a lor, finala campionatului na
țional — individual și perechi, 
ediția a VIII-a. La întreceri, pro
gramate pe trei arene în Bucu
rești, vor fi prezenți aproape 150 
de tineri, fete și băieți pînă la 
23 de ani (limita de vîrstă a ju
nioratului la popice). Fetele vor 
juca pe arena Voința, iar băieții 
pe Olimpia (individual) și Gloria 
(perechi).
• La sfîrșitu] acestei săptămîni 

se vor desfășura încă două com
petiții importante : „Voințiada* — 
finala — vineri și sîmbătă pe 
arena Dunărea din Galați și 
„Cupa U.N.C.A.P.“, sîmbătă și 
duminică în comuna Cernat (jud. 
Covasna), ambele în cadrul 
„DACIADEP.
• 'Alte rezultate din etapa a 

Vil-a a campionatului Diviziei 
A : fete — Voința Constanța — 
Rapid București 2248—2374 p d, 
Voința Timișoara — Textila Ti
mișoara 2428—2279. Băieți : Olim
pia București — Voința București 
5134—5133 ! Constructorul Galați 
— Tehnometal București 5330— 
5056 ; Progresul Oradea — Aurul 
Baia Mare 4800—0 (neprezentare).

© Selecționatele sindicale ale 
Ungariei, care întreprind un tur
neu în țara noastră, au jucat la 
București cu formațiile similare 
ale României, alcătuite din divi
zionarele Laromet și Gloria. Tn 
ambele întîlniri. victoria a reve
nit sportivilor noștri cu 2503—2304 
p d la femei și 5252—4965 p d 
la bărbați-

•--------anKmEwnmmi ------- -
„CUPA F. R. RUGBY"

Rezultate în „Cupa F. R. 
Rugby- etapa a IV-a : Sportul 
studențesc — R. c. Grivița Roșie 
13—9 (3—6), Politehnica Iași — 
Rulmentul Bîrlâd 17—17 (11—3),
Universitatea Timișoara — C.S.M. 
Sibiu 4—0 (0—0), Agronomia Cluj- 
Napoca — Știința Petroșani 6—10 
(6-6). 

doua, Olimpiadă de la Moscova, 
unde aș vrea tare mult să par
ticip, firește, în echipa națio
nală. Dar pentru asta este ne
voie de multă muncă. Nu-mi va 
fi ușor, dar consider că îm
păcarea matematicii cu handba
lul este numai o chestiune de 
împărțire și organizare riguroa
să a timpului. Cele două acti- 

LUMINIȚA POPA, FĂRĂ
Cu un admirabil efort de 

voință, tînăra floretistă Lumi
nița Popa, de la Dinamo Bucu
rești, încheie în avantaj și al 
patrulea asalt al finalei cam
pionatului național de tineret : 
5—3 în fața Feliciei Truț, re
prezentantă a clubului Progre
sul. Patru victorii care îi asi
gură mult rîvnitul titlu de cam
pioană a țării în întrecerea 
„speranțelor". Luminița plînge, 
plînge și antrenoarea ei, pro
fesoara Elena Bejan, cea care 
i-a îndrumat primii pași în 
sport, ajutind-o să deprindă tai
nele floretei.

...Sînt 5 ani de atunci. în 
sala de scrimă a Școlii sporti
ve nr. 1 din Capitală își făcea 
apariția, discret, cu o modestie 
care o însoțește și astăzi, o fe
tiță înaltă, subțirică, cu ochi al
baștri. iradiind o inteligență 
scăpărătoare. N-avea veleități 
sportive. („Am intrat într-o sa
lă de sport din simplă cu
riozitate...”). Antrenoarea a în
drăgit-o însă, ca și pe colegele 
ei de generație, Laurenția Vlă- 
descu și Adriana Băcioi, încă 
de la primele antrenamente, și 
și-a apropiat-o („Mi-a plăcut 
întotdeauna la Luminița serio
zitatea și conștiinciozitatea în 
muncă ; de aici și convingerea 
că voi reuși să fac din ea o 
bună scrimeră"). Anii au trecut, 
Luminița a perseverat, a cres- 

lanț care a stîrnit ambiții și 
mai mari printre elevele Cristi- 
nei Șoptereanu.

Analizînd cu mult discernă- 
mînt modul în care s-au pre
gătit în sezonul anterior (20 
septembrie 1966 — 20 august 
1967), cînd în 1010 ore de pre
gătire au parcurs 2030 de kilo
metri, campioanele noastre 
împreună cu antrenoarea lor 
au ajuns la o serie de conclu
zii din care au rezultat și unele 
greșeli comise pînă acum : 
aproximativ 30 la sută din ki
lometraj a fost parcurs fără in
tensitate, și deci fără eficiență, 
programarea prea multor peri
oade de vîrf ale formei spor
tive, care au atras după sine și 
săptămini întregi de „îngusta
re" (reducere a volumului de 
lucru). De unde lesne se poate 
deduce că rezultatele ar fi 
putut fi mult mai bune...

„Este exact ce încercăm să 
dovedim acum, în noul ciclu 
de antrenamente — ne spunea 
Cristina Șoptereanu. Atenția 
principală se îndreaptă în pre
zent spre calitatea muncii- Mai 
exact, am redus pînă la 10 la 
sută distanțele pe care sporti
vele le parcurg fără eficiență 
(n.r. procentajul este încă prea 
mare față de cerințele antre
namentului modern). în același 
timp am micșorat pauzele între 
repetări : cel mult 20 de se
cunde pentru distanțe de 200 m

TRIBUNA
(Urmare din pag. 1)

lași entuziasm activitatea spor
tivă, sub îndrumarea maistrului 
Nicolae Ganga, fost rugbyst la 
C.S.M. Sibiu. Tinerii din între
prindere joacă așa, din plăcere, 
pentru ei, cum s-ar spune, dar 
o parte țintesc mai sus, acti
vează în divizionara B, XV-le 
„Dacilor", care își are sediul 
aici, la I.P.A. Lăcătușii Marin 
Arion și Gheorghe Isăilă sînt 
tinerii care duc greul în „gră
mezi", instalatorul loan Ghișo- 
iu reprezintă „uvertura” care 
vine, ca și strungarul loan 
Roșea, un „centru" de mare 

vităfi se completează — zic eu 
— excelent. Or, pentru noi, cei 
cu matematica, exact fi riguros 
sint noțiuni obișnuite.
Antrenamentul începuse de cîte- 

va minute ; Georgeta Androna
che s-a integrat rapid. împreu
nă cu lectorul univ. Constantin 
Sandu admirăm seriozitatea, sîr- 
guința și conștiinciozitatea ma- 
tematicienei echipei, calități 
prin care se face remarcată și 
cu ocazia fiecărui meci al Uni
versității, motive pentru care 
sîntem convinși că ne va oferi 
prilejul s-o felicităm pentru 
rezultatele obținute la olimpia
dele despre care ne-a vorbit.

Mihail VESA

MASCĂ Șl PLASTRON...
cut cu fiecare concurs, a ajuns 
printre fruntașe la junioare, pe 
Capitală, apoi pe țară. Trecerea 
ei la clubul Dinamo a însemnat 
încă un pas spre maturizare. 
Cucerește cu echipa, anul tre
cut, titlul de campioană la ti
neret, acum și la „individuale". 
Este, cum se • spune, una din 
floretistele care „vin”. I-ar tre
bui, poate, ceva mai mult cu
raj pe planșă, o și mai mare 
personalitate în asalturi, așa 
cum are. dealtfel, în afara să
lii de sport.

Fără mască și plastron, eleva 
Liceului de mecanică fină este 
nna dintre fruntașele anului IV. 
întotdeauna eu note peste 8. în
totdeauna grijulie să-și facă te
mele, să-și ajute colegele. Pre
ferințe. ? Matematica. Ceea ce 
anunță o viitoare ingineră. Ea 
speră (ca și antrenoarea și co
legele de club) ca în ’78, odată 
cu tentativa de a intra la „Po
litehnică", să mai încerce una, 
aceea de a promova în „lotul 
mare“ al floretistelor senioare, 
în ’78, adică atunci cînd Lu
minița nu va fi împlinit încă 
18 ani. Un vis, o dorință la care 
au mai năzuit (și au reușit) și 
alte sportive. Gindiți-vă la Ol
ga Orban-Szabo. Luminița 
are permanent pe planșă ima
ginea atît de viguroasă a Ol- 
găi...

Tiberiu STAMA

și cel mult un minut pentru 
serii de 800 m sau mai mari, 
în același timp am sporit con
siderabil intensitatea în repe
tări ; anul trecut, Bunaciu, de 
pildă, înota de 20X100 m în 
1:23,0, iar acum realizează o 
medie de 1:17,5. Ce a rezultat 
în mod direct din această ra
dicală îmbunătățire a antrena
mentului ? în aceeași cantitate 
de timp, elevele mele parcurg 
acum săptămînal cu 10 km mai 
mult decît anul trecut. Iar la 
ultimul control ele au obținut 
rezultate foarte bune, unele 
egale recordurilor de anul tre
cut : 67,0 sec—100 m spate și 
68,0 sec—100 m delfin (Buna
ciu) sau 5:19,0 — 400 m mixt 
(Costea) “.

Exemplul dinamovistelor, ex- 
primînd pe baza unor expe
riențe acumulate o îmbinare 
armonioasă a gîndirii construc
tive cu dăruirea și conștiincio
zitatea, merită toată stima. E- 
xistă de pe acum premisa unor 
noi îmbunătățiri a recordurilor 
pe baza unei mai bune core
lări a cantității și calității 
muncii. La ce cote valorice se 
vor ridica acestea ? Să aștep
tăm mai întîi concursul inter
național din decembrie, de la 
Baia Mare, cînd campioanele 
noastre au programat vîrful 
formei sportive al actualului 
ciclu-

Adrian VASILIU

EXPERIENȚEI
perspectivă. Ultimii doi, titu
lari la „Dacii", sînt tot mai 
insistent solicitați la C.S.M. 
Sibiu, divizionară A. Ca spor
tivi de talent, dar și ca oa
meni de nădejde, de o recu
noscută corectitudine. Cum stă 
bine unor sportivi tineri, cărora 
nu numai ing. Ilie Vasiu. pre
ședintele secției de rugby, ci 
întregul colectiv le acordă toată 
simpatia.

Am întîlnit la I.P.A. și mulți 
amatori de box (chiar și un 
campion național de juniori, la 
48 kg, lăcătușul Constantin Ti- 
țoiu), de oină (neobositul ani
mator al sportului nostru na-

Cum își crește tenisul viitorii perfoi

„TOT ÎNAINTE'4-UN
CARE POATE DEVENI R

Preocuparea pentru creșterea noilor cadre de performeri tinde 
să devină, in ultima vreme, o constantă a activității noastre de 
tenis. Se face tot mai mult simțită preocuparea secțiilor de spe
cialitate din cluburi și asociații sportive pentru organizarea unor 
responsabile acțiuni de selecție, de promovare și perfecționare a 
tinerelor talente, care să asigure un viguros schimb de mîine la 
nivelul echipelor reprezentative.

Acestui subiect de actualitate îi este dedicată seria de articole 
pe care o începem in acest număr al ziarului

La începutul acestei toamne, 
cînd pe „centralul" din parcul 
sportiv Progresul ultimele 
schimburi de mingi puneau ca
păt finalei de dublu feminin, 
spectatorii aflați în tribune ră- 
mîneau oarecum surprinși că 
un cuplu de tinere jucătoare 
— Lucia și Maria Romanov — 
intra în posesia titlului națio
nal de senioare, învingînd re
dutabila pereche a dinamovis
telor Florența Mihai — Mari
ana Simionescu. Performanța 
celor două surori gemene 
(născute în luna mai 1958) nu 
a fost deloc întîmplătoare. Exact 
cînd „Luci" și „Mia” împlineau 
10 ani, deci în 1968 în Capi

Campi

ECHII
a|

Tudorel Bădin — antrenor, Maria Romanov, Cozmina Popescu, 
Lucia Romanov și Gheorghe Slapciu, președintele clubului.

tală se înființa un cerc de te
nis al pionierilor. O perseve
rentă muncă de selecție între
prinsă în școlile generale din 
perimetrul Cotrocenilor aducea 
în tînăra secție, într-o primă 
etapă, aproape o sută de „spe
ranțe". Printre ele surorile Ro
manov, precum și alți copii în
cununați, după ani de muncă 
migăloasă, cu titlul de cam
pioni de juniori ai țării : Mi- 
haela Dimitriu, Doina Ionescu, 
Eduard Pană, Cozmina Popes
cu. Andrei Mîrza, Silviu Zan- 
cu și încă alții.

25 septembrie 1974. Era o 
zi frumoasă de toamnă. Ilie 
Năstase venise să joace returul 
diviziei, alături de colegii săi 
de la clubul Steaua. Marele 
nostru campion a acceptat cu 
deosebită satisfacție să fie 
președintele de onoare al clu
bului de tenis „Tot înainte”. 
La mica festivitate care a avut 
loc, Ilie Năstase a semnat nu 
numai un „act de naștere", dar

„RACHETELE"
Iubitorii tenisului din Galați 

vor avea prilejul să urmărească, 
sîmbătă și duminică, o fru
moasă reuniune demonstrativă, 
cu participarea „rachetelor" 
noastre fruntașe. Se deplasează, 
în orașul de pe malul Dunării, 
membrii echipei naționale mas
culine, recent formată, precum 
și cele mai bune jucătoare ale 
țării noastre, Virginia Ruzici și 
Florența Mihai. Cei 6 tenismani 
ai „naționalei" vor susține o 
întîlnire cuprinzînd 2 partide 
de simplu și una de dublu, 
împărțiți în două echipe : SE
NIORI — Dumitru Hărădău, 
Traian Marcu, Marian Mîrza ; 
TINERI — Andrei Dîrzu, Flo

POZITIVE
țional pe meleagurile sibiene, 
Vasile Ciolacu, a pus aici ba
zele unor echipe de juniori 
și seniori), de șah (doi semi- 
finaliști la naționale) și de 
schi (oamenii și-au procurat 
echipamentul din propriile e- 
conomii). Am întîlnit foarte 
mulți doritori să pună bazele 
unei secții de auto-moto. îi 
ajută maiștrii Ion Bobîlneanu 
și Nicolae Rîureanu, cunoscuți 
animatori ai acestei discipline.

N-am întîlnit, în schimb, ceea 
ce se cheamă condiții pentru 
practicarea sportului. Cel de la 
I.P.A. au acces pe un teren 
cu zgură, fost al „Electricii" și, 
cînd apucă, pe „Șoimii” sau pe 

și o primă filă dintr-un capi
tol important al tenisului nos
tru. Au fost o adevărată pro
feție cuvintele sale de atunci : 
„Ar fi frumos ca de la „Tot 
înainte" să-și ia zborul spre 
marca performanță copii talen- 
tați...” Pentru că din acele zile 
și pînă acum „Tot înainte" și-a? 
înscris, intr-un original palma
res, peste 30 de titluri de cam
pioni ai tării la copi; și juni
ori (cucerite în întreceri în 
aer liber) și 4 titluri în com
petiții pe teren acoperit. Un 
reputat tehnician, Tudorel Bă- 
din, și un activ președinte de 
club, inginerul Gheorghe Slap- 
ciu, și el fost jucător de tenis,
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au transformat secția într-o 
adevărată pepinieră de perfor
meri. O migăloasă statisti
că ținută la zi de cei doi pa
sionați șlefuitori de talente ne 
arată că peste 5 000 de copii au 
trecut prin concursurile de se
lecție organizate de club. Ce a 
rămas ? Lotul lărgit de jucă
tori, băieți și fete, numără în
tre 50—60 de sportivi. Dintre 
aceștia, cel puțin 20 pot fi tri
miși în oricare competiție in
ternă de nivel național. Dealt
fel, chiar în acest an, tînăra 
echipă de fete de la „Tot îna
inte" a promovat în prima 
divizie a țării. La rindul ei, 
Maria Romanov a cîștigat, 
numai în acest an, 5 titluri de 
campioană națională și a mu
nicipiului București-

Reprezentativă pentru club 
este ascensiunea Luciei Roma
nov. Finalistă, anul trecut, a 
turneului de junioare de la 
Forest Hills, iar anul acesta a- 
vansată pînă in „sferturi” la 

NOASTRE FRUNTAȘE EVOLUEAZĂ EA CALAU
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rin Segărceanu, Eduard Pană, 
în același timp, jucătoarele vor 
susține o partidă amicală, pe 
distanța a 2 seturi din 3.

Este prima ieșire în public 
a noii echipe reprezentative a 
țării, ceea ce acordă întîlniri- 
lor de Ia Galați un plus de 
interes. Totodată, un prilej de 
a verifica potențialul în joc al 
celor 6 echipieri, care se pre
gătesc pentru apropiatele star
turi internaționale ale actualu
lui sezon „indoor".

Aparițiile tenismanilor frun
tași in Sala sporturilor din Ga
lați sînt programate pentru 
sîmbătă după-amiază și dumi
nică dimineața.
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„Voința". Te și miri cum s-a 
putut înjgheba aici o activitate 
atît de diversificată, fără exis
tența unui minim de amena
jări sportive ! Directorul între
prinderii, ing. loan Simion. 
om de suflet, și el, pentru 
sport, subliniază cu amărăciune 
acest trist adevăr dar crede, 
că pînă la urmă, „edilii muni
cipiului vor găsi o rezolvare, 
alocind o suprafață de teren 
pentru amenajarea unui com
plex sportiv, numai al I.P.A.-ei. 
undeva pe platforma industri
ală din est-ul așezării de pe 
Cibin. cit mai aproape de noile 
blocuri muncitorești". Oamenii 
de la I.P.A. sînt gata să pună 
umărul, cu entuziasmul lor de 
totdeauna, pentru o asemenea 
lucrare...
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Așa ajustate (in timp) cum 
sint, campionatele primei 
divizii de volei nu au 
început sub prea fericite 
auspicii. In prima etapă s-au 
jucat „jumătate plus unul" 
din meciurile programate. 
Dar n-a fost o excepție, in 
următoarele a plouat cu 
amânări șt- reprogramări, in
cit acum, după 6 etape, doar 
3 echipe masculine' au sus
ținut toate partidele, cele
lalte avind 3—5 jocuri dis
putate. La fete, situația este 
mai bună... patru echipe fiind 
„la zi“. Că unele formații 
cu sportivi de lot n-au avut 
suficient timp pentru omo
genizare. sau 
dat normele 
ziua debutului, că unele au 
dat jucători echipelor stu
dențești care au evoluat la 
un banal turneu în Cehoslo
vacia — sint motivații 
vădesc disprețul față 
competiția internă.

Pînă in prezent, din 
campionatului, programat în
tre 30 octombrie și 18 de
cembrie, ne-au fost comu
nicate nu mai puțin de 20 de 
reprogramări ! Și cine știe 
dacă această zăpăceală a di
viziei se va opri aici ? Ciu
dat ni se pare mai ales fap
tul că echipele sint puse să 
se deplaseze in cursul săp- 
tăminii la distanțe mari, 
pentru meciuri care inițial 
fuseseră programate dumi
nică ! Nu erau deja exagera
te cele 3 etape intermedia
re ale turului, care deter-

ed nu 
pînă în

și-au 
pre-

care 
de

turul

minau deplasarea a 36 de 
echipe ? Ca să nu mai vor
bim de faplul că anunțarea 
meciurilor aminate se face, 
uneori, anapoda. De pildă, 
Maratex B. Mare a ajuns 
marți 15 noiembrie la Cra
iova pentru meciul progra
mat a doua zi. Dar marți 
seara adversara sa. Univer
sitatea Craiova, pleca la tur
neul studențesc din Ceho
slovacia !!! Miercuri, cind 
echipa sa se afla deja în 
Bănie, A.S. Maratex primea 
la Baia Mare o scrisoare prin 
care i se făcea cunoscut fap
tul că meciul s-a 
pentru miercuri 23 
brie... Bătmărencele 
nevoite să înnopteze 
iova și să plece miercuri la 
București, iar joi — prin bu
năvoința echipei Dinamo — 
să joace meciul cu aceasta din 
etapa următoare, ca drumul 
să nu-i fie chiar in zadar. 
Cum rămîne, totuși, cu chel
tuielile deplasării pină la 
Craiova ? Firește, Maratex nu 
s-a mai deplasat pe 23 no
iembrie, cerind federației să 
descurce ițele și să găsească 
o soluție, ca să nu se facă 
două deplasări Baia Mare — 
Craiova pentru un meci... Și 
federația a găsit : pe 13 de
cembrie, după ce Maratex va 
juca la Constanța cu Farul 
și Chimpex. Nu credeți că 
ar fi cazul să se găsească 
și... un stil mai serios de 
lucru ?

aminat 
noiem- 
au fost 
în Cra-

Aurelian BREBEANU
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rmatelor prietene la scrimă F” I

ACTUALITĂȚI
• ARBITRII ETAPEI A 15-A A

DIVIZIEI A. F.C. " 
F.C. Bihor : N.
(București) — P. 
Ciolan (ambii din
— F.C.M. Reșița :
(Suceava) — c. ~ 
Trifu (ambii 
Jiul — S.C. J . _____
— Gh. Dumitru și N. Păvălucă 
(toți din București) ; Steaua — 
Dinamo ; C. DLNULESCU — Gh. 
Dragomir și M. Popescu (toți 
din București) ; A.S.A. Tg. Mureș
— Sportul studențesc : M. MORA-
RU (Ploiești) — N. Dinescu și N. 
Lambru (ambii din Rm. Vîlcea) ; 
Petrolul — Universitatea Craiova : 
V. TATAR — I. Ștefăniță (ambii 
din Hunedoara) și Fl. Cenea (Ca
racal) ; Corvinul Hunedoara — Po
litehnica Iași : S. DRAGULICI 
(Drobeta Tr. Sev.) —• M. Buzea și 
C. ioniță II ------ - ” "
Politehnica 
Tirgoviște : 
(Uși) — V.
(ambii din 
Satu Mare 
BARBULESCU _. ___
bii din București) și C. 
(Brașov).
• BILETE PENTRU

STEAUA — DINAMO, 
stadioanelor __ , ________,
publiciii, Giulești, la agenția Loto 
Pronosport din str. Halelor, a- 
genția din pasajul Universității și 
din str. Vasile Conta nr. 16, s-au 
pus în vînzare biletele de intrare 
la meciul Steaua — Dinamo, 
care se dispută duminică 
noiembrie pe stadionul din 
Ghencea. Organizatorii fac 
noscut că în ziua meciului nu se 
vor vinde bilete la stadion, . a- 
cestea găsindu-se numai la oa
sele obișnuite pînă duminică la 
ora 12.
• MODIFICĂRI DE PROGRAM 

IN DIVIZIA B. Federația de spe
cialitate anunță următoarele mo- 
diificări de programare la Divizia 
B : meciurile Metalul Plopeni — 
Chimia Rm. Vîlcea și Progresul 
București — Metalul București 
(stadionul Progresul), se dispută 
sîmbătă de la ora 14, iar partidele 
Metalurgistul Cugir —• Minerul 
Lupeni și Tractorul Brașov — 
Viitorul Vaslui vor avea loc du
minică la ora 14, iar Rapid Au
tobuzul se dispută duminică, la 
ora 11 pe Stadionul Republicii.

Constanța — 
GEORGESCU 

Baban și I. 
Iași) ; U.T.A. 
M. FEDIUC 

Szilaghi șl v. 
i din Baia Mare) ; 
Bacău : FR. COLOȘI

(ambii din București); 
Timișoara — C.S.

T. BALANOVICI 
Ciocîlteu și C. Vlase 
Craiova) ; Olimpia 

— F.C. Argeș : C. 
D. Ghețu (am- 

‘ “ Ghiță

MECIUL
La casele

Steaua, Dinamo, Re-

27 
Bd. 
cu-

A

ETAPA S A ÎNCHEIAT, COMENTARIILE CONTINUĂ
NU TE SPERIA ION IGNA, MERGI ÎNAINTE !

Seară. Fluierul de încheiere a partidei Sportul studențesc — F. C. 
Argeș se auzise demult. In lumina difuză a coridorului redacțional a 
apărut o siluetă subțire și un glas timid, cu accent bănățean, ’ntre- 
bînd : „Rogu-vâ, aș dori sâ vorbesc cu oricine de la fotbal, eu mi-» 
Igna, arbitrul..."

De ce venise la noi arbitru! arădean Ion Igna, care condusese bine, 
după opinia noastră, pe Stadionul Republicii meciul studenților bucu- 
reșteni cu echipa piteșteană, cu puțin timp înaintea plecării sale din 
Capitală ? ,,Mâ simt jignit in adincul ființei mele, și atît de lovit 
incit în această dupâ-amiazâ mi-am pus chiar întrebarea daca mai 
merită să-mi continui activitatea pe terenul de fotbal, după atîția ani, 
în care am slujit balonul rotund ca jucător, și, mai curind, ca arbitru. 
Parcă e un făcut, dar în ultima vreme în partidele pe care le-am con
dus gazdele au pierdut. De curind, la Zalău, după meci am fost 
scuipat fără rușine și lăsat singur la teren fără nici un mijloc de 
transport pină la gară, deși se știa că în asemenea condiții voi pierde 
trenul cu care mă puteam întoarce in timp util la Arad. Iar astăzi, la 
cabină, atît la pauza, cît și dupâ minutul 90, vicepreședintele clubului 
studențesc bucureștean, Eugen Banciu, m-a amenințat — nici mai mult 
nici mai puțin — cu scoaterea mea din arbitraj. De ce? Câ nu știu 
sâ închid ochii la infracțiunile în careu ale gazdelor, câ simt jocul 
ca un fost fotbalist, dar și ca un om imparțial ? Vă rog sâ mâ cre
ați câ sînt descumpănit și tare necăjit" — și-a încheiat confesiunea 
fostul jucător divizionar A, tînârul cavaler al fluierului Ion Igna,

Supărarea arbitrului arădean — care a condus obiectiv această 
partidă — este îndreptățită. El nu trebuie însă să fie descumpănit. 
Singura cale de a respecta fotbalul și legile sportivității este obiecti
vitatea, principialitatea. Exact ce a lipsit vicepreședintelui clubului 
Sportul studențesc, drept pentru care propunem ca asemenea ieșiri ur
mărind sâ timoreze arbitrii (ieșiri care a< trebui sâ primeascâ o ripostă 
imediatâ din partea observatorilor ' ' -.................................
na te exemplar de către Colegiul

federali) sâ fie discutate și sancțio- 
divizionar A. (Paul SLAVESCU)

UĂ PE LOCUL SECUND I
SAMENTUL GENERAL

Ln a Cam- 
brietene la 
It la Po-ts- 
lanții du- 
B-au clasat 
Icul secund, 
Moscova și 
li. La com- 
I cluburile 
[Cehoslova- 
România și 
hța cărora 
edaliați la 
de scrimă 

i bune re

zultate obținute de scrimerii clu
bului Steaua le-au obținut echi
pele de floretă feminin (medalia 
de aur în urma victoriei cu 9—7 
asupra echipei Ț.S.K.A. Moscova), 
spadă și sabie situate pe locul 
secund, sabrerul Cornel Marin — 
medalie de bronz în proba indi
viduală, precum și floretista Su- 
zana Ardeleanu și spadasinul 
Erwin Kerekeș, clasați pe locul 
IV. Ediția următoare a competi
ției se va desfășura la începutul 
lunii august 1978 la București.

I
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DIVIZIEI DE LUPTE GRECO ROMANE I
cele mai 

bte greco- 
for întrece 
i final — 
lupei cam
ătă dimi- 

n sala Di- 
bor începe 
Ltimei faze 
pipe. După 
din cadrul 
ku clștigat 
te^lurneul 
pe : C.F.R. 
[ (seria I), 
ininiu Sla-

Dacia Pi- 
(seria a 

lOFIL Ră-

Firește, cele mai multe șanse 
de a se clasa pe primul loc le 
are, și de data aceasta, formația 
Dinamo, multiplă campioană a 
țării, care are un iot valoros și 
omogen, în frunte cu M
(campion mondial), 
(campion european), 
Ion Enache, Victor 
Gheorghe Ciobotaru 
mai multor competiții internațio
nale) etc. De asemenea, va fi 
interesant de urmărit lupta pen
tru locurile fruntașe în care sînt 
angajate echipele Dacia Pitești, 
Steaua, IPROFIL Rădăuți, Alumi
niu Slatina etc.

Azi, la Tg. Mureș, începe con
cursul de toamnă pentru juniori.

Nicu Gingă 
Ion Păun 

Petre Dicu, 
Dolipschi, 

(medaliați ai
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MICUL
BRIE, ora
II) : Tele- 
selecțle a 
kte repor- 
I? meridia-

HEMBRIE,
Italia — 

matul eu- 
ie directă 
bria ; co-

Tănăses- 
l — rezu-

disputate 
si al „Cu-

ECRAN
DUMINICA 27 NOIEMBRIE, 

ora 8 : Sportul pentru țoți — 
gimnastică la domiciliu'; ora 
15 : Fotbal, Steaua — Dinamo, 
repriza a doua (transmisiune 
directă de la stadionul Steaua; 
comentator — Grigore Ilisei).

MIERCURI 30 NOIEMBRIE, 
ora 14 : Fotbal, Petrolul — 
U.T.A. (transmisiune directă 
de la Ploiești, comentator — 
Eftimie Ionescu) ; ora 17 : 
Handbal masculin, Danemarca 
— România (transmisiune 
la Herning ; comentator 
Crist ian Țopescu).

de
►

ONOSPORT INFORMEAZĂ
jLgjpjeaua
il/’Jf’. C. Constanța 

III/U.T. Arad
L^V. Jiul
PCv. Petrolul 
j VI> Corvinul 
| VII. Politehnica 
VIII. A.S.A. Tg.

IX. Olimpia 
X. Lanerossi 

Bologna 
*5K1. Perugia 
Xttl Teșeara

Tim.
Mureș

— Dinamo
— F.C. Bihor
— F.C.M. Reșița
— S.C. Bacău
— „U“ Craiova
— Politehnica Iași
— C.S. Tirgoviște
— Sportul stud.
— F.C. Argeș
— Roma
— Fiorentina
— Torino
— Milan

1,X,2
1
1
1
1
1
1

l.X
l.X

1
1

l.X,2
X,2

Tragerea 
televiziune

deLoto 
la ora 18,50.

astăzi va fi transmisă la
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FRAGERII 
JIEMBRIE 
5 variante 
10) ; cate- 

25% a 
3 : 17 va- 
iegoria 4 : 
lei ; cate- 
nte a 479

lei ; categoria 6 : 241,25 varian
te a 309 lei ; categoria X : 
1 504,50 variante a 100 lei. Re
port la categoria 1 : 466 743 lei. 
Autoturismul „Dacia 1 300“ a 
revenit participantului IONESCU 
GHEORGHE din București, pe 
o variantă 100%.

I
I
I

2 STOPERI INTERNAȚIONALI 
PE POST DE... „JALOANE" !

încă o victorie chinuită a forma
ției campioane Dinamo, de data a- 
ceasta în compania Olimpiei S.
Mare. S-a jucat din nou mediocru în 
absolut toate liniile, îndeosebi în
apârarea imediata. Jucătorii cei
mai slabi ai acestui compartiment 
au fost ambii fundași centrali, G. 
Sandu și Dobrău, stoperul de marcaj 
și libero-ul. Printre amîndoî (așe
zați defectuos, în linie, cu distanțe 
destul de mari între ei) s-a dus „să
geata", la primul gol, Both I ; prin 
zona lor s-a infiltrat, la cel de-a*l 
doilea gol, tînârul Mathe, cosit, în 
cele din urmă, în careu, de G. 
Sandu. Pînă la sfîrșit i-a „salvat" 
pe amîndoi, un al treilea stoper,

„PEPINIERA" CEUDULUI PROORESUE
(Urmare din pag. 1)

primii ani de pregătire a co
piilor aceștia vin cu regulari
tate și cu tragere de inimă, 
pentru ca, după aceea, cu cit 
se înaintează în vîrstă, să bată 
în retragere. în prezent, la cele 
două grupe de care răspund, 
adică dintr-un număr de 35 de 
jucători, doar patru-cinci se 
prezintă la toate antrenamen
tele sâptăminii".

N. OAIDA (antrenor) : „Re
trogradarea echipei Progresul 
în vara acestui an s-a reper
cutat și în activitatea centru
lui de juniori și copii, atît mo
ral cît și practic. Pentru că 
această retrogradare a însem
nat și pierderea unei întregi e- 
chipe de juniori, cea care a 
activat în Divizia națională A. 
Cu gîndul la revitalizarea pro
ducției centrului nostru, opinez 
pentru organizarea în mai bune 
condiții a campionatului elevi
lor din școlile generale din sec
torul nostru, pe care clubul 
Progresul le patronează. Ce bine 
ar fi ca toate școlile să dea do
vadă de preocuparea și pasiu
nea pentru fotbal cu care ne-au 
obișnuit școlile generale nr. 141, 
143 și 196 !“

GH. CRISTOLOVEANU (an
trenor) : „Penuria de juniori 
valoroși din ultimul timp a fost 
condiționată și de nivelul scă
zut al competițiilor în care sînt 
angrenate echipele centrului. 
Foarte multe din meciurile pe 
care le jucăm în campionatele 
municipale sînt cîștigate cu sco
ruri astronomice, de 18—0, 
13—0, 10—0. Cu asemenea ad
versari nu se pot roda jucă
torii de valoare pentru eșaloa
nele superioare".

FL. ȘTIRBEI (coordonatorul 
Centrului) ; „Timpul liber insufi
cient al copiilor din cauza so
licitărilor numeroase cît și re
zervele unor părinți față de fot
bal reprezintă cauze obiective 
importante ale numărului nesa
tisfăcător de prezențe la antre
namente. Dar, o mare vină o 
avem și noi, antrenorii, pentru 
că nu ne-am preocupat sufi
cient de convingerea unor pă
rinți că între școală și fotbal 
nu există o contradicție dacă 
ambele sînt făcute cu pasiune, 
în această direcție ne-am pro
pus să acționăm imediat, do
rind să nu facem nici un ra
bat de la exigențele selecției 
și instruirii necesare fotbalului 
modern".

C. DUMITRESCU (președin
tele clubului) : „Stagnarea pro
ducției de valoare a centrului 
nostru își are mai multe cauze. 
Tn primul rînd, consider că an
trenorii care ridicaseră copii

talentați în prima linie a fot
balului nostru au fost dezamă
giți de „dispariția în lanț" a 
valorilor din curtea Progresu
lui. Și n-a fost vorba de o 
„răpire" sau două, ci de o se
rie de vreo... 20. Intervine apoi 
momentul selecției, care în ul
timul timp nu s-a mai făcut 
permanent și cu exigență ca în 
trecut, așa cum procedau an
trenorii I. Kluge și N. Gorgo- 
rin. Frîna principală în această 
direcție o reprezintă, consider 
eu, actualii antrenori, unii din
tre ei parcă plictisiți în activi
tatea pe care o desfășoară ! 
Nu-i mai puțin adevărat că și 
timpul liber mai redus al ele
vilor ne-a împiedicat să spo
rim volumul de muncă, cu 
mare greutate reușind să intro
ducem în activitatea centrului

nostru cel de-al cincilea antre
nament săptămînal. Și baza ma
terială poate fi îmbunătățită, 
noi dispunînd de condiții op
time pentru înființarea unui 
centru model de formare a u- 
nor jucători de valoare".

Așadar, factorii responsabili 
ai clubului bucureștean sînt 
conștienți de declinul „pepinie
rei" din str. Dr. Staicovici, 
despre care, la rîndul lui, D. 
Lăzărescu (secretar al F.R.F.) 
afirma : „Este clar că munca 
desfășurată în ultimul timp nu 
mai arc același conținut ca și 
aceea din perioada spectacu
loaselor promovări ale centru
lui Progresul. Plecările sau re
venirile unor antrenori explică 
și ele — prin lipsa de continui
tate — rezultatele slabe la care 
vă referiți".

Dnpă cum se constată, majoritatea cauzelor invocate sînt subiec
tive. Această situație precară ar fi de mult schimbată la față 
dacă, în clubul Progresul, conducerea (care, după cum s-a 

citit mai sus, cunoaște cauzele principale) ar fi intervenit pen
tru a curma apatia, dezinteresul manifestat la nivelul antreno
rilor. Pentru îndepărtarea tuturor piedicilor nu ar fi fost nevoie 
de nimeni din afară, ca să nu mai vorbim de faptul că, din 
această primăvară, Federația română de fotbal are sediul în 
incinta stadionului Progresul, împărțind chiar localul cu acest 
club reputat altădată pentru producția autohtonă de fotbaliști. 
A fost nevoie, deci, spre regretul unanim, de eșecul atit de 
neplăcut în tentativa echipei naționale de a se califica la campio
natul mondial, pentru ca măsurile rezultate să trezească la rea
litate pe mulți care ațipiseră la umbra liniștii date de unele re
zultate parțiale acceptabile ale echipei naționale.

Și acum antrenorii de Ia Progresul ne-au vorbit despre unii 
fotbaliști de perspectivă pentru Divizia A, cum sînt Girjoabă, Du- 
pleac, Datcu, M. Stoica, Soare, Pîrvu, Runceanu, Oprea și alții 
ca ei, care încadrați intr-un program adecvat de instruire, pot 
urca pe treptele fotbalului de performanță. Aceștia nu trebuie 
pierduți, ca și alți jucători din celelalte centre de copii și ju
niori. Credem că planul de măsuri al C.N.E.F.S. și F.R. Fotbal, 
dat publicității acum cîteva zile, va activiza așa cum trebuie 
rețeaua de producție de valori în fotbal. Ar fi fost dealtfel, 
de datoria celor de la Progresul să nu aștepte să ia alții măsuri 
în locul lor, ci să acționeze prompt. Iată de ceea ce are nevoie, 
în primul rînd, „pepiniera" de la Progresul.

DUPĂ INTILNIRILE CU ECHIPELE T\ f Ț? H "D H 
DE JUNIORI ALE BULGARIEI LJ Iu Ij /I £> FL
întîlnirile amicale internațio

nale disputate miercuri pe sta
dionul din Plopeni (asociația lo
cală Metalul a asigurat condiții 
optime pentru desfășurarea me
ciurilor) dintre selecționatele de 
juniori ale României și Bulga
riei s-au încheiat, după cum se 
știe, cu un bilanț nesatisfăcător 
pentru reprezentanții noștri : e- 
ehlpa de perspectivă a „smuls" 
in extremis o egalitate (1—1), 
iar prima formație a pierdut cu 
1—0. Desigur că în prim plan se 
situează eșecul echipei care va 
trebui să susțină meciurile pre
liminare pentru calificarea la 
turneul final U.E.F.A. cu repre
zentativa Iugoslaviei. Este ade
vărat că juniorii noștri au con
trolat aproape permanent jocul 
cu echipa Bulgariei, că au com
binat mult la mijlocul terenului, 
că au atacat pe fronturi largi și 
și-au creat citeva situații de a 
finaliza. Dar, așa cum s-a în- 
tîmplat și în alte ocazii, eșecul 
se datorește jocului defectuos al 
înaintașilor, lipsiți de ciarvi-

ziune și forță în fazele ofensive 
ajunse la finalizare. Ce nume 
au figurat în linia de Înaintare 
folosită miercuri de antrenorul 
C. Ardeleanu ? Să Ie reamin
tim : Popa, Tararache, Mușat 
(singurul care a rămas în teren 
tot timpul meciului), Coman și 
Klein. Acestora trebuie să le a- 
lătuTăm șl pe cele ale mijloca
șilor Vlad, Geolgău (înlocuit cu 
Majaru) și Bozeșan. După cum 
se vede, majoritatea lor 
nume cunoscute, deoarece 
vează în diviziile A și B, 
dintre ei, ca Mușat (Celuloza 
Călărași), Coman (C.F.R. Cluj- 
Napoca), Bozeșan (Chimica Tîr- 
năvenl). Popa (Metalurgistul Cu- 
gir) figurînd pe lista golgeterilor 
formațiilor în care evoluează. 
Toți cei amintiți mai înainte, cu 
excepția lui Bozeșan, care a șu
tat o dată în bară, în prima re
priză, au acționat lent în preaj
ma careului advers, au șutat 
slab și imprecis, cum dealtfel au 
fost și centrările extremelor fă
cute din afara careului de 16 m.

sînt 
acți
unii

Sâtmâreanu II, inspirat introdus în 
teren, în repriza secundă, la situația 
de 1-2.

Nu cunoaștem dacă cei doi i-au 
mulțumit coechipierului lor, Iq sfîrșit, 
la cabine. Știm doar că, date fiind 
îndatoririle echipei în care evoluează 
ei nu mai pot continua în felul <*- 
ce sta.

MOTOARE CARE SE STING...
Antrenorul Deliu, dupâ

Steaua ; „Bineînțeles că 
mit de rezultat, dar mult 
de joc. Echipa noastră a 
șala obișnuită, stingînd _____
imediat după golul lui Marcu, 
cum se știe, e suficient să te ___
laxezi“ 2—3 minute, pentru a n>u pu
tea relua un ritm normal. In legă
tură cu aceasta, aș vrea să spun câ 
și în meciul cu Dinamo Moscova ea 
s-a oprit după al doilea gol, nu din 
motive fizice, ci din aceeași încl'î- 
nație spre relaxare, așteptînd ca al 
treilea gol să vină de la sine. O 
echipă nu poate cădea fizic în mU

' 30. Ea poate înregistra o slă- 
după o oră de joc. Din pă- 
atît în meciul cu Dinamo Mos- 
c*t și în jocul cu Steaua, dupâ 
lui Marcu, a intervenit această 

reducere a accelera- 
costa-t în Cupa cu-

Si

jocul cu 
sînt mulțu- 
mai puțin 

comis gre- 
motoarele 

$*• 
..fe

nutul 
bfre 
cate, 
cova, 
golul 
condamnabilă 
țlei, care ne-a 
pelor și care ne-ar fi putut costa 
în jocul cu Steaua".

LA SCORUL DE 0-1
La Craiova, Steaua a aliniat 

formație remaniată. Acest test 
întinerire nu poate fi decît încurajat, 
fie și numai pentru faptul că în si
nul lotului se creează un stimulent 
în plus, care angajează promoții de 
fotbaliști. Formula remaniată a Ste
lei a primit din păcate pentru cei 
tineri, șocul primului gol, fapt care 
a contat mult în economia meciului» 
Dar tinerii au depus toate eforturile, 
jucînd curajos în deplasare, împo
triva unei echipe care avea să cîș- 
tige finalmente din cele trei sclipiri 
ale lui Marcu, Bălăci și Cîrțu. Subli
niind încă o dată justețea ideii de 
a stimula ramura... blazată a echi
pei cu aceea dornică de fotbal, cre
dem totuși, că la situația de 0—1,' 
o concomitentă „aruncare în luptă" 
a kui Trai și Năstase (nu neapărat 
în locul tinerilor) ar fi putut da Ste
lei vigoarea de contraatac care i-a 
adus suficiente succese în campionat.

„MAI, SALĂJANE 1“
Conștienți de adevărata lor 

Joare, fără mari veleități, fotbaliștii 
de la C.S. Tirgoviște au făcut 
miercuri dovada unor calități morale 
deosebite : dăruire, combativitate. E 
vorba de o combativitate în adevă
ratul înțeles al cuvîntului și nicide
cum... de antifotbal, de joc dur. Li 
se pot reproșa *nsă lui Gheorghe și 
Pifaru intrările dure, pentru cane au 
și primit cartonașul galben, precum 
și nejustificatele proteste ale lui Tâ- 
taru. A surprins însă în mod ne
plăcut ploaia de faulturi ale jucăto
rilor din Petroșani, care au vrut, 
astfel, să suplinească o precară con
diție de joc. Cum pot justifica, oare, 
Cavai, P. Nicolae, Bucurescu, Sălă- 
jan. Stoica și chiar Mulțescu presta
ția sub orice critică ? Greu de dat 
un răspuns. In privința lamentabilei 
comportări a unor jucători de la Jiul, 
ni se par edificatoare cuvintele lui 
Ciupitu, strigate în repriza secundă 
și auzite din tribune : „Măi Sălăja- 
ne, ce faci măi băiete

AI OCAZII

o 
de

va-

înaintașii noștri n-au creat pro
bleme deosebite portarului La- 
galov, fiindcă au lost lipsiți de 
vigoarea necesară pentru a șuta 
puternic și cu adresă, de la dis
tanță sau semidistanță.

Carențele manifestate de înain
tași sint. firește, urmarea defec
tuosului proces de instruire de 
la echipele în care activează. 
Dacă aceste deficiențe pot fi di
minuate într-o oarecare măsură 
in cadrul antrenamentelor Iotu
lui, îp schimb imprimarea unei 
concepții clare de joc — și care 
nu prea se vede ! — este obli
gatoriu să fie însușită temeinic 
la pregătirea comună. In timpul 
care urmează, în cadrul antrena
mentelor, atît la echipele lor cit 
șl la lot, este necesar ca ju
niorii să lucreze temeinic pen
tru eliminarea carențelor, astfel 
ca în confruntările eliminatorii 
pentru turneul U.E.F.A., cu- re
prezentativa iugoslaviei, domina
rea teritorială să nu rămînă o 
simplă părere de rău...

P. VINTILÂ



„Cupa Prietenia11 la hochei juniori în Cupa cupelor la baschet

ECHIPA ROMÂNIEI A RATAT
CALIFICAREA ÎN

După o zi de odihnă, între
cerile din cadrul „Cupei Prie- 
tenia“ la hochei — juniori — au 
fost reluate ieri. S-au disputat 
ultimele jocuri din cadrul se
riilor preliminare ale acestei 
competiții, sîmbătă și duminică 
urmînd să aibă loc turneele fi
nale.

Iată scurte relatări de la par
tidele desfășurate joi.

C.S. ȘCOLAR - BULGARIA
7-6  (2—2, 3-4, 2-0)

„Amicalul" din deschiderea 
reuniunii a prilejuit o partidă 
foarte animată, aprig disputa
tă, cu o spectaculoasă evoluție 
a scorului. Elevii antrenorului 
Oprea Barbu au reușit să ob
țină victoria datorită plusului de 
pregătire fizică, decisiv mai ales 
în ultima repriză. Au marcat : 
Constantinescu 3, 
Ciobanu, Onose și 
respectiv,

Georgescu, 
Andreescu, 

__ 1 , Ștefanov 3, Pașka- 
lev, Gherasimov și Hristov. Au 
arbitrat : A. Kapolka (Polonia) 
și C. Zgîneă (România).

U.R.S.S. - UNGARIA
17-0 (6-0, 6-0, 5-0)

Net superioară la toate capi
tolele hocheiului, formația so
vietică a căutat în acest meci 
să-și rotunjească golaverajul, 
criteriu de departajare impor- 

Hocheistii cehoslovaci sint în posesia pucului, in această fază
Foto : B. VASILEa meciului de ieri.

tant te cazul unor egalități în 
clasament. După cum se poate 
vedea din evoluția scorului, jo
cul a purtat o singură direcție, 
superioritatea învingătorilor fiind 
copleșitoare. Autorii celor 17 
goluri : Saukov, Lavrov, Kor- 
șenko cîte 3, Panin și Popov 
cîte 2, Fedorenko, Svedlov, Moz- 
galev și Vlasov. Au arbitrat : 
A. Prazak (Cehoslovacia) și 
A. Grigorov (Bulgaria).

CEHOSLOVACIA - 
R.D. GERMANA 7-1 

(3-1, 4-0, 0-0)

Deși cele două echipe erau 
virtual calificate în turneul de 
elită, întîlnirea lor a purtat un 
caracter foarte viu, rezultatul 
contînd — conform regulamen
tului — te disputa pentru pri-

PERFORMANTA sportivă sub lupă
• într-un articol din revista 

sovietică „Sport Za Rubejom-, 
■candidatul în științe pedagogice 
A. Romania se ocupă, pe larg, 
de ultimele cercetări în domeniul 
psihologiei aplicate în tir. Sem- 
nalînd faptul că în psihologia 
sportului se folosesc acum meto
de din discipline științifice adia
cente (psihiatrie, medicină, fizio
logie, biochimie), savantul sovie
tic evidențiază studiile a doi cer
cetători români : A. Begu și L. 
Avrămoiu, care și-au dedicat lu
crările depistării nevrozelor tim
purii Ia trăgători, prin metoda 
controlului dinamic asupra ten
siunii arteriale la ochi. Ei au 
stabilit astfel limite normale și o 
valoare optimă a parametrului 
respectiv
• Utilitatea exercițiilor fizice în 

tratamentul unor boli este de mult 
cunoscut. Doar domeniile de folo
sință apar mereu noi. Iată că 
un medic vest-german, de la cli
nica .univc sitară din Hamburg, 
anunța recent că „sportul este 
pentru copiii bolnavi de diabet 
la fel de important ca insulina". 
Mișcarea fizică face ca hidrații de 
carbon să fie mai bine tolerați 
si, de asemenea, mărește rezis
tența organismului. Din această 
pricină, pentru copiii bolnavi de 
diabet orele afectate sportului în 
școli nu trebuie considerate ca 
suficiente : ei trebuie îndrumați, 
suplimentar, spre activități spor-

TURNEUL FINAL
mele patru locuri. Formația ce
hoslovacă (care ni se pare a fi 
cea mai tehnică în această în
trecere) a izbutit să se impună 
într-o manieră categorică. Ea a 
început meciul în forță, condu
cted cu 3—0 după numai 10 
minute. Repriza secundă a 
aparținut, de asemenea, jucători
lor cehoslovaci, care au atacat 
în trombă, etalînd o remarca
bilă pregătire tehnico-tactică. 
Ultima „treime" s-a încheiat cu 
un scor alb, dar în aceste 20 
de minute de joc soarta me
ciului era pecetluită. Au -mar
cat : Kramakak 3, Ludwig 2, 
Kray zel și Kazijm, respectiv 
Helwass. Au arbitrat : Gh. Mu- 
reșanu (România) și I. Brichin 
(U.R.S.S.).

POLONIA - ROMÂNIA 
11-3 (6-0, 4-1, 1-2)

Pentru a se califica te tur
neul final al „Cupei Prietenia" 
(locurile 1—4). echipa noastră 
ar fi putut chiar să piardă a- 
cest meci, dar nu la o dife
rență mai mare de două goluri. 
Copleșită de greutatea mizei, 
formația română a fost de ne
recunoscut, te comparație cu 
partida făcută marți contra 
selecționatei U.R.S.S.

Jucătorii polonezi au profi
tat prompt de tracul psihic al 
adversarilor lor, asigurîndu-și 
succesul te prima repriză. Jo

cul a fost apoi echilibrat, dar 
un handicap de șase goluri 
este — fără îndoială — foarte 
greu de remontat.

Au marcat : Ruchala (3), 
Ujvary (3), Kotyla (2), Wron- 
ka (2), și Matlak respectiv 
Marcu (2) și Todor. Au condus 
arbitrii Sommer (R.D. Germa
nă) și Zsitva (Ungaria).

în urma acestor rezultate, 
pentru turneul final, care ur
mează să desemneze echipele 
clasate pe primele patru 
locuri, s-au calificat U.R.S.S., 
Polonia, Cehoslovacia și R.D. 
Germană, iar reprezentativele 
României, Bulgariei și Unga
riei își vor disputa locurile 
5—7. Astăzi este zi de odihnă, 
tatîlnirile finale fiind progra
mate sîmbătă și duminică.

Valeriu CHIOSE

tive ca înotul, ciclismul, canota
jul și altele.
• Sub Influența educației fizice 

și apoi a sportului, organismul 
uman suferă fără îndoială trans
formări. Dar de ce natură sînt 
acestea și ce valori capătă T lată 
țelul unui test științific de mai 
lungă durată. început în Ceho
slovacia. In prima etapă s-a con
semnat randamentul fizic al su
biecților în probe de atletism, la 
jocuri sportive șl în excursii tu
ristice de recreare. Concluziile 
desprinse au slujit la orientarea 
viitoarelor acțiuni sportive de 
masă. In etapa a doua au fost 
testați peste 30.000 de tineri spor
tivi aparținînd unor asociații sau 
cluburi profilate pe următoarele 
ramuri : fotbal, hochei, tenis, vo
lei, gimnastică, handbal, canotaj, 
schi, tenis de masă, ciclism. 
Acum urmează etapa finală, des
fășurată în colaborare cu școlile, 
sindicatele și alte organizații ob
ștești. De data aceasta vor fi tes
tați cei ce nu ' practică nici un 
sport. Rezultatele obținute vor 
permite întocmirea unor studii 
comparative privind randamentul 
fizic la persoanele care fac sau 
nu fac exerciții fizice.
• Ultima noutate in tratamen

tul afecțiunilor cardio-vasculare 
este... o bicicletă fixă, prevăzută 
cu aparatură electronică. Compu
terul înmagazinează datele de ba
ză din fișa medicală a pacientu-

STEAUA A PROMOVAT ÎN SFERTURI; 
PE €lND Șl IN SEMIFINALE?

Eliminînd pe Levski-Spartak So
fia și calificîncLu-se în sferturile 
de finală ale Cupei cupelor, 
echipa masculină de baschet 
Steaua și-a repetat performanța 
de anul trecut și urmează ca 
după tragerea la sorți de marți 
(la Miinchen) să-și cunoască par
tenerele de grupă (sferturile de 
finală se desfășoară în doua gru
pe a cite patru echipe). în mod 
cert, însă, ele au o valoare ridi
cată, fie că au reputație în bas
chetul european (Forst Cantu, 
Sinudyne Bologna, B.C. Barce
lona, Den Bosch-Olanda, B.C. 
Caen •— toate cu jucători din 
S.U.A. în formații, Kvarnek Ri
jeka), fie că s-au lansat de abia 
în sezonul actual în elita inter
națională (cazul echipei Soeder- 
taelje — Suedia care a eliminat 
pe Wisla Cracovia ; surpriza se 
explică prin evoluția bună a lui 
Karlsson, dar și a nord-america- 
nilor Mc Gray și Berry).

Oricum, amatorii de baschet 
din țara noastră vor avea prile
jul să urmărească evoluția a trei 
echipe redutabile, a căror pre
zență poate constitui o bună pro
pagandă pentru acest joc sportiv, 
cu condiția ca Steaua să evo
lueze la un nivel ridicat, să 
aibă o comportare bună și să-și 
încerce la maximum șansa de 
promovare în etapa superioară a 
competiției.

Partidele cu Levski-Spartak au 
demonstrat că steliștii au resurse. 
La Sofia au cedat cu 9 puncte, 
iar la București izbutiseră ca în 
min. 17 să recupereze handica

Jocurile Olimpice 1980

KIEVUL SE PREGĂTEȘTE INTENS 
PENTRU TURNEUL DE FOTBAL
Kievul, capitala Ucrainei so

vietice, pitorească metropolă pe 
malurile Niprului, se află de 
asemenea în febra pregătirilor 
olimpice. După cum se știe, a- 
cest puternic centru industrial 
va fi unul din „orașele-satelit" 
ale Moscovei olimpica, aci ur
mînd să se dispute partide din 
turneul de fotbal al J.O.

Vestea a bucurat nu numai 
pe numeroșii amatori de sport 
ucraineni, ci pe toți cetățenii 
orașului, care au înțeles că li 
se face o deosebită onoare și 
că ei trebuie să se arate demni 
de această cinste. Printre pri
mele măsuri adoptate pentru 
ca disputele fotbalistice din ca
drul Jocurilor Olimpice din 1980 
să se bucure de cele mai bune 
condiții, au fost legate de mo
dernizarea, reamenajarea și 
reutilarea, după cele mai noi 
și științifice metode, a uriașu
lui stadion central al orașului, 
care — în vederea apropiatelor 
dispute olimpice — a și fost 
numit „Stadionul Olimpic".

Cei 100 000 de spectatori vor 
putea viziona meciurile așezați 
pe scaune de plastic, urmărin- 
du-se creșterea gradului de co
moditate în special al locurilor 
de la primul etaj al tribune
lor. O atenție deosebită se a- 
cordă amenajărilor-anexă, ajun- 
gîndu-se ca fiecare echipă din 
turneu să aibă un vestiar pro
priu, dotat cu cele mai mo
derne instalații, printre care și 
un mic bazin de înot. Vor fi 
refăcute camerele pentru ar
bitri, centrul de presă, cu te

lul : vîrsta, greutatea, indicatorii 
privind starea sănătății și pe te
meiul acestora mașina calculează 
sarcina optimă ce revine fiecărei 
pedale. Un indicator atașat la 
urechea pacientului măsoară frec
vența pulsului în timpul exerci
țiului, iar cifrele de pe indicator 
arată cantitatea de calorii consu
mate, tensiunea și alte date.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • în „Cupa Cupe

lor" (masculin) returul optimilor 
de finală : B.C. Caen (Franța) — 
Partizan Tirana 95—74 (49—34) ;
Den Bosch (Olanda) — Slavia 
Praga 78—83 (37—36) ; Soedertael- 
je (Suedia) — Wisla Cracovia 
80—69 (41—42); Kvarner Prijeka
— M.A.F.C. Budapesta 88—78 
(45—41) ; Sinudyne Bologna — 
Olympiakos Atena 78—61 -(35—34); 
B.C. Barcelona — Viganello (El
veția) 126—84 (57—42). Primele e- 
chipe sînt calificate. • în sfer
turile de finală ale „Cupei Lili
ana Ronchetti“ sînt calificate ur
mătoarele echipe : A.B.C. Viena. 
Pagnossin Trevisio, B.C. Torino, 
B.C. Toulon. Lokomotiv Sofia, 
B.S.C. Budapesta, Mari ța Plovdiv.

CICLISM a După 48 ore, în 
Cursa de 6 zile de la Gând con
duc Freddy Maertens — Allan 

pul (scorul devenise 36—27) în 
fața ,,5“-ului de bază al oaspe
ților, ca urmare a apărării o>m la 
om foarte atent aplicată și care 
a curmat multe din acțiunile 
ofensive ale sofioților. în con
tinuare, descompletarea echipei 
Levski-Spartak i-a slăbit aces
teia potențialul, fapt pe care an
trenorii M. Ncdef și Al. Fodor 
l-au folosit cu promptitudine 
pentru a utiliza întregul lot. Și, 
ajungînd aici, am .pus, cum se 
spune, degetul pe rană. Să ex
plicăm. în meciul cu Levski- 
Spartak, ca și în alte întâlniri de 
importanță majoră, formația 
Steaua s-a bazat pe u.n număr li
mitat de jucători, adică numai 
pe Cernat, Oczelak, Tarău, 
Zdrenghea, Pîrșu și Cîmpeanu ; 
alți doi — Căpușan și Netolitzchi 
— sînt accidentați, iar ceilalți — 
Radu, Neagu, Scarlat și Opșitaru 
(ultimul marcat de o întrerupere 
mai îndeluiîgată) nu au încă va
loarea necesară pentru a face 
față întrecerilor internaționale de 
amploare, fapt demonstrat chiar 
și în condițiile favorabile de 
miercuiri, cînd au intrat în teren 
la un scor recoț-d și în fața unei 
adversare lipsite de cei mai 
buni jucători.

Desigur, în cele cîteva săptă- 
mîni care îi despart de meciurile 
din „sferturi" antrenorii steliști- 
lor nu pot rezolva problema tu
turor jucătorilor de rezervă, dar 
aducere^ în formă a celor recu
perați sau care vor fi recuperați 
poate fi o soluție ; cealaltă de
pinde, în exclusivitate, de înșiși

stalații speciale pentru comen
tatorii presei scrise și vorbite, 
camerele speciale pentru foto
reporteri, cabinetele medicale.

Terenul propriu-zis va fi re
făcut în așa fel îneît să satis
facă exigențele justificate ale 
meciurilor din cadrul unui tur
neu olimpic. Gazonul va fi 
schimbat complet și terenul va 
avea o suprafață plană calcu
lată la zecimi de milimetri. în 
plus, suprafața de joc va fi 
perfect drenată și încălzită, ast
fel că meciurile se vor putea 
disputa pe orice fel de vreme. 
Se va moderniza sistemul de 
iluminat, necesar transmisiuni
lor T.V. în culori.

în încheiere, vom preciza că 
preparativele în vederea dispu
telor olimpice de fotbal îmbră
țișează întreg orașul Kiev, ur
mînd să se modernizeze căile 
de acces spre stadion, să se 
pregătească marile hoteluri din 
centrul orașului.

IN CUPA U.E.F.A. OASPEȚII N-AU 
MARCAT DECIT UN GOL I

Datorită faptului că meciurile 
de miercuri, din primul tur al 
optimilor de finală ale Cupei 
U.E.F.A. s-au terminat noaptea 
tîrziu, în ziarul nostru de ieri au 
lipsit 5 rezultate. Iată-le : P.S.V. 
Eindhoven — Eintracht Braunsch
weig 2—0 (0—0) ; au marcat :
Lubse și Van der Kuylen. Ipswich 
Town — C. F. Barcelona 3—0 
(1—0) 1 Au înscris : Capes, Why- 
mark șl Talbert. Eintracht 
Frankfurt pe Main — Bayern 
Miinchen 4—0 (2—0) ! Golurile au 
fost marcate de Grabowski, Hol- 
zenbein, Kraus și Skala. Aston 
Villa — Athletic Bilbao 2—0 
(1—0); au marcat : Iribar — au
togol și Deehan. Bastia — Torino 
2—1 (1—0) ; au marcat Papi șl 
Repp, respectiv Pulici. A fost sin
gurul meci în care oaspeții au 
înscris.

Iată și autorii golurilor, în par
tidele menționate in ziarul nostru 
de ieri. La Tbilisi. Dinamo —

Clark. îi urmează» la un tur, 
Eddy Merckx — Patrick Ser cu.

JUDO « La Fukuoka, selec
ționata Japoniei a întrecut cu 5—3 
formația U.R.S.S.

ȘAH • în partida a 2-a a me
ciului dintre Korcinoi și Spassjfi, 
contînd ca finală a turneului 
candidaților la titlul mondial, 
care se desfășoară la Belgrad, 
primul (cu piesele negre) a câș
tigat partida la mutarea a 41-a. 
Scorul meciului este 1%—Va în 
favoarea lui Korcinoi.

TENIS e In prima zi a tur
neului de la Buenos Aires : Ion 
Tiriac — Alvarez 6—2. 7—6 ; Vi
las — Deblicker 7—6. 6—2 : Fillol 
— Benavides 6—4, 7—6 • în pro
ba de dublu, cuplul - Tiriac-Vilas 
a întrecut cu 6—4. 7—6 perechea 
Kîrmayr-Rodriguez « Rezultate 
din turneul de la Oviedo (Spa

EFICIENȚA JUCĂTORILOR

STEAUA : Cernat 17 a- 
runcări din acțiune — 11 
realizate, 10 aruncări li
bere — 5 realizate; Zdren
ghea 15—8, 7—5 ; Oczelak 
14—8, 7—4 ; Tarău 10—5,
6—4 ; Pîrșu 4—3, 3—3 ; Op- 
șitaru 4—4, 1—0 ; Cîm
peanu 2—1, 4—4 ; Radu
1—1, 0—0 ; Scarlat 1—0. 
Total pe echipă 68—41 
(60%), 38—25 (65,70%).

LEVSKI-SPARTAK : Go- 
lomeev 15—7, 11—7 ; Zla-
tev 11—4, 2—2, Eftirhov
8—4, 2—2, Rusev 8—4,
14—9, Stoianov 7—1, 0—9,
Todorov 5—4, 0—0, Șarkov 
4—1, 2—2, Atanasov 1—1, 
1—1, Slavov 3—0, 1—0 Nin- 
kov 0—0, 3—1. Total pe 
echipă : 62—26 ( 41,90%). 
36—24 (66.6€°'n).

jucătorii respectivi, care pot pro
gresa numai prin muncă asiduă 
extinsă și în afara orelor de an
trenament cu întregul colectiv. 
Altminteri, postura de jucător de 
rezervă devine un balast pentru 
întreaga echipă și nu un sprijin 
de nădejde, așa cum sînt. de 
fapt, cei care evoluează în ma
rile formații din Europa.

Dumitru STĂNCULESCU

ȘAHISTELE ROMÂNCE
CONDUC ÎN MECIUL 

CU ECHIPA BULGARIEI
SOFIA, 24 (Agerpres). — în 

orașul bulgar Pernik a început 
tradiționala întîlnire internațio
nală de șah dintre selecționa
tele feminine ale României și 
Bulgariei. După consumarea pri
mului tur, scorul este favora
bil șahistelor românce cu 3—1 
(două partide întrerupte).

Margareta Mureșan a în
vins-o pe Krumova, iar Ger
trude Baumstark a cîștigat Ia 
Savova. O evoluție remarcabilă 
a avut tînăra maestră româncă 
Ligia Jicman care a remizat cu 
cunoscuta maestră internațio
nală Tatiana Lemaciko (califi
cată anul acesta în meciurile 
candidatelor la titlul mondial), 
rezultat consemnat și în partida 
Emilia Chiș — Sikova. Parti
dele Elisabeta Polihroniade — 
Asenova și Lia Bogdan — 
Nesterova s-au întrerupt.

în meciul de junioare, care 
se dispută la două mese, Vio
rica Ilie a învins-o pe Aleksan
drova, iar partida Judith Kan
tor — Donceva s-a întrerupt.

— Grasshoppers Ziirich 1—0, prin 
punctul lui Senegalia. F.C. Mag
deburg — Lens 4—0, prin golu
rile Iul Zapf, Pommerenke (11 
metri), Hoffmann șl Steinbach. 
F.C. Carl Zeiss Jena — Standard 
Liăge 2—0, grație golurilor Iul 
Schnuphase și Lindemann (pe
nalty) .

Meciurile retur vor avea loc la 
7 decembrie.

ALTE REZULTATE
• Pregătindu-se pentru meciul 

cu Spania, reprezentativa Iugo
slaviei a dispus cu 4—2 (3—0) de 
o selecționată alcătuită de ziariș
tii sportivi iugoslavi. Pentru în
vingători au înscris Vukotici (2), 
Surjak și Susici. Selecționerul 
spaniol Kubala a alcătuit un lot 
de 18 jucători (printre care Mi
guel Angel, Asensi, Pirri, Leal, 
Juanito, Dani și Ruben Cano), in 
vederea meciului cu Iugoslavia.
• Echipa Șahtior Donețk a ju

cat la San Jose cu formația Car
tago Sport, pe care a învins-o 
cu 2—1 (1—0).

nia). Borg — Schoenfield 6—0,
6—2 ; Kodes — J. Smith 2—6, 
6—4, 6—0 ; S. Smith — Waltke 
3—6, 7—5, 6—3. • în turneul fe
minin de la Melbourne : Sue 
Barker — Renata Tomanova 6—4, 
3—6, 6—3 ; Evonne Goolagong — 
Lesley Hunt 6—3, 6—1.

VOLEI a Au continuat întrece
rile „Cupei Mondiale" (mascu
lin), care se desfășoară în dife
rite orașe japoneze. Rezultate : 
Cuba — R.P. Chineză 3—1 : Ja
ponia — Coreea de Sud 3—1 ; 
Polonia — Brazilia 3—1. Joi, la 
Hi.roșima, în semifinale, echipa 
Poloniei a întrecut cu scorul de 
3—2 (15—12. 15—5, 13—15, 7—15,
15—13) selecționata U.R.S.S., în 
timp ce reprezentativa Cubei a 
cîștigat CU 3—2 (15—8. 7—15, 12—15, 
15—7. 15—11) partida cu formația 
Japoniei.
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