
In cursul dimineții de vineri 
au continuat în plen lucrările 
celei de-a Vl-a sesiuni a le
gislaturii a Vil-a a Marii 
Adunări Naționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
de partid și de stat au fost 
salutat! la intrarea în rotonda 
Marii Adunări Naționale cu 
aplauze puternice de către 
deputatl și invitat!. împreună 
cu secretarul general al partidu
lui, in lojile oficiale au luat loc 
tovarășul Manea Măncscu, to
varășa Elena Ceaușescu, to
varășii Emil Bobu. Cornel 
Burtică, Gheorghe Cioară, Lina 
Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion 
Ionită, Petre Lupa, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheor
ghe Pană, Ion Pățan, Dumitru 
Popescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonfe Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec.

In sală se aflau, de aseme
nea, membri supleanti al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., secretari al C.C. al 
P.C.R., membri al Consiliului 
de Stat.

Erau prezentl la lucrările se
siunii, în calitate de invitat!, 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
reprezentant! al oamenilor 
muncii, personalități ale vieții 
noastre științifice, culturale și 
artistice.

In cadrul ședinței an fost re
luate dezbaterile generale asu
pra Proiectului de lege pentru 
adoptarea planului national unic 
de dezvoltare economico-socială 
a Republicii Socialiste România 
pe anul 1978 și Proiectului de 
lege pentru adoptarea bugetu
lui de stat pe anul 1978.

Pe marginea celor două pro
iecte de legi au luat cuvintul 
deputății Nicolae Constantin, 
Olimpia Solomonescu, loan 
Iancu, Iulian Ploștinaru, Ște- 
fania Ionescu, Iancu Drăgan.

După examinarea pe articole

ECHIPA FEMININĂ DE ȘAH A ROMÂNIEI 
CONDUCE IN MECIUL CU BULGARIA
Echipa feminină de . șah a 

României domină întrecerea cu 
formația Bulgariei, Ia Pernik. 

în primul tur, jucătoarele 
noastre — avind albele — și-au 
valorificat din plin dreptul pri
mei mutări, cîștigînd runda cu 
scorul de 5—1 (în partidele în
trerupte, Polihroniade — Ase- 
nova 1—0 și Bogdan — Nes
terova 1—0). Junioarele, cu ne
grele, au cîștigat și ele cu 
l'/2—’/, (Aleksandrova — Die 
0—1, Donceva — Kantor 1/2).

în turul II echipa Bulgariei 
a avut albele, întrecerea înche- 
indu-se la egalitate : 3—3. Po

Mîine, etapa a 15-a a Diviziei A la fotbal

UN JOC DE CALITATE, SPORTIV-IATĂ CE 
AȘTEPTĂM DE LA DERBYUL STEAUA-DINAMO

Etapa de mîine, a 15-a, pro
gramează partide de o deose
bită importanță pentru configu-

CLASAMENTUL
1. A.S.A. TG. M. 14 8 3 3 26-14 19
2. F.C. Argeș 14 7 4 3 25-18 18
3. Dinamo 14 7 2 5 22-17 16
4. Univ. Craiova 14 6 4 4 16-11 16
5. Politeh. Tim. 14 6 4 4 22-19 16
6. Sportul stud. 14 8 0 6 19-19 16
7. Steaua 14 5 5 4 26-17 15
8. F.C. Olimpia 14 6 2 6 20-20 14
9. C.S. Tîrgoviște 14 5 4 5 13-17 14

10. S.C. Bacău 14 4 6 4 i19-24 14
11. F.C. Constanța 14 6 1 7 22-21 13
12. U.T.A. 14 4 5 5 17-22 13
13. F.C. Bihor 14 6 1 7 18-24 13
14. Politehnica Iași 14 4 4 6 15-14 12
15. F.C. Petrolul 14 4 4 6 16-17 12
16. Jiul 14 5 1 8 19-24 11
17. F.C.M. Reșița 14 4 2 8 13-21 10
18. F.C. Corvinul 14 3 4 7 15-24 10

rația clasamentului la sfîrșitul 
primei jumătăți a întrecerii di
vizionare. „Capul de afiș" îl 

a fiecărui proieot de lege. Ma
rca Adunare Națională a votat, 
în unanimitate. Legea pentru 
adoptarea planului national u- 
nic de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste 
România pe anul 1978 și Legea 
pentru adoptarea bugetului de 
stat pe anul 1978.

La ultimul punct al ordi- 
nei de zi. tovarășul Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial 
și al Consiliului de Stat, a 
prezentat expunerea Ia proiec
tele de legi pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

Deputata Maria G.oza, vice
președinte '1 Comisiei constitu
tionale și juridice, a prezentat 
apoi raportul acestei comisii. In 
raport se arată că reglementă
rile cuprinse în decretele cu pu
tere de lege au fost examinate 
și avizate favorabil, în unanimi
tate, de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale, 
potrivit competentei lor, iar ob
servațiile și propunerile au fost 
luate in considerare la emiterea 
decretelor.

Avind în vedere că aplica-c» 
acestor reglementări Ie-a atestai 
ca fiind pe deplin corespunză
toare, Comisia constituțională și 
juridică avizează favorabil, in 
unanimitate, normele cu putere 
de lege cuprinse în deoretele 
emise de Consiliul de Stat.

Forumul legislativ suprem a! 
tării a adoptat, apoi, in unani
mitate, legile pentru aprobarea 
decretelor cu putere de lege 
emise de Consiliul de Stat.

La încheierea ședinței, to
varășul Nicolae Giosan, pre
ședintele M.A.N., a anunțat că 
sesiunea Marii Adunări Națio
nale rămîne deschisă în con
tinuare. In perioada care ur
mează. comisiile permanente vor 
examina și aviza proiectele de 
legi ce se vor primi la Biroul 
Marii Adunări Naționale, vor 
efectua și alte lucrări de com
petenta lor.

Data reluării in plen a lucră
rilor Marii Adunări Naționale 
va fi anunțată ulterior.

lihroniade a cîștigat la Sikova, 
iar Mureșan la Savova, Bog
dan a pierdut la Lemaciko și 
Jicman la Krumova. Partidele 
Nesterova — Chiș și Asenova — 
Baumstark s-au încheiat remi
ză.

Junioarele, în schimb, au cîș
tigat acest tur: 1% — Vi
(Kantor — Aleksandrova 1—0, 
Ilie — Donceva 1/2).

După două tururi formația 
României conduce cu 8—4 la 
senioare, 3—1 la junioare și 
11—5 la total.

Astăzi este zi liberă.

constituie, indiscutabil, meciul 
Steaua — Dinamo, în premieră 
pe stadionul din Ghencea. în- 
tîlnirea dintre cele două echipe, 
care se află — și în acest an 
— printre candidatele la titlul 
de campioană a țării trebuie să 
fie un spectacol atractiv, de 
calitate, de sportivitate, ținînd

(stadion Steaua)

Constanța : F. C. - F. C. BIHOR
Arad : U. T. A. - F. C. M. REȘIȚA
Petroșani : JIUL - S. C. BACĂU
București : STEAUA - DINAMO

Tg. Mureș : A. S. A.
Ploiești : F. C. PETROLUL
Hunedoara : F. C. CORVINUL 
Timișoara : POLITEHNICA 
Satu Mare : F. C. OLIMPIA

Toate partidele vor începe 
meciului Steaua-Dinamo va fi

PROLETARI DIM TOATE ȚĂRILE, UNlȚI-VA
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Astăzi, la Reggio Calabria ROMÂNIA-ITALIA
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY

REGGIO CALABRIA, 25 (prin 
telefon). Sîmbătă, de la ora 
14,30 (15,30 ora Bucureștiului), 
echipa de rugby a României va 
întîlni, în cadrul Campionatu
lui european F.I.R.A., selecțio
nata Italiei. Este cel de-al

\\\\\\\\\\\\\\^
I

Formațiile probabile :
ITALIA : Gaetaniello — Marchetto, N. Francescato, B. Fran- 

cesiato, Ghizzoni — Collado, Franceschini — Blessano, Bo- 
netti, Salsi — Artuso, Fedrigo — Serenci, Monfell, Presutti 
(antrenor, Evans Gwyn — Țara Galilor).

ROMÂNIA : Bucos — Ianusevici, Vasile Cornel, Nica, 
Motrescu — D. Alexandru, Paraschiv — Stoica, Borș, Mu- 
rariu — Marin Ionescu, Pintea — Băcioiu, Ortelecan, Dinu 
(antrenor, Valeriu Irimescu). Jucători de rezervă : Tudose, 
Constantin, Enache, Suciu, Urdea și Scarlat.

Partida, care va fi condusă la centru de arbitrul irlandez 
Burnett, va fi transmisă în întregime pe posturile noastre de 
radio și televiziune, de la ora 15,30.

„MERSUL PE SCHIURI TONIFICĂ ORGANISMUL, 
ÎNLĂTURĂ OBOSEALA, MENȚINE SĂNĂTATEA, 
SUPLEȚEA, VIGOAREA, ADICĂ TINEREȚEA» 
— Opinii ale veteranilor schiului din Predeal despre avantajele practicării 

sportului, despre educarea tinerilor schiori -
O dată pe lună, la Consiliul 

popular al orașului Predeal iau 
loc în jurul unei mese fostele 
glorii ale schiului din localitate. 
„Consiliul alb", nins de anii 
vremii, se întrunește la ora 16 
fix, numai vinerea, doar o sin
gură oră. Indiferent de ano
timp. ferestrele sălii rămîn des
chise. La ultima reuniune, ve
teranii schiului din Predeal au 
adus îmbunătățiri planului de 
activitate întocmit în vederea 
viitorului sezon alb, iar la punc
tul „diverse” — la rugămintea 
noastră — și-au exprimat opi
niile despre avantajele practi
cării acestui sport, despre edu
carea tinerilor schiori.

— Cu îngăduința celor mai 
în virată, aici de față, voi în
cepe eu (Gheorghe Zăpadă, 62 
de ani, campion național la 
fond în 1933—1937). Schiez de 
cînd mă știu și la anii mei cobor 
iama Clăbucetul cu fața la 

seama de valoarea componen- 
ților acestor echipe fruntașe ale 
fotbalului nostru, precum și de 
tradiția confruntărilor lor di
recte. Dar aceleași cerințe pot 
fi exprimate și în cazul celor
lalte partide din programul 
etapei de mîine.

- SPORTUL STUD.
- UNIV. CRAIOVA
- POLITEHNICA IAȘI
- C. S. TÎRGOVIȘTE
- F. C. ARGEȘ 

la ora 14. Repriza a doua 
televizată în direct.

a

17-lea med dintre cele două 
formații reprezentative. De 8 
ori victoria a fost de partea 
„azzurrilor". de 8 ori a tricolo
rilor noștri, iar de două ori re
zultatul a fost nedecis. Din a- 
cest succint bilanț se poate 

munte, adică cu „cozile" schiu- 
rilor. Vreau să spun că, practi- 
cînd acest sport pe pîrtii înso
rite și ozonate, îți menții sănă
tatea, suplețea, vigoarea. în- 
tr-un cuvînt, TINEREȚEA. Eu 
il recomand tuturor. Este un 
sport complet, un excelent în
tăritor, un calmant cum nu gă
sești în nici o farmacie. Am 
auzit că, astăzi, modern este 
să te relaxezi stînd „yoga" două- 
trei ore în nepiișcare. Este, poa

în „derbyul erorilor» la volei

STEAUA-DINAMO 5-2

Blocajul dinamovist a fost depășit și Steaua realizează un nou 
și prețios punct Foto : I. MIHAlCA

Un numeros public a urmărit 
aseară, în sala Floreasca, parti
da derby dintre echipele mascu
line Dinamo și Steaua, din 'ca
drul turului Diviziei A de volei. 
Așa cum anticipam, jocul a fost 
de mare tensiune — și în teren 
și în tribune —, de luptă antre
nantă. Dar, din păcate, aceasta 
nu a avut nici o legătură cu ca
litatea jocului practicat de cele 
două echipe, care nu s-au si
tuat la înălțime, așa cum tre
buie să se prezinte două formații 
fruntașe ale voleiului nostru, în 
care evoluează întreg lotul re
prezentativ. Atractivitatea der- 
by-ulud a constat în palpitanta 
evoluție a scorului șl în cîteva 
faze mal reușite în anumite mo
mente ale partidei, în special în 
finalurile de set. în rest, s-a 
greșit cit pentru trei meciuri, în- 
cepînd de La execuția serviciului 
și preluare șl terminînd cu ata
cul (stereotip șl nesigur) șl apă
rarea în linia a doua. Dinamo a 
prezentat un sextet mal bine pus 

concluziona că raportul de forțe 
dintre cele două echipe este 
destul de apropiat. Este și mo
tivul pentru care rugbyștii ro
mâni sînt deciși să abordeze 
meciul cu maximă atenție și 
seriozitate, chiar dacă pornesc
— prin prisma ultimei confrun
tări (69—0 pentru România, în 
mai anul acesta, la București)
— cu un puternic ascendent 
moral. Jucătorii noștri nu ig
noră două realități : la acea 
dată, XV-le țării noastre a avut 
o zi excepțională, în timp ce 
„squadra azzurra" se afla în 
plin proces de înnoire, de pri
menire masivă a lotului. Or, 
de atunci și pînă astăzi, așa 
cum au dovedit-o rezultatele, 
rugbyștii italieni au cîștigat 
în omogenitate, și-au spo-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 8-a)

te, „modern”, o fi și folositor, 
dar personal prefer mersul pe 
schiuri, prin aerul proaspăt al 
muntelui.

— Sînt multe lucruri ..moder
ne", acum, la munte (Ilie Mun- 
teanu, 66 de ani, fost campion la 
alpine). După concurs, schiorii 
tineri intră în baruri spre a se

Vasile TOFAN

(Continuare in vag. a 2-a)

la punct tehnic, dar foarte rigid 
Îi cu un potențial fizic scăzut.
n plus, trăgătorii săi principali 

(M. Tutovan și L. Dumănoiu) au 
avut un randament nesemnifica
tiv la fileu. Steaua are meritul 
de a fi luptat cu mai multă ar
doare, stimulată și de căderile 
adversarei, reușind de cîteva ori 
să refacă handicapul de 8—9 
puncte. Echipa antrenată de ma
estrul emerit al sportului Aurel 
Drăgan întrerupe, astfel, un șir 
lung de insuccese în fața dina- 
moviștilor și anunță o palpitan
tă dispută pentru titlu în această 
ediție a competiției. Steaua a do- 
bîndit victoria cu 3—2 (13—15, 
15—11, 13—15, 15—9, 15—13). Cei 
mal buni jucători au fost P. Io
nescu, I. Țerbea și C. Bădiță (de 
la învingători), Enescu și Gîrlea- 
nu (de la învinși). Arbitrii I. Co
vaci (București) și D. Dobrescu 
(Ploiești) au condus corespunză
tor un med dificil.

Aurelian BREBEANU



In ac tiv i taica „FANTOMAS“

radioamatorilor

AFLUENȚĂ 
DE TINEREȚE
In bilanțul 1977 al radio

amatorilor se remarcă o 
seamă de succese notabile, 
în primul rînd, o mai pu
ternică afluență a tinere
tului la Campionatul de 
unde scurte al României, 
Campionatul de unde ul
trascurte, Campionatul re
publican de radiogoniome- 
trie operativă. La acestea 
se adaugă rezultatele ob
ținute de sportivii noștri 
radioamatori și în con
fruntările internaționale : 
patru medalii de argint pe 
echipe și una de bronz la 
Individual cîștigate în Cam
pionatele europene de ra- 
diogoniometrie din luna 
septembrie (Skoplje, R.S.F. 
Iugoslavia). Dar activitatea 
competițională a radio
amatorilor YO este, încă, 
în actualitate. în prezent 
se află în curs de desfă
șurare Concursul republi
can de unde scurte, aflat 
la cea de-a 17-a ediție, do
tat cu Cupa federației (pî- 
nă acum au avut loc cele 
două etape în telegrafie, 6 
și 10 noiembrie, precum și 
o etapă, 24 noiembrie, în 
fonie, pe 3,5 MHz. Ultima 
etapă, tot în fonie, în ban
da de 7 MHz, va avea loc 
duminică 4 decembrie).

Calendarul cuprinde o 
competiție dedicată Confe
rinței Naționale a partidu
lui, organizată de secția de 
radioamatorism a asocia
ției sportive „Unirea44 din 
Cluj-Napoca, Împreună cu 
Radioclubul județean Cluj, 
întrecerile vor avea loc în- 
cepînd de sîmbătă 10 de
cembrie a.c. orele 17 GMT, 
pînă duminică 11 decem
brie orele 15 GMT. Stațiile 
pot lucra din amplasament 
fix sau portabil, legăturile 
fiind efectuate în benzile 
de 145 și respectiv 432 MHz. 
în sfîrșit, ultima competi
ție din acest an va fi 
Concursul republican de 
unde ultrascurte , Aniver
sarea republicii*4 (vineri 23 
decembrie între orele 
16—22, sîmbătă 24 decem
brie și duminică 25 decem
brie, la aceleași ore). Sînt, 
așadar, suficiente prilejuri 
pentru ca palmaresul suc
ceselor să fie îmbogățit.

Ion HOABAN

PLANORIȘTI LA PORȚILE... STRATOSFEREI!
0 Cu 25 m pe secundă spre cer @ Două 
recorduri de valoare mondială la minus 50 de 
grade © „Diamant" și „aur" pentru per

formerii aerului
încă de dimineață, simțurile 

atît de sensibile ale unor „zbu
rători** la schimbările de vreme 
spuneau parcă : astăzi s-ar pu
tea să avem surprize plăcute » 
Poate că „unda4* va veni la în
tâlnire. Ce este „unda*4 ? Un fe
nomen meteorologic ce oferă 
planoriștilor cele mai spectacu
loase zboruri la mare înălțime. 
Vînturile puternice ale toamnei, 
venind din vest, lovesc masivii 
Făgărașilor, urcă de-a lungul 
pantelor, continuîndu-și drumul, 
cu mari viteze, spre stratosfera. 
Adevărate herghelii de cai pu
tere, in stare să ducă cu ele a- 
paratele fără motor la mii de 
metri altitudine...

„S-ar putea ca fata să vină“, 
spuneau piloții planoriști, care o 
așteptau de aproape trei săptă- 
mini în tabără pe aerodromul 
sportiv Ghimbav-Brașov. în văz
duh, deasupra Pietrii Craiului, 
prindea contur o trenă de nori 
lenticulari. „Ea este ! Alertă !**

Au decolat în grabă, remorcate 
de avioane, „Rindunica 04“ 
(Gheorghe Bărbuceanu), „Rându
nica 09“ C 
ca 41* 
ca 17* . _
cătorul de zbor, Gheorghe

_  uuceaiiuj, „Auiua- 
‘ (Ion Alexa), „Rinduni- 
(Ervin Rosch), ,Jtinduni- 
(Arpad Matta)... Condu- 

’ _ ~------ - Sa-
vastre, abia prididea eu dirija
rea decolărilor, cu recepționaiea 
mesajelor radio de la cei plecați. 
Da, iată unda ! Peste cîmp s-au 
năpustit rafale de vînt. Cei ple
cați urmau să Înceapă lupta cu 
aprigul șuvoi de curenți de aer.

Fără îndoială, mulți locuitori 
din Predeal, Sinaia vor fi fost 
impresionați de spectacolul ine
dit din văzduh. Cuplurile avion- 
planor își făceau apariția dea
supra munților. La 2—3 mii de 
metri altitudine. Acolo, planoa- 
rele se desprindeau. Veneau în 
picaj spre vale („Se prăbușesc, 
oare ?“) pînă sub nivelul C-arei- 
manului. Atingeau parcă brazii 
și stincile, pentru ca apoi 
plece săgeți spre înălțimi 
urmărește realizarea unui 
mai mare ciștig de înălțime 
măsurat pe barograf — de aceea 
Important este să se plece de la 
minim).

Pe Ghimbav, eon ducătorul de 
zbor asculta : Rândunica
M. Curentul mă proiectează In 
sus cu aproape 15 m pe secun
dă. Totul normal la bord*. „Slnt 
Btndunica 41, mă auziți ? Fan
tastic I Am 25 m pe secundă 
urcare. Sini la peste 1 000 de

să 
(se 
cit

„MERSUL PE SCHIURI TONIFICA ORGANISMUL,îl

MENȚINE SĂNĂTATEA, SUPLEȚEA, VIGOAREA,
y

(Urmare din pag. 1)

Jncălzi". Profesorii mei de schi. 
Vasile Vintilă și Ionel Mănes
cu, prezenti aici, nu mă pri
meau pe pîrtie dacă nu aveam 
la mine bidonașul cu ceai în
dulcit. Astăzi, cu atît mai mult 
se recomandă ceaiul cald ! 
Schiorul modem — înghipsat in 
bocanci „super” din plastic și 
aluminiu, urcă pîrtia cu tele- 
scaunul și, dacă nu a înghețat 
pînă sus, îngheață la coborire, 
majoritatea coborînd fără o în
călzire prealabilă, fără a adap
ta organismul 
muntelui.

— Bocancul 
sar, conduce 
Szerman, campioană națională 
în 1919—1951 la alpine). Ce se 
lntîmplă ?
„modern" 
pe pîrtie 
astfel de 
la primii 
pot ține 
trebui să 
de schi, 
vreau să : . 
să vegheze în primul rînd, la 
comportamentul, la ținuta ves
timentară â elevului schior. Si
gur, e grozav să te plimbi prin 
stațiune cu un astfel de echi
pament, dar e inebnibd, e ne
sănătos. Apropo de sănătate : 
cred că în nici intr-un alt Ioc 
nu se fumează mai vîrtos decit 
Iii cabane, la marea șuetă de 
seară — firește pînă tîrziu — 
organizată nu o dată de... in
structorii-educatori. Muntelui îi 
stă bine cu puritatea, e frumos 
prin simplitatea lui și de aceea 
îl recomand fetelor. Schiind, 
vor beneficia de suplețe, vioi
ciune și eleganță in mișcări, 
vor fi mai frumoase.

— Da, muntele își are legile 
Iui (Vasile Vintilă, 70 de ani, 
încă schior). Aceste legi ar tre
bui cunoscute de către toți. Dar 
nu se cunosc. Am întrebat un 
puști, un muntean, de la liceul 
nostru de schi din Predeal, des
pre aceste legi. Mi-a răspuns 
că, la ei, la secția de perfor
manță, singura lege este să cîș- 
tîge. Mi-a răspuns, cu alte cu
vinte, „modern". Dar m-am 
bucurat cînd, a doua zi, a venit 
la mine ca șă învețe aceste

la condițiile

modern e nece- 
mișcarea (Nuți

Spre a fi neapărat
— spre a se grozăvi
— și începătorii au 
bocanci. Or, ei fiind 
pași în schi, abia se 
pe picioare. Aici at 
intervină instructorul 
Instructorul-educațor,

spun, cel care trebuie

legi. Vreau să spun că ne ocu
păm prea puțin de educarea 
tinerilor. Și noi, cei din jurul 
acestei mese, dar mai ales pro
fesorii lor de schi. Mersul pe 
schiuri e cel mai sănătos lucru 
din lume. Dovadă că, la anii 
mei, merg zilnic prin pădure 
10—15 km, iar iarna schiez cot 
la cot cu tinerii. Schiez așa cum 
am fost educat la timpul meu, 
adică ușor îmbrăcat. In pulover 
Si vindiac eu glugă, cu mănuși. 
Nu pentru că mi-ar fi frig la 
mîini, ci pentru că respect le
gile nescrise ale muntelui care, 
la capitolul „pîrtie”, spun că 
zăpada taie.

— Noi am învățat schiul co
piind pe cei mai în vîrstă (Flo- 
rea Lepădatu, maestru al spor
tului, multiplu campion natio
nal). Copiind, adică, pe profe
sori. Și astăzi se procedează la 
fel, cu singura deosebire că nu 
toți antrenorii oferă exemple 
personale demne de a fi urma
te. Vin antrenorii pe pirtii în
fofoliți în scurte îmblănite, în- 
cOtoșmănați vin și . viitorii 
schiori. Stau antrenorii în ca
bane pînă noaptea tirziu în fața 
paharelor, stau și sportivii sus, 
în camere, 
Ba uneori 
relor. Și, 
meșterului 
cit ziua se 
Schiul, muntele, oferă tentații 
mari. Dar nu pentru aceasta îl 
recomandăm, ci pentru puterea 
Iui de a ne tonifica, de a ne 
oxigena plămînii.

— Schiul se învață ușor, în 
trei zile (Ionel Mănescu, 70 de 
ani, și astăzi schior). Educarea 
schiorului, în schimb, cere mi
gală, timp îndelungat. Eu am 
deprins alunecarea pe patine 
de lemn, cu bețe de alun, fără 
rondele. Am respectat, însă, le
gile muntelui și nu am fost 
niciodată răcit, Iar astăzi merg 
kilometri întregi prin pădure, 
după ghebe. Firește, recomand 
tuturor mersul pe schiuri. Iar 
pe schiuri 
munte, la 
de stadion 
te zăpadă, 
fond fiind 
coboritor.

Au mai 
tajele 
sportului în

in fata 
chiar in 
precum 
Manole, 
năruie peste noapte.

^pietrelor”. 
fața paha- 
în legenda 
ce-ai mun

te poți întrece la 
șes, pe orice pistă 

din oraș, oriunde es- 
Un bun alergător de 
totdeauna și un bun

vorbit despre avan- 
practicării schiului, a 

general, și aiți

— Prin urmare, tovarășe di
rector Nicolae Pctrică, acesta 
este efectivul catedrei de volei 
a Clubului sportiv școlar nr. 2 
din Capitală : patru profesori- 
antrenori...

— Cinci. Să vi-i prezint : 
Doina Bălăiță, Ion Șoacă, Ion 
Izvoranu și Nicolae Crețu.

— ? !
Cei patru tovarăși și direc

torul se uită unul la altul cu 
subînțeles, stăpînindu-și cu 
greu zîmbetele.

— Cind am spus cinci, m-am 
referit și la Dan Irimescu, care 
este tot pe „statul” nostru.
- Și...
— Și-a fost pe-aici, dar a 

plecat. Oricum, fire mai sensi
bilă, cu fobia discuțiilor des
pre muncă, n-ar fi rămas. Cum 
aude de o brigadă de control 
sau de ceva asemănător, îl a- 
pucă 
hepatita. Se internează 
și nu-1 mai vezi decît 
plător, la volanul unui 
Opel.

— Care ?
— Al său, cu care a 

Raliul eleganței” pe

metri. E foarte frig, 
gheață pe carlingă, 
permile-ți conti
nuarea misiunii...*4 
Alte mesaje, alte 
amănunte. Acolo, 
sus, băieții Înfofoliți 
în șube îmblănite, 
cu măști de oxigen 
pe fețe, ascultind 
cum aripile plan oa
relor troznesc sub 
cămășile de gheață, 
luptau cu necunos
cutul. Pământul 
se mai 
Baza ! 
p il<oții : 
dență ’ 
mic semn de 
veniți spre casă !“.

„Sînt Rândunica 
41. Frigul este in
fernal. Am depășit 
11 000 de metri. 
Semne alarmante. 
Mă întorc spre 
casă!**.

La porțile stratos- 
ferei, în aetrul 
trem 
unde 
corpul 
de 
cosmonaut 
fiarbă, frigul era de minus 
de grade. In aceste condiții, un 
excepțional succes : Ervin Bosch 
a atins Înălțimea absolută de 
11 050 m și 8 550 m ciștig de 
Înălțime, stabilind, astfel, două 
recorduri de valoare mondială. 
In bilanțul taberei organizate de 
federația do specialitate — inspi
rată inițiativă ’ — au fost rea-

nu
vedea. „Aici 
Către 
multă 
La cel

ex-
de rarefiat, 
sîngele din 

neprotejat 
costume de 

începe 
frigul era <

Printre crestele Carpaților in căutarea cu- 
renților ascendenți...
lizate și alte succese : Gheorghe 
Bărbuceanu — 8100 m ...............
absolută, Arpad Matta 
m ; 15 zboruri de peste 
prin care ion Alexa a 
im diamant la insigna C 
iar Octavian Lie, Constantin An
drei, Victor Dumitrescu, insigna 
C de aur, Mariana Dălăl&u, C-ul 
de argint...

Viorel TONCEANU

parcă să
50 Înălțime

— 7 600 
5 000 m, 
cîștigat 

de aur,

BREVIAR
• o veste plăcută pentru ti

neretul îndrăgostit de sporturile 
aeronautice : la Centrul de in
struire a personalului aeronautic 
a susținut, zilele trecute, exa
menul de calificare o nouă pro
moție de instructori aviatori pen
tru aerocluburile județene — 
instructori de zbor cu motor, de 
planorism și parașutism. Printre 
ei se află nume cunoscute pentru 
performanțele sportive realizate 
pină acum, ca Romeo Caloianu, 
Florica Uțâ, Viorel Nastac, Eva 
Lutsch... Tuturor, succes In noua 
activitate 1
• La Clubul central de mode- 

Ksm din Capitală (Aleea Matelo- 
ților nr. 2 — pe malul lacului

ÎNLĂTURĂ oboseala,
ADICĂ TINEREȚEA"

membri ai „Consiliului alb". 
Bunăoară, Nicolae Bondoiu (60 
ani) : „Mersul în aer liber înlă
tură oboseala, pregătește... pa
tul pe care vei dormi fără vi
se”, Vasile Donose, Hie Oale, 
Gheorghe Pătulea și alți foști 
schiori.

Băneasa) a Început noul an de 
pregătire la disciplinele : aero- 
modelism, automodelism, navo- 
modellsm și rachetomodellsm. 
Fiind vorba de performantă, slnt 
așteptați tineri și tinere care au 
Împlinit vlrsta de ÎS ani si au o 
practică In modellsm de cel pu
țin 2 ani. Sportivilor le slnt asi
gurate cele mal bune condiții de 
lucru.
• In județul Prahova au fost 

organizate, de la începutul acestui 
an, peste 200 de acțiuni ciclotu
ristice, la care au participat peste 
10 000 de tineri, elevi și pionieri. 
Au fost vizitate obiective de in
teres istoric, locuri pitorești, au 
fost organizate jocuri sportiv-dis- 
tractive. Muzeul Doftana, de pil
dă, a fost vizitat de peste 1200 
de cicloturiști.

«, Automobillștil români parti
cipă din nou — astăzi șl miinc 
— la un concurs automobilistic 
Internațional : „Raliul Bosfor" — 
a treia șl ultima etapă a Cam
pionatului balcanic de raliuri. Ne 
reprezintă in această competiție 
șapte echipaje: Ionescu — Amărică 
(pe Renault 12 Gordini), Ianco- 
vici — Vezeanu, Olteanu — Scobai, 
Szalai — Vință, Urdea — Fanalte 
șl alte două, hors concurs, for
mate din : Telescu — Comșa, 
Szentpall — Iordănescu — toate 
aceste cupluri pe mașini Dacia 
1 300.

„ANALIZA CRITICA ASUPRA PERFORMANȚELOR SFORTIVE ALE 
ANULUI 1977*

Universitatea cuilturaî-ștHntiflcâ București, In coroborare cu Cotisl- 
IhU municipal pentru educație fizică șl sport șl Centrul de cercetări 
pentru educație fizică șl sport ol C.N.E.F.S., anunță ținerea cursului 
de reciclare cu tema : „ANALIZA CRITICA ASUPRA PERFORMANȚELOR 
SPORTIVE ALE ANULUI 1977". Prelegerea, care va fi țhwtă de conf. 
dr. Nlcu Alexe, directorul Centrului de cercetări pentru educație fizică 
șl sport, va avea loc în sala Dalles luni 28 noiembrie 1977, la ora 
12.30. Va urma un fHm artistic.

subit o criză, îndeosebi 
urgent 
înțîm- 

frumos

cîștigat 
litoral, 

cînd s-a învoit de la tabăra de 
pregătire, zicind că are soția 
internată în spital și urmează 
să fie urgent operată...

— Cu ce se ocupă la dv. pro
fesorul Dan Irimescu 7

— Cum cu ce ? Cu pregăti
rea echipelor de începători in 
ale performanței.

— Și cum sint începătorii
Iui 7

Tot începători, probabil, 
nu prea-i vedem. Cînd co
li cer elemente pentru re

căci 
legii 
prezentativa clubului — echipa 
din divizia de juniori — Ie 
spune cu părere de rău că ju
niorii Iui au devenit deja se
niori începători...

— De cit timp i se intimplă 
necazul ăsta Iui D. I. ?

— De vreo zece ani...
— Curat ghinion ! Și nu l-ați 

ajutat 7
— Ba da. în consiliile peda

gogice. Dar știți, lire sensi
bilă...

— Are vreo performanță ?
— Sigur. în afară de „Ra

liul eleganței", un dublu for
fait la un singur meci : ambele 
sale echipe pe care le-a înscris 
la juniori II, masă, nu s-au 
prezentat la meciul... dintre ele.

— Intr-adevăr, performanță 
de invidiat. Nu l-ați fe
licitat 7 Dar inspectoratul 7 
Dar C.M.E.F.S.-U1 7

_— 11 știe toată lumea că e 
băiat bun, săritor, culant...

— ...Și stă bine cu scriptele.
— ...Și nu are pretenții la 

primă, la recomandare pentru 
grad...

— ...Și nu se supără pentru 
calificative...

— ...Și e de acord să plece în 
altă parte, dacă-i găsim ceva 
mai acătării.

— ...Și nu găsim ce să-i dăm 
pe măsura capacității sale.

Aurelian BREBEANU
P.S. Devenisem atlt de curios 

să-l cunosc pe „Fantoma s", Incit 
am luat frumos programul său de 
antrenamente pe întreaga . săptă- 
mînă șl l-am așteptat seară de 
seară la locul indicat : șala Li
ceului „Gh. Lazăr“. Dar ia-l de 
unde nu-i... Poate-1 ia cineva de 
guler să-1 întrebe ce a făcut pen
tru performanță timp de zece ani. 
In schimbul retribuției acordate 
de Clubul sportiv școlar nr. 2. 
(A.B.).

AUREL DUMITRU FEDIUC, 
SUCEAVA. La 14 ani, nu se 
poate spune că sinfeți prea „bă- 
trin" pentru a vă încerca șan
sele în sportul de performanță, 
mai prods în scrimă, unde vă 
atrage în mod deosebit sabia, 
armă la care credeți că ați pu
tea obține rezultate bune. Să 
vă spunem, deci, care . stat uni
tățile sportive mal apro-

plate, Ja care v-ațl 
in acest scop. Vă 
drum pînă la Iași 
departe !) șl două 
burile Politehnica și C.S.M. Dar, 
grăbiți-vă să nu pierdeți trenul, 
la propriu și la figurat I

AUREL BARBULESCU, IAȘI. 
Din primăvară, Vilas a cîștigat 51 
de meciuri consecutive pe zgură. 
In cel de-al 52-lea meci, disputat 
la Aix-en Provence, el a pier
dut în fața lui Ilie Năstese, care 
a folosit in acest joc racheta cu

putes adresa 
propun 
(n,u e 
adrese :

tun 
prea 
CliU-

dublu cor da j. Să vă spun șl co
mentariul pe care l-a făcut a- 
tunci Villas : „Și Ilie Năstase,, și 
racheta asta nebună. E prea mult 
pentru mine

ION DROBOZA, BOCȘA RO
MANA. In finala campionatului 
mondial de fotbal din 197-1, dintre 
R. F. Germania și Olanda, 
minutul 2, Cruyff ' ' '
In careu, arbitrul 
Taylor a acordat 
lovitură de la 11 
eskens a fost cel 
format penalty-ul. 
fost mare lucru. Mare lucru este 
să... ratezi nu una, ci trei lo
vituri de pedeapsă, una după 
alta, cum a făcut Universitatea 
Craiova In meciul cu Dinamo 
Moscova.

V. BOGDAN, SATU MARE. Ră- 
ducanu este prenumele portaru
lui echipei Sportul studențesc, 
numele de familie al acestuia 
fiind Necula. Dar este prea tir
ziu pentru a face o... rectificare, 
după atîția ani în cursul cărora 
totdeauna a apărut sub numele 
de Răducanu, 
Cred că și el 
mă altfel !

EMANUELA
Dacă la Încheierea celor 40 de 
minute de joc regulamentare 
ale unui meci de baschet sco-

tn 
a fost faultat 
englez Johnn 

fără ezitare 
metri, iar Ne- 
care a trans- 
Ceea ce n-a

și nu 
a udtat

DORU,

de Neeuaa. 
că îl chea-

BOTOȘANI.

rul este egal, urmează o pre
lungire de 5 minute. -Dacă nici 
ea nu stabilește o învingătoare, 
se joacă alte 5 minute și... așa 
mai departe. în unele țări reg-u- 
lamenituil campionatului intern 
permite încheierea unei’ partide 
cu scor egal, așa cum a fost și 
la noi într-o vreme.

ION PREDA, ȚANDAREI. Răs- 
punsuil nostru a fost clar — D;«lu 
Georgescu.

I. GHINESCU, BOTENI. Cu 
prima ocazie, vom folosi rîndu- 
rile trimise, care nu fac decît 
să confirme calitățile dv. de 
umorist.

ION BORCEA, GIURGIU. O 
dată ieșit din joc și înlocuit cu 
una dintre rezerve, un fotbalist 
nu mai poate fi reintrodus în 
teren, chiar dacă echipa sa n-a 
efectuat cea de a doua schim
bare.

FLORIN GHEORGHE, PITEȘTI, 
în meciul de fotbal dintre repre
zentativele României și R.D.G. 
disputat la București, la 27 mai 
1973 și încheiat cu scorul de 1—0, 
godul nostru a fost înscris de 
Dumitrache, atent la o degajare 
defectuoasă a portarului oaspe
ților, BlochwiJtz. O degajare gen... 
Răducanu.

Ilustrații : N. CLAUDIU



despre piesele de schimbDiscuție, ca la Service44,

§ V V wI - ■OMUL, ACEASTA MAȘINA PERFECTA

cu ralantiul, 
să nu ml se

deea acestei pagini pornește de la cele două fotografii : atiețir 
superbi care aleargă și automobilul de „formula I" care, din fericire, 
are sonorul stins în această pagină.

Confruntînd aceste două fotografii, îndrăznim să spunem că omul este 
și el o mașină perfectă, mai perfectă decît mașina de formula 1, dar are un 
handicap față de bolidul lui Niki Lauda sau Emerson Fitipaldi. Handicapul e 
simplu : omului îi lipsesc piesele de schimb. Iar această idee, această rea
litate reprezintă întregul suport al educației fizice. Omul, care, spre deosebire 
de mașină, nu are piese de schimb, în ciuda eforturilor unui Barnard șl ale 
multor altor „mecanici" ai trupului uman, are în— schimb, la dispoziția sa. 
mijloacele extraordinare ale educației fizica și sportului Și pentru că am început 
cu o comparație, dați-ne voie să urmăm această comparație între om și ma
șină. Rugăm, în paranteză, ca unele mid inadvertențe (posibile, dealtfel, în 
focul demonstrației) să fie scuzate, deoarece aceste rînduri nu urmăresc decît 
să facă. încă o dată, elogiul mișcării și al sportului

PRIMA REVIZIE

zicem sau

să ne scoatem 
scoatem și pe 
ne întrebăm :

V-ați uitat vreodată Ia un om care 
iși îngrijește mașina 7 Trebuie să re
cunoaștem că el își privește carbura
torul cu o dragoste de părinte și iși 
mingile bujiile cu o gingășie de în
drăgostit. Exemplele pot fi continuate, 
dar nu acesta este scopul. Vrem doar 
să arătăm că în timp ce omul are o 
grijă aproape pedantă față de automo
bilul său, mergînd pînă acolo incit 
să-l supună celor mai rafinate revizii 
în perspectiva unor posibilități înde
părtate, el își tratează propriul orga
nism cu o nepăsare cel puțin ciudată, 
considerând perfect normal ea prima 
revizie să fie făcută la 60 de ani, 
după primul junghi sau după prima 
pîrîitură a articulațiilor. Să spunem, 
iarăși în paranteză, că aceste rîndurl 
nu se adresează doar celor cu revizia 
întîrziată, ci mai ales oamenilor ti
neri, adică viitorilor bătrîni.

Un mare fiziolog francez, Tissier, 
a spus acum aproape 60 de ani : „Se 
merge cu picioarele, se aleargă cu 
plămînii, se galopează eu inima, se 
rezistă eu stomacul și se ajunge ea 
creierul**. Această frumoasă frază afo
ristică, valabilă, spre concretizare, 
in primul rînd pentru maratonlști, 
scoate la iveală perfecțiunea și com
plexitatea organismului uman, care 
este o mașină mult mai perfectă decît 
un Rolls-Royce — să 
decît un Ferrari—

Acestea fiind spuse, 
mănușile de șofer, să le 
cele de reporter și să ___

Ce înseamnă capacitatea cilindrică» 
unui motor 7 Asta o știu și copiii de 
astăzi, mult mai bine dedt noi. El 
știu că Dacia-1300 are 1300 de cmc, 
că Trabantul are 600 de cmc, el cu
nosc capacitatea cilindrică a unui Lo
tus sau a unui Alfa Romeo. Noi, ta 
schimb, refuzăm să facem o compa
rație între această capacitate cilindrică 
a motorului și capacitatea noastră 
respiratorie (vitală), pentru că noțiu
nile sînt, la urma-urmei, aceleași. 
Dumneata, cititorule, ai 4 000 de cmc, 
să zicem. Zatopek a avut 7 500 cmc. 
Care ar fi diferența 7 După o cursă 
de fond, capacitatea vitală a lui Za
topek asigura lucrul cu atîta randa
ment, îneît, Ia numai cîteva minute, 
pulsul acestui mare atlet — și nu nu
mai al lui — revenea la 44 de bătăi. 
Ajungînd aici, la bătăile pulsului, pu
tem spune fără exagerare că el re
prezintă turația motorului. Capacita
tea respiratorie mai mică duce impli
cit la pulsații mai multe. E o pro
blemă 
toare. 
vitală 
turații puține, în timp ce un alt auto
mobil, cu capacitate mică, are nevoie de 
turații mult mai multe. Rolul mișcării 
în transferarea acestei ecuații pe pla
nul organismului este evident. Asocia
țiile .................. ' ‘
vom
vom

de randament foarte edifica- 
Un automobil cu o capacitate.» 
mare dezvoltă o viteză X cu

sînt atît de numeroase, incit ne 
opri asupra uneia, pe care o 

intitula...

TĂIETORUL DE LEMNE
SI SANTINELA»

rugăm să nu vă scandalizați.Vă 
afirmația este exactă. Un tăietor de 
lemne în vîrstă de 60 de ani, după 
8 ore de muncă, este mai puțin obosit 

£5
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decît o santinelă de 20 de ani care 
a stai In post 2 ore. Comparația nu 
este spectaculoasă, ci reală. Motorul 
tăietorului de lemne lucrează din plin. 
Circulația nu este doar opera „pompei 
centrale”, a Inimii (deci), ci opera 
tuturor pompițelor secundare din în
treg corpul, acționate de mișcare. 
(Mișcarea, acest medicament miracu
los, vaso-dilatatorul cel mal bun cu 
putință, chiar și pentru cardiaci). Așa 
se face că iubitorii de mișcare, și nu 
numai performerii, au tensiuni ex
celente pînă la adinei bătrânețe, ta- 
trețlnînd miraculos elasticitatea vase
lor, iar — după cum știm — această 
elasticitate întreținută prin mișcare și 
vasodilatație îndepărtează colesterolul, 
unul din marii dușmani ai vieții.

Și pentru că am pornit pe calea 
comparațiilor, vă adresăm o întreba
re : „De ce an rîu de mante nu are 
aluviuni 1 Firește, pentru că apa curge 
mai repede și aluviunile nu se pot 
depune. Este exact cea ee se întîmplă 
cn aluviunile colesterolului, alungate, 
prin mișcare, din tunetele unor vase 
elastice”.

LAMPA Șl IFLACARA
Spun mecanicii eâ amestecul cel 

mal bun înseamnă o parte benzină 
șl 16 părți aer. Un amestec mai bo
gat nu ajută 1* nimic, dimpo
trivă. La fel se întîmplă lucrurile și 
ta organism. Alimentația excesivă este 
ca amestecul prea bogat Așa cum 
un amestec prea bogat îneacă mașina, 
surplusul de calorii împovărează orga
nismul '.iman.

Rația de întreținere a unui om este 
de 1 500 de calorii. Rația muncii ușoa
re este de 2 500, cea a muncii mo
derate e de 3 000 și așa mai departe. 
Surplusul strică totul Iar principalul 
mijloc de luptă este mișcarea, adică 
sportul, prin intensificarea arderilor. 
Aceste arderi care au atîta nevoie de 
oxigen, acest oxigen care are atîta 
nevoie de mișcare.

Ce este sportul 7 Ce este gimnas
tica 7 Este o lampă care arde cu fla
cără albă. O lampă care nu poluează 
aerul, deoarece nu face funingine. O 
lampă care nu filează, o lampă care 
nu emite oxid de carbon, așa cum se 
întîmplă cu țigara, fie și ea și țiga
ră— dintr-aceea.» știți dv..„ care, ori
cum. este a microsobă care umple 
încăperea ca oxid de carbon.

Ați văzut filmul „Mere roșii" 7 
Fiind televizat nu demult, hai să ne 
amintim ce a făcut Mircea Diaconuîn 
primul rînd, înainte de operație. A 
pus masca de oxigen pe fața bolnavu
lui. A făcut acest gest atît de nor
mal (și vital), care sugerează multe 
lucruri, dar pe care refuzăm să-I 
regîndim, ta numele ideii comode 
că prima revizie trebuie făcută la 60 
de ani.

L-am întrebat odată pe un om bă- 
,Cum se face că aveți tensiu- 

simplu : 
pol aler- 
Caul de 
deoarece 

trin : _____
nea 13 cu 7 7“ A răspuns 
„Alerg in fiecare zi. Cînd nu 
ga, merg în pas accelerat, 
preferință pantele in urcare, 
mersul pe plat, chiar dacă este util, 
nu perfecționează pompa noastră cen
trală. care e inima, care e organul 
cel mai avid de oxigen, ea consumind 
V6 din tot oxigenul, oferindu-i creie
rului locul doi și ficatului locul trei”. 
Bătrînul a încheiat cu o glumă care 
nu e sută la sută glumă. El a expli
cat astfel predilecția pentru mersul 
întotdeauna grăbit: „Motoarele au ra-

lânii. Dar un maior vechi nu-și maî 
poate permite să meargă 
Eu merg mai repede, ca 
oprească motorul4*.

Cil MD IM TI GRESAT
ULTIMA OARA MA ȘINA ?
Automobilele modeme au piese ca

re nu necesită gresaj. Există și au
tomobile care trebuie gresate în nu
meroase puncte de gresaj. Omul are 
un gresaj automat. Acest gresaj ae 
realizează prin mișcare. Mișcarea este 
aceea care asigură necesarul de lubre- 
fianțl. Lichidul sinovial, lichidul de 
gresaj al omului, se fabrică in funcție 
de mișcare. Dacă mișcarea nu există 
apar sărurile. Iar sărurile imobilizează 
articulațiile. Așa se face că un di
rector, să zicem, lasă secretara să-i 
ridice hîrtia căzută. Directorul nu o 
face din comoditate, d pur și simplu 
pentru faptul că îi vine mai greu să 
se aplece : nu de puține ori miș
carea fizică a unui asemenea om are 
un traseu de vreo 15 centimetri. între 
vîrful degetului care ține stiloul și 
încheietura mîinii care suportă efor
tul de a ține ceasul-brățară.

Organismul omului are un gresaj 
automat. Iar mișcarea este singurul 
mijloc pentru stimularea lui.

OXIGENUL, AOICA
VIAȚA ÎNSĂȘI

Cunoaștem șoferi dispuși să facă 
ocolul a 20 de magazine de piese auto 
pentru a găsi un filtru de aer mai 
bun pentru mașina lor. In schimb, de 
cele mai multe ori nu ne gîndim 
deloc la propriul nostru filtru de aer. 
Filtrul nostru de aer, nasul, asigură 
purificarea aerului. Dar cum 7 Un Îno
tător își creează mediul ambiant per
fect pentru oxigenare atît prin calita
tea intensivă a inspirației, cît și prin 
masa de apă care elimină firele de 
praf. Cîți dintre noi, însă, iși dau 
seama de rolul incalculabil al înotu
lui, al alergării în functionarea apara
tului respirator 7 După cum se știe, 
oxigenul îndeplinește și funcția fil
trului de aer al motorului industrial 
sau automobilistic. Oxigenul, fiind 
viața însăși, trebuie să ajungă in mo
torul uman, deoarece în cîmpul de 
hematoză al plămînului se produce 
schimbul gazos, adică se efectuează 
predarea oxigenului și preluarea bio
xidului de carbon. Iată de ce alergă
torul din fotografia noastră este un 
motor perfect reglat și revizuit, ta 
timp ce un jucător de canastă cu ți
gara în gură este un ora decis parcă 
să ajungă în situația de a nu-și mai 
putea întreține organismul.

SA PRIVIM UN IFLORETIST
DUPĂ ASALT

Gestul este aproape reflex. își în
dreaptă floreta îndoită. Ce face, ta 
schimb, omul, cu coloana lui 7 O Iasă 
să se gîrbovească, încă în anii școlii.

Coloana noastră vertebrală, am mai 
spus-o parcă, este șasiul unei mașini. 
Comparațiile se invită de la sine. 
Axul roților din față reprezintă cen
tura scapulo-humerală. Puntea cu di
ferențial reprezintă centura pelviană. 
Picioarele sînt axele planetare.

în timp ce întreg complexul auto
mobilistic este supus unei griji deo
sebite, care urmărește obsesiv cea 
mai mică pată de rugină, coloana este 
„amînată" tot pentru revizia de la 60 
de ani.

Stră-strâ-strămoșii noștri n-au su
ferit de coloană. Poate pentru că cel 
mai perfect sport din lume este cosi
tul, sportul preferat al lui Lev Tolstoi. 
Unii dintre noi, însă, neapleeîndu-ne 
după hîrtia căzută și, mai ales, aș-

Pagină realizată de prof. Constantin NEMfEANU și loan CH1RILA

fi înlo- 
căldură 
mașinii, 
amorti-

de o mie de ori, 
scund cu un cen- 
dimineața. Faptul 

discurilor interver- 
firesc, nimic mai

teptînd liftul pentru etajul II, chiar 
dacă sînt 20 de persoane în față, ne
glijăm coloana cu inconștiență. Iar 
coloana, cu cele 24 de vertebre și cu 
cele 23 de discuri, nu poate 
cuită, așa cum înlocuim, cu 
părintească, amortizoarele 
Pentru că ee altceva decît un 
zor este discul intervertebral 7

Se știe, s-a spus 
că un om este mai 
timetru seara decît 
se datorează tasării 
tebrale. Nimic mai 
logic, în aceste condiții, decît elonga- 
rea discurilor intervertebrale, prin 
suspendări la bară, această bară pe 
care nu reușim să o montăm sub tocul 
ușii de la „antreu", pe culoar sau 
oriunde, invocînd mereu zeci și zed 
de scuze, deși această bară ajută să 
Întreținem în perfecte condiții coloana 
noastră vertebrală pînă la adinei bă- 
trînețe.

Sigur că ar fi multe de spus la le
gătură cu articulațiile corpului uman. 
Am putea vorbi, de pildă, despre fap
tul că singurul arc al omului (spre 
deosebire de mașină, care are mai 
multe) este bolta plantară a labei pi
ciorului. Ciți dintre noi îl învățăm pe 
copiii noștri să meargă pe vîrfuri. să 
imite mersul ursului, cu virfurile 
înăuntru, să siringă o batistă, încre
țind-o, sub degetele picioarelor, pen
tru a-și fortifica boita plantară și 
pentru a elimina activ — nu prin ta- 
îonetă, care e un mijloc incomplet — 
platfuss-ul pe care-1 neglijăm deseori 
dar care contribuie, pe nesimțite, la 
zdruncinarea întregului corp 7

CUM RAMÎNE
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CU PIESELE DE SCHIMB ?
Filtre de aer se găsesc. Plăcuțe de 

frînă, de asemenea. Bujii — idem, 
în schimb, inimi nu se găsesc, chiar 
dacă Barnard Încearcă să acrediteze 
ideea. Nu se găsesc nici aorte. Știți 
ce-i aorta 7 E ceva care seamănă cu 
tubul de plastic care duce benzina de 
la pompa de benzină în carburator. 
S-a înfundat 7 S-a spart 7 Stă și 
motorul I

Ce-i de făcut, deci, în lipsa pieselor 
de schimb ale organismului uman 7

Cositul, rămînînd în general o amin
tire sau, eventual, un sport nepracti
cat, ne obligă să alegem alte forme.

Cea mai importantă este alergarea, 
pentru că este la îndemâna oricui. 
Alergarea sdrvește pompa centrala 
(inima), capacitatea vitală, articulațiile 
și tot ce se află în corpul omenesc, 
inclusiv creierul, care ar putea să ae 
înscrie .superior în excepție, dar care 
depinde atît de mult de disciplina 
alergării, de afluxul de stage și de 
priveliștile naturii.

Ar u rma înotul, nu pentru că nu ar 
fi superior alergării — dimpotrivă, 
oxigenarea într-o ambianță ideală U 
aparține — ci pentru că e mai puțin 
la îndemînă.

Ar urma jocurile sportive, dacă se 
poate baschet sau volei, în aer liber.

Ar urma tenisul, mai ales pentru 
cei care sînt în preajma reviziei de— 
60 de ani.

Ar urma badmintonul, acest sport 
extraordinar de util, angrenînd toate 
grupele musculare, prin mișcări ample 
și elegante.

Ar urma. în lipsa altor posibilități, 
exercițiul fizic acasă, dimineața, cu 
fereastra deschisă.

Ar urma, mai ales pentru cei care 
nu și-au revizuit de mult pompa cen
trală, exercițiile culcat, pentru înde
părtarea coloanei de singe, cu alte 
cuvinte, pentru degrevarea inimii, a 
acestei pompe centrale pe care tre
buie s-o stimăm ceva mai mult decît 
pompa de benzină, cu toate țevile și 
jicloarele el.

Scurta noastră călătorie în jurul 
mașinii și în jurul 
corp se încheie aici, 
duri glumețe doar 
reușit să vă pună 
mulțumim.

exercițiile culcat, pentru înde-

propriului nostru 
Dacă aceste rîn- 
în aparentă 
pe ginduri.

au 
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♦
♦
♦
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FORMULEI COMPETIȚIONALE 
ESTE NECESARĂ

♦

♦

Ea trcDuic sa răspundă și unor condiții ofticctivc
Sistemul competițional reprezintă unul dintre elementele de bază 

ale activității unei discipline sportive. El constituie, in fapt, mijlo
cul de exprimare — pe diferite trepte de valoare, de categorie de 
clasificare — a sumumului echipelor (pentru ramurile jocurilor 
sportive) sau sportivilor (la cele individuale). De_ modul cum 
acesta este conceput, organizat și cum se desfășoară, depinde in 
cea mai mare măsură însăși posibilitatea de dezvoltare, de progres, 
a respectivei discipline. Este, așadar, de înțeles de ce printre 
măsurile recentului Plan de îmbunătățire a activității fotbalistice 
elaborat de Biroul Executiv al C.N.E.F.S. se găsește și aceea refe
ritoare la reorganizarea sistemului competifional.

In general, criteriile cele mai importante după care se alcătuiesc 
formulele competiționale — nu numai in fotbal — sint două : 
numărul sportivilor sau echipelor care ating valoarea respectivei 
trepte competiționale ji — in al doilea rind — perioada de timp 
de care poate dispune campionatul respectiv în funcție de condi
țiile climaterice ale țării respective și de obligațiile generale ale 
calendarului internațional. Cercetînd evoluția diverselor formule 
ale campionatelor — și ne vom referi la categoriile superioare ale 
acestor campionate, la așa numitul eșalon al performanței — din 
diferite țări europene constatăm că, în afara criteriilor de mai 
sus, ceea ce caracterizează un sistem sau altul este și stabilitatea 
lui. Sint extrem de rare cazurile cind modificările de formulă 
intervin la mai puțin de 7—8 ani. Există chiar situații (iată, spre 
pildă, campionatul englez) cind formula are mai mult de două 
decenii de existență. Sigur, însă, că nici rigiditatea, nici indife
rența la stările reale de fapte (care reclamă — printre altele — 
și modificarea formulei competiționale) nu se recomandă in mod 
absolut; evitarea unei prea pronunțate instabilități a mecanismului 
competițional este insă de dorit — pe de o parte — tocmai spre 
a se putea verifica, in fapt, valabilitatea sau insuficiența lui, iar 
pe de altă parte, spre a se da și concurentelor încrederea in via
bilitatea și seriozitatea unei formule sau alta. Din păcate, trebuie 
să observăm că fotbalul nostru a avut prea numeroase schimbări 
de formule, multe efectuate cu ușurință, fără temei, anunțate chiar 
la sfirșitul unei ediții. Ceea ce nu a fost deloc de natură să 
contribuie la întărirea prestigiului unui campionat național. Toc
mai de aceea este bine ca acum, cînd problema modificării for
mulei apare la ordinea zilei, studierea celor mai potrivite soluții, 
cercetarea opiniei specialiștilor, a masei de iubitori ai fotbalului, 
examinarea situației din alte țări, toată această operațiune pregă
titoare a modificării formulei să se efecțueze cu toată competența, 
grija și cu mult simț de răspundere, în interesul general al 
fotbalului.

Ultimele ediții ale primei divizii ne-au demonstrat cți, în adevăr, 
formula actuală este prea umflată față de numărul tie echipe și 
de jucători de valoare. Din acest motiv s-a produs, accentuindu-se 
an de an, o DILUARE a nivelului campionatului, marea majo
ritate a partidelor plasindu-se la cote valorice extrem de scăzute. 
Chiar și echipele mai puternice, nefiind solicitate permanent, nea- 
vind in fiecare joc o ocazie de a se întrebuința la maaftmum, cad 
intr-o semi-amorțeală din care sint scoase doar de meciurile cu 
adversari de valoare apropiată, destui de puțini, cum arătam. Pe 
de altă parte, nu trebuie să uităm că perioada de timp pe care 
se poate întinde calendarul nostru intern este de numai 9 dintre 
cele 12 luni ale anului. Asemenea considerente (și altele, se înțe
lege) au făcut, de pildă, ca in Polonia formula să fie de numai 
16 echipe (ca și in Danemarca, Cehoslovacia, Bulgaria etc.). Am 
înregistrat și unele radicale remanieri de formule, exemplul tipic 
fiind acela al campionatului austriac, unde — de la o ediție la 
alta — s-a trecut de la 16 la 10 echipe ! Sigur că o asemenea 
brutală reducere nu e prea recomandabilă, deși trebuie să recu
noaștem (faptele vorbind) că, in ultima perioadă de timp, atit 
reprezentativa cit și cluburile austriece au înregistrat un vizibil 
salt de calitate și de rezultate (a se vedea recenta calificare a 
selecționatei pentru turneul final al C.M. din Argentina in dauna 
redutabilei echipe a R.D. Germane). înghesuirea calendarului 
competițional intern a devenit o regulă la noi, în ultimii ani. 
Aceasta, datorită și obligațiilor echipei reprezentative, programului 
din cupele europene etc. La necesitatea ca Divizia A să aibă o 
programare a etapelor normală — săptămînală —, ca reprezen
tativele (și celelalte loturi) să dispună și ele de date precise 
(să sperăm că nici la acest capitol nu vom mai înregistra mo
dificări de „ultimă oră"), ca, în fine, și echipele de club să poată 
angaja o activitate internațională mai intensă (unele dintre ele 
nu susțin cu anii un meci internațional !) trebuie să se gîndească 
cei ce vor da formă definitivă noului sistem.

Cerințele cele mai importante, pledind pentru schimbarea for
mulei — în ceea ce ne privește, opinăm pentru 16 echipe in Di
vizia A -
prin prezentarea unor loturi măi echilibrate 
mod armonios a programului competițional 
internațional, în raport de perioada de timp 
balul nostru pe durata unui an. In fine, și 
diție, este corect, logic, normal ca formula ..__ _________  __
vreme și — mai cu seamă — să fie menținută o perioadă cît mai 

4 mare de timp, pentru motivele de care aminteam mai sus.
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rămin, prin urmare, ridicarea nivelului campionatului 
valoric, asigurarea in 
intern si a aceluia 

de care dispune fot- 
nu ca. o ultimă con- 
să fie anunțată din

Prezenți la meciurile celei de a 14-a etape a Diviziei A, desfășurată miercuri, 

cronicarii noștri și-au îngăduit o curiozitate în plus. Au dorit să cunoască de 

la antrenori ce indicații au dat jucătorilor lor Înaintea partidelor. Recomandări 

pe care, firește, le-au confruntat apoi cu modul de interpretare a fotbaliștilor. 

Și iată ce au constatat...
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PASE Șl CENTRĂRI LA 
GENUNCHIUL... 

INALȚILOR ISPIR Șl UNCHIAȘ
U.T.A. a pregătit cu mare atenție jo

cul cu A.S.A. Tg. Mureș, In vederea ob
ținerii celor două puncte care trebuiau 
să dea oxigen pentru respirația echi
pei la sfirșitul turului de campionat. 
Prin urmare, antrenorul Ion Ionescu a 
cerut jucătorilor să exercite un pressing 
lucid, cu mare mobilitate, cu combina
ții frontale pe poartă, insă pe jos, dar 
și pe aripi. In acest fel, Ion Ionescu 
Încerca străpungerea careului mureșean 
printr-o învăluire făcută în evantai și 
realizată cel mult la semi-înălțime, 
deoarece fundașii centrali adverși, is-pir 
și Unchiaș, valoroși și Inalți, ar fi. putut să 
domine în jocul pe sus. De altfel, cen
trul atacant arădean Nedelcu, înalt și 
el, n-a putut realiza personal nimic, 
nici chiar atunci dnd a avut cîteva 
mingi înalte.

Acționînd în acest mod și beneficiind 
de o capacitate fizică pentru 90 de mi
nute pline, U.T.A. și-a respectat planul 
și a învins.

Antrenorul echipei din Tg. Mureș, 
cunoscutul Tiberiu Bone, era afectat 
după eșec, însă cu un calm demn de 
poziția pe care o are în clasament. Era 
pe culoarul vestiarului, lăsase pe bă
ieți singuri în cabine să-și facă repro
șuri pentru pierderea punctelor șl apoi, 
pe drum, sau acasă, să le reproșeze că 
nu i-au ascultat sfatul de a depune 
toate eforturile pentru a ocupa și men
ține centrul terenului. Au făcut-o la 
început și apoi, treptat, au cedat mij
locul terenului, mai cu seamă după 
pauză. Mijlocașii, îndeosebi Bdlonl, 
care a jucat aproape lipit de fundași, 
și mai cu seamă Înaintașii, cu Fazekaș 
în cap, zmei acasă, iepurași la Arad, 
nu au menținut mingea, facilitînd sar
cinile adversarilor și lngreunînd pro
pria apărare care, în final, a cedat.

DOI PIONI AVANSAȚI, 
DECISIVI

Antrenorul piteștendlor, Florin Hala- 
gian, a părut surprins aflînd că nu ne 
interesează numai „cei 11“ pe care-1 va 
trimite în teren, ci și ce intenționează 
să realizeze — și cu ce mijloace tacti
ce — în partida cu Sportul studențesc, 
lată ce ne-a spus ei : „Dincolo de a- 
tenția sporită acordată ofensivei firești 
a gazdelor — noi trebuie să avem supe
rioritate numerică In faza de apărare 
—, vom valorifica arma contraatacului 
Intr-o manieră specifică î cei trei din 
față — D. Nicolae, Radu H și Dobrin 
— se vor deplasa mult, creind spații 
largi pentru lansarea celor din linia 
mediană".

Antrenorul Sportului studențesc, Mir
cea Radulescu : „Vreau să evoluăm 
grupat, în bloc, părăsirile de xonă fiind 
doar pentru surpriza In atac și pentru 
suplinire în apărare. O indicație specia
lă dată jucătorilor mei : anihilarea con
traatacurilor adverse (recunoscute ca 
periculoase) prin plasament și marcaj 
adecvat și, mal ales, prin pressing la 
apărătorii adverși, care știu că nu le 
convine".

Primele 20 de minute înclină balanța 
spre echipa bucureșteană, care respectă 
în teren indicațiile antrenorului, tabela 
de marcaj reflectindu-i superioritatea. 
Apoi, treptat, treptat, trio-ul avansat 
al piteștenilor începe să-și joace rolul 
cu mai multă convingere șl „blocul" 
studențesc începe să-și arate fisurile. 
D. Nicolae este cînd pe dreapta, cînd 
pe stingă, cu dribling derutant ; Dobrin 
și Radu II acționează cînd în adînclme, 
cînd lateral, astfel Incit linia de fund 
bucureșteană — neajutată de mijlocași, 
care nu-și marcau adversarii dl- 
recți — a început să lase culoare libere 
prin care Chlvescu și, mal ales, Iovii - 
nescu erau lansați cu regularitate. Șl 
chiar dacă Grosu sau Chihaia exerci
tau pressing asupra lui Ivan și Zamfir 
în faza incipientă a contraatacurilor pl- 
teștene, mijlocașii l:ui Halagian zburdau 
la mijlocul terenului, ba, mai mult, a- 
jungeau lesne în zona vlrfulul de atac. 
De aici a și înscris Iovănescu cele

două goluri care au consfințit mai în- 
til egalitatea și apoi victoria netă a 
echipei F. C. Argeș.

MARCU, PLUS ; MARCEL 
RĂDUCANU, MINUS

înaintea jocului Universitatea Craio
va — Steaua, cei doi antrenori și-au 
bazat indicațiile tactice pe următoarele:

C. DELIU : 1. Pressing, pentru com
baterea poftei de joc a unei echipe ti
nere ; X Desfacerea jocului, larg, pe 
aripi, pentru deplasarea fundașilor la
terali în zone izolate ; 3. Un plus de 
viteză, pentru valorificarea tehnicității 
superioare a cîtorva dintre jucătorii 
craloveni ; 4. „Lipirea" stoperului Con- 
Btantmescu de Marcel Răducanu, cu 
urmărirea severă a mingii, pentru ani
hilarea fentelor cunoscute ale înainta
șului stelist.

E. JENEI : 1. Constituirea „careului" 
de mijloc Zahiu — Stoica — FI. Ma
rin — Same?, pentru contracararea mo
bilității și fanteziei liniei de mijloc 
craiovene ; x Deplasarea permanentă a 
lui Marcel Răducanu, dincolo de Con- 
rtantinescu, în spațiul dintre stoper și 
libero-ul Ștefănescu ; 3. Organizarea
unor măsuri speciale pentru dejucarea 
sprinturilor Iul Marcu.

Care au fost urmările ?
Cra io venii au reușit să desfășoare 

jocul pe aripi (mal ales pe partea lui 
Marcu), au încercat și (pe alocuri) au 
reușit să mărească viteza în faza de 
finalizare, dar au executat într-o foar
te mică măsură pressingul. Foarte 
bună disciplina tactică a lui Constan- 
ttoescu.

Bucureștcnii s-au străduit să contra
careze a tu-urile liniei de mijloc cra
iovene. Totuși, duelul FI. Marin — Bă
lăci a permis dese țîșniri din partea 
craioveaniului. Răducanu nu și-a putut 
executa rolul, ca urmare a rigorii lui 
Constautinescu și „anticipației" lui Ște
fănescu. Marcu nu a putut fi ținut.

hi concluzie, un joc In care Steaua a 
conceput • tactică de așteptare dar, 
ptnĂ la urmă, evoluția partidei a invi
tat-o la atac, lucru pentru care s-a 
văzut că nu este suficient pregătită.

CRIZA DE TIMP ȘI DE SPAȚIU 
A CAMPIONILOR

Diferență ca de la cer la pămlnt In
tre ceea ce a solicitat Înainte de meci 
antrenorul Ion Nunweiller jucătorilor 
iul șl ceea ce s-a respectat in teren. 
Pornlndu-se, normal, de la ideea OFEN
SIVA PE PROPRIU!, TEREN — unde 
adversarul, de regulă, se fortifică In 
defensivă —, s-a recomandat variație 
la abordarea jocului In atac prin al
ternarea jocului direct cu acela mai 
siaborat, mai comblnatlv. S-a cerut, pe 
cît posibil, pasa fără preluare (pentru 
creșterea vitezei de Joc șl prin calitatea 
transmiterii) șl unii dintre jucători, 
Chema, G. Sandu, Al. Moldovan, au 
complicat acțiunile, menținlnd balonul 
ta posesie mal mult decît trebuie. S-a 
indicat mijlocașilor să desfacă uneori 
jocul prin transmiteri spre aripi, însă 
unii componenți ai liniei a doua au cam 
«buzat de centrări „la pachet". In mij
locul unul careu aglomerat. Se făcea 
totul pentru ca criza de timp șl de 
spațiu să devină șl mai acută.

Parcă a prevăzut antrenorul Olim
piei S. Mare, Gh. Staicu, erorile tacti
ce «le partenerei de joc cind a Indicat 
— în principal — formației sale contra
atacul rapid. Șl cind defensiva oaspeți
lor, Întărită prin retragerea lui Marcu 
ta fața stoperilor, reușea, fără prea 
multe probleme, să stăvilească atacul 
advers. In clipa următoare pasa decisi
vă, precisă, venită de regulă din linia 
a l-a, 8 găsea deja lansați pe Mathe șl 
Both L ultimul lnterpretînd corect du
blul rol mljlocaș-inalntaș. Un singur 
lucru n-a anticipat, pare-se, antrenorul 
Gh. Staicu : jocul inspirat șl plin de 
elan al ltd Sătmăreanu n, introdus In 
teren ta min. 57. De pe banca rezer
velor, poate că antrenorul n-a mal pu
tu* interveni eficient, printr-o reco- 
soandare menită să-1 stânjenească cit de 
dt pe Sătmăreanu H în Incursiunile lui 
debordante spre poarta lui Pusztal.

LA 4-0, TIRGl 
PERMIT SĂ UIT!

Nicolae Proca 
un ritm de joc ifuTl 
rata partidei, dar, do 
oprit motoarele, peni 
să arate, chiar, o I 
„Răbdarea în constrl 
fensive" n-a mai fosl 
să de vreme ce în I 
iar în min. lâ tabel 
2—0. „Marcaja^ștrid 
părare" n-a rripl fol 
necesar datorita- lnal 
oaspeți. Cît privește! 
două vîrfuxi — Savl 
ca și în alte ocazii, I 
cată în mod deosebi 
lizării, după cum ml 
tă participarea lui m| 
strucția atacului. I

Dincolo, la Jiul, toil 
Angajamentul fizic d 
Traian Ionescu s-a rl 
mulți dintre jucătorii 
durități (trei jucătod 
bine, Ciupitu, Toma I 
privește „suplinirea 1 
Dumitrache", aceasta! 
după cum tot în stan 
mas și „participared 
mijlocul terenului, a 
jan a privit jocul dil 
cu a venit foarte rd 
un scurt bilanț, est$l 
planurile, Jiul n\r$l 
tivele propuse. I

TREI GOLURL-PLl 
EXTRI

• Indicațiile tactici 
antrenorul Dumitrul 
pentru meciul echipei 
cu F.C. Constanța al 
rea cu precădere a I 
pe extreme, pentru I 
rii din fața porții ad 
mentul de atac) ; atd 
țiunile individuale all 
sate din linia a 2-a I 
(pentru momentul dl 
arătat jocul in acead 
timp cît indicațiile dl 
totul a mers bine. Al 
marcat trei goluri, td 
nițiate de pe extremi 
schimb, a fost de ajl 
ment de superficiali td 
părătorilor adverși 1 
central constănțean 1 
scrie un gol care, la 
pus sub semnul întid 
delor.

La F.C. ConstanțaJ 
OLa a indicat tinerii! 
vite, pe cit posîtyiij 
direct cu adversarii, i 
mișcarea continuă și I 
Ionului. Și se poate! 
indicații au fost respl 
stănțeană practicînd, I 
timp, un fotbal aerisi 
tacol sportiv. Ce a 
Infringer ca la două 
Așa cum arăta după 
Gh. Ola, cîteva greșJ 
unor apărători — în 
dașilor Laterali — au 
pentru formația con 
toare.

PURTĂTORII E 
N-AU FOST

„Trebuie să-i desfa 
printr-un joc pe extr 
linia a 2-a trebuind 
permanență clasica pi 
finalizare", le-a spt 
antrenorul i. Reinhar 
S-a jucat pe extrem* 
balonului n-au fost s 
cași. s-a abuzat de 
înalte, de driblinguri 
retilui, cind pe un u 
comandau șuturi de 
cum a făcut-o Kun la

Ce se desprinde 
anume aceea că echipă 
cele din urmă ea a red 
dicațiila primite inainted 
abia o schițare a ceea] 
aceea a batonului. Apa 
A - că FORMAȚIILE 
RECOMANDĂRILE COLE< 
RFA CELOR CINCI TRAS

Intră totuși in atribuț 
•n cabine înaintea mecii 
Și conducerea pregătirilo 
tarea deficiențelor apărut

SIMBĂTA

(Div. C) ;

DUMINICA

FOTBAL. Stadionul Pro
gresul, ora 14 : Progresul 
— Metalul (Div. B).

BOX. Sala I.S.B„ de la 
ora 18 : .Memorialul Mie- 
lu Doculescu".

C.F.R. Calculatorul
(m. B) Grlvlța Roșie — 
Electra (m. B).

BASCHET. Sala Floreaș- 
ea, de la ora 16 : Olimpia 
— C.S. Șc. Ploiești (f.A), 
Politehnica — Universita
tea Timișoara (IA), Pro
gresul — Crișul (LA).

Medicina — Spartac (LB) ; 
Universitatea — Olimpia 
(L B) ; «ala Flacăra roșie, 
ora 17 : Flacăra roșie — 
C.P.B. (f. B) ; sala Pro
gresai, ora 18,30 : Progre
sul — I.E.F.S. (m. B) 
C.F.R. la ora

POPICE. Arenele Voința 
(fete), Olimpia (băieți) șl 
Gloria (bălețl-perechl), de 
la ora 8 : finalele campio
natelor naționale de ju
niori.

RUGBY. Stadionul Tine
retului, teren II, ora 13 : 
A.S.E. — Aeronautica (Div. 
B).

LUPTE. Sala Dinamo, de 
la ora 10 și de la ora 16,30: 
turneul final al Diviziei A 
la greco-romane.

VOLEI. Sala Construcția, 
ora 17 : Voința — I.E.F.S. 
(L A) ; sala Institutului 
Pedagogic, de la ora 17 :

ATLETISM. Stadionul Ti
neretului, de la ora 8,30: 
.Cupa Steaua" la 
cadrul «Dacladel".

BASCHET. Sala 
ea, de la ora * : 
— C.S. Șc. Ploiești (f. A), 
Politehnica — Universita
tea Timișoara (L A), Pro
gresul — Crișul (L A); ora 
17 : Rapid — ,U- Cluj-Na- 
poca (L A),

FOTBAL. Stadionul Stea
ua, ora 14 : Steaua — Di-

crO«, ta

Floreas- 
OUmpla

namo (Div. A) ; Stadionul 
Republicii, ora 11 : Rapid
— Autobuzul ; teren Laro- 
met, ora 11 : Tehnometal
— Automatica . .
teren Triumf, ora 11 : Au- 
tomecanica — I.O.R. (Div. 
O ; teren Sirena, ora 11 : 
Sirena — Voința (Div. C); 
teren ICSIM, ora 11 : 
1CSIM — Mecanica fină 
(Div. C) ; teren Abatorul, 
ora 11 : Abatorul — Elec
tronica (Div. C) ; teren 
Politehnica-Belvedere, ora 
II : Unirea Tricolor — Șoi
mii TAROM (Div. C) ; te
ren FL roșie, ora 11 : FI. 
roșie — Avlntul Urzlceni 
(Div. O.

POPICE. Arenele Voința 
(fete) șl Olimpia (băieți), 
de la ora 8 : finalele cam
pionatelor naționale de ju
niori.

TENIS DE MASA. Sala 
de la Stadionul Republicii, 
de la ora 9 : Politehnica— 
Progresul (m. A).

LUPTE. Sala Dlnamo, de 
la ora 9,30 : turneul final 
al Diviziei A la greco-ro
mane.

VOLEI. Sala Giulești, ore 
10 : Rapid — politehnica 
Timișoara (m. A), Rapid — 
Farul (f. A).

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NU UITAȚI ! LA 29 NOIEMBRIE 1977, 

TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO !
Procurați-vă din timp bUeieie cu nume

rele dv preferate 1
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 25 NOIEMBRIE 1977
Extragerea I : 67 12 83 33 99 49 II 47 61
Extragerea a D-a :7»»15«973 14 48 53 58
Fond total de eîștlguri : US7J74 lei dta 

care 466.743 lei report categoria I.
CIȘTIGURILE TRAGERII SPECIALE LO

TO 2 DIN 2» NOIEMBRIE 1977
Faza I : categoria 1 : 1 variante JS"/« a

48-316 lei ; cat. 2 : 6,75 a 12.192 lei ; cat. 3 :
30.75 a 3.966 lei ; cat. 4 : 127,75 a M4 lei ; 
cat. 5 : 309,50 a 200 lei ; cat. 6 : 2.417 a wo 
lei.

Faza a Il-a : categoria B : 2 variante 25% 
a 1.250 lei ; cat. C : 6,25 a 1.000 lei; cat. D:
651.75 a H» lei.

Faza a in-a : categoria M : 3 variante 
25% a 17.500 lei ; cat. N : 3 variante 25% a 
2.500 lei ; cat. O : 7 variante a 1.000 lei ; 
cat. P: 702,25 a 100 Id; cat. Z: 7« a 400 Id.

câștigătorii categoriei I sint : Csegoldl 
Samullă și Metea Aurel dta Cluj-Napoca.

MARI CIȘTIGĂTORI LA TRAGERILE OBIȘNUITE 
LOTO Șl PRONOEXPRES

PROMOEXPRES

SăptămînaL la tragerile obișnuite 
Loto șl Pronoexpres tot mai mulți par- 
ticipanți intră ta posesia marilor dști- 
guri ta autoturisme *1 premii ta bank

Vă prezentăm pe elțlva dintre cel mal 
recențl ciștigătari de autoturisme :

Vartic Anina din București — LOTO, 
Kinczll Marla din Satu Mare — LOTO, 
Cociorbei Dumitru din lași — LOTO, 
Georgescu Aureliu din București —' 
LOTO, Buruiană Ion din București — 
PRONOEXPRES, Mora Laszlo din Bucu
rești — PRONOEXPRES, Marcu Gheor- 
ghe din Rm. Vîlcea — PRONOEXPRES.

Jucați cit mai multe bilete la trage
rile săptăminale LOTO și PRONOEX
PRES ! Vă veți putea număra șl dv 
printre marii ciștigători.

NU UITAȚI ! NUMAI CINE JOACA 
POATE CIȘTIGA 1
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„Vom căuta să nu avem fisuri în 
părare și de acolo, prin Economu 
Lucescu, sA lansăm contraatacuri 
surprindere a adversarului plecat 
treimea noastră* — afirma înainte 
meci Șt. Coidum (F.C. Corvinul).
înregistrat cîteva realizări bune, auto
rii lor fiind Economu și Lucescu. Faza 
din care a marcat Nicșa a fost exce
lentă, ca și aceea cînd mingea șutată 
de Cassai, de la distanță, a lovit bara. 
Dacă Agud și Georgescu ar fi ocupat în 
teren poziții strategice, dacă n-ar fi 
pierdut repede baloanele cu care erau 
angajați, cu siguranță că oaspeții ar fi 
dat și mai multe emoții jucătorilor oră- 
denl.
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GAZDELE - ADAPTARE MAI 
BUNĂ LA CONDIȚIILE 

TERENULUI
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Pe un asemenea teren ca cel de la 
Reșița, de-a dreptul imposibil din cau
za lapoviței și ninsorii care nu au con
tenit, nu prea se putea vorbi de înde
plinirea unor idei de joc. A cîștigat e- 
chipa mai pragmatică, aceea care și-a 
adaptat jocul condițiilor terenului, ceea 
ce reprezintă, totuși, dovada unei dis
cipline tactice. F.C.M. Reșița a preferat 
jocul în adîncime, direct, acționînd însă 
și pe extreme (o astfel de acțiune a 
șl dus la înscrierea golului victoriei) și 
șutind la poartă din orice poziție (așa 
se șl explică numărul mare de lovi
turi expediate la poarta lui Bathori).

Politehnica Timișoara, cu toate că 
este o formație mai tehnică, mai su
plă, nu și-a adaptat procedeele tehni
ce la condițiile existente. Marcajul a 
funcționat mai bine doar în repriza se
cundă, cînd, dealtfel, întreaga echipă 
a realizat mai eficient sarcinile. Timi
șorenii au uitat însă să... tragă la poar
tă : un șut în prima repriză șl încă 
unul în a doua. Dealtfel, singura lor 
ocazie reală a fost aceea din min. 65, 
cînd reșițeanul Hergane a trimis balo
nul în stîlpul propriei por ți. Comporta
rea din teren contravine, în bună mă
sură, cu indicațiile antrenorului Angelo 
Nlculescu, care tocmai a solicitat șuturi 
ețt mai multe șl din orice poziții la 
poartă adversă. Așa cum, dealtfel, im
punea șl starea terenului.

ROMILĂ, SOFIAN, DĂNILÂ, 
DOAR CU... NUMELE
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ELIE O AN A, antrenorul Politehnicii 
Iași, ne-a prezentat planul tactic astfel: 
„Vom ataca continuu din primul și pînă 
m ultimul minut. In fazele de finaliza
re vom fi prezenți cu 6—7 jucători, iar 
ritmul de joc va fl accelerat la maxi
mum. Am indicat mijlocașilor să parti
cipe susținut Ia construcția acțiunilor 
ofensive, să aerisească jocul prin trans
miterea paselor spre extreme*.

Poate că Politehnica n-ar fl. pierdut 
totuși un punct pe teren propriu dacă 
cei trei mijlocași (Romilă, Sofian, Tran- 
dafilon) n-ar fi acționat confuz șl con
traindicat, încerdnd rezolvări individu
ale, „cănind" la nesfirșit balonul. In ma
joritatea cazurilor, ei au fost depo
sedați de fundașii ploleștenl. De aseme
nea, atacul a fost șters, cel trei, dar 
mai ales Dănilă, uitind că un înaintaș 
trebuie să se demarce continuu, să ac
ționeze in viteză.

VALENTIN STANESCU, antrenorul 
Petrolului, ne-a spus următoarele : „Nu 
sînt adeptul unui joc pur defensiv ta 
deplasare. Așa că am atras atenția ju
cătorilor mei să acorde o deosebită a- 
tenție ambelor faze, de atac și apărare, 
sA acționeze pe un front larg, ” " 
preocupe circulația balonului și, 
ales, să considere că joacă la 
iești 1*. însă, din toate acestea 
ca ții, jucătorii ploleștenl au respectat 
una singură (dar bună), șl anume cir
culația balonului, procedeu cu care 
l-au scos din „mînă* pe adversar, ob- 
țdnînd pînă la urmă un rezultat de e- 
galitate.

sA-i 
mai 
Plo- 
indi-

jfr de mal sas ? O conaluzle mal demult cunoscută, 
A — printre ele și campioana, Dinamo (chiar dacă ki 
ambele puncte) — aplică in teren o mică parte din in*, 
e la conducerile tehnice : puțin marcaj, ia început ; 
sge prin circulația rapidă a jucătorilor, conectată cu 
sntru toți — și după această a 14-a etapă a Diviziei 
ȘALON FOTBALISTIC NU RESPECTA Nia PE DEPARTE 
IAL AL ANTRENORILOR REFERITOARE LA INSUȘJ- 
OTBALULUI ACTUAL, COMPETITIV.

misiunea de a reduce distanța dintre vorbele rostite 
• petrecute pe cîmpul de joc. Cum ? Prin organizarea 
nea manieră incit obiectivele diverselor lecții — conec- 
să fie Îndeplinite cu eficiență.

CONȘTIINȚA, MUNCA,

Opinii ale specialiștilor și ale iubitorilor sportului

pîrghla ne-

taoolului sportiv adevărat, nu gtadesc decit la redresarea 
fotbalului nostru. Dintre numeroasele opinii exprimate, 
astăzi citeva :

CLIMAT ANGAJANT!
Planul de măsuri elaborat de Biroul Executiv al C.N.E.F.S. privind 

Îmbunătățirea activității fotbalistice se află ta centrul atenției opiniei 
publice sportive din țara noastră. Oameni de vîrste și profesii dife- 

2n^jraaț*on^Ii, antrenori, arbitri sau suporteri, devotați spec- 
grabnică a 

am ales și

MULTE ECHIPE, PUTINI 
JUCĂTORI BUNI

VASILE DEHELEANU (fost inter
național) : «Cred că accentul va 
trebui să-1 punem pe tehnica jo
cului de fotbal, unde sîntem cel 
mai mult deficitari. La drept vor
bind, va trebui să învățăm, în- 
cepînd de la abecedar, cum să 
jucăm fotbal. Cu răbdare, cu pa
siune, cu perseverență. Pe de al
tă parte, cluburile să fie cu ade
vărat cluburi, iar autoritatea an
trenorilor să devină o realitate. 
Numai în acest fel se va putea 
realiza o relație conducători-an- 
trenori-jucători corespunzătoare 
sarcinilor marii performanțe. Mai 
trebuie spus, de asemenea, că 
actuala formulă divizionară di
luează calitativ competiția, pentru 
că avem prea multe echipe, iar 
jucători buni destul de puțini. 
Sînt, evident, și alte aspecte ale 
unei mult dorite redresări a fot
balului nostru. In general, ele 
sînt cunoscute, ca dealtfel și căi
le de aducere la îndeplinire a a- 
cestui deziderat. De aceea cred 
că lucrul cel mai important acum 
este să trecem la treabă, să fa
cem ceea ce trebuie făcut pen
tru ca fotbalul nostru să depă
șească o dată condiția unei Insu
ficiențe supărătoare și destul de 
vechi".
EXIGENȚA CONDUCĂTORILOR 

DE CLUB
GHEORGHE ADRIAN (strungar 

la I.C.M.A. București) : «Nu e 
prima dată cînd se iau măsuri în 
fotbalul nostru ! Important este 
ca aceste măsuri să fie respec
tate. Consider că de la nivelul 
conducerilor de cluburi șl aso
ciații trebuie pornită discuția des
pre exigență șl creșterea respon
sabilității în muncă. Susțin, deci, 
o transformare în j - 
du cerilor tuturor 
prima divizie sau 
tele de sector, o 
instruirii la toate 
conducătorii de asociații sau clu
buri vor renunța la compromisuri 
de dragul rezultatelor imediate, 
cînd el vor sancționa primii lenea 
și imoralitatea, atunci climatul de 
muncă în fotbal va deveni sănă
tos, favorabil ascensiunilor trai
nice !•

SĂ NU UITĂM... 
BAZA PIRAMIDEI !

VALERIU TRAIAN (directorul 
Teatrului dramatic „Bacovia* din 
Bacău): „Fotbalul nostru se află 
ta fața unul moment de cotitură 
șl as vrea ca amplul plan de 
măsuri aprobat de forurile în

atitudinea con- 
echipelor, din 
din campiona- 
amplificare a 
nivelele, dnd

„TROFEUL
PETSCHOVSCHI“

Situația ta «Trofeul Petschov- 
schl", decernat anual de ziarul 
nostru cehii mal sportiv pu
blic, este, după 14 etape, urmă
toarea : 1. Tîrgoviște 5,43 ; 2. 
București 5,23 ; 3—6. Craiova, Pi
tești, Constanta șl Tg. Mureș 9,00; 
t. Arad 5,85 ; 1—10. Satu Mare, 
Ploiești șl Reșița 8,71 ; 11. Bacău 
8,62 ; 12. Timișoara 8,50 ; 13—14. 
Oradea și Petroșani 8,43 ; 15. laș! 
8,14 ; 16. Hunedoara 7,83.

MÂNIAFILM prezintă FAIR-PLAY" H 
ucție a Casei de Filme 5, In colaborare cu Consiliul Național pentru •<

Educație Fizică șl Spnrt șl clubul sportiv PROGRESUL
ui Șl regia : 
ido SatmarL 
sa : Dina Tă- 
iheorghe Cri- 

Coroel Dla- 
iGn^j Cuce-

Jeles-

rl șl costu- 
onstantiii Si- 
cu, Stefan

Răutu,
Rădulescu, 

Bănică, Tu-
Popa, San- 
Stan, Er- 

laftei și co- 
klarian Dinu,
Crăciunescu,

Onuș, Va- 
Istrătescu,
Petrescu.
realizat în studiourile Centrului de Producție Cinematografică „București*

NU DOI ANI SUSPENDARE, 
CI EXCLUDERE 

DIN ACTIVITATEA COMPETITIONALÂ!
Comisia de disciplină a F.R.F. a avut de 

judecat un caz de o deosebita gravitate 
petrecut in campionatul Diviziei C, seria a„ ... L/rv>ziei v, serie a

AI-O. Arbitrul medului Minerul Baroolt - C.P.L. Sf. Gheorghe s-a 
varțșț nevoit sâ opreoșcâ meciul în minutul 86. cînd un jucător ol 
echipei oaspete. Ludovic Raduly, s-o repezit asupra unuia din arbitrii 
" »*• după ce l-a lovit cu pumnul in ochi, s-a îndreptat și spre
arbitrul de centru, hovindu-l și pe acesta. Conform regulamentului,- -- ---------- -------------------------- -- r* K'- s^vririvi III U lUIIiti !Tl U l UI,
oonaveatorm partMei a puș capăt meciului în acel moment, actul hu
liganic comis de ludovic Radul, punindu-l in imposibilitate de a moi 
arbitra 'n condițivn} normale.

Citind eeie de mai sus, probabil că fiecare iși pune aceeașiGftund ce4e d« mai »us., probabil că fiecare își pune aceeași în
trebare • dacă acest Ludovic Raduly a sovîrșit o asemeaea faptă pe 

ar

drept să reprezinte ______ ____
cesară pentru revitalizarea acestui 
spoit atît de îndrăgit. Dacă vrem 
să privim fără teamă spre vîrful 
piramidei, va trebui să pornim 
de jos, de la bază, unde începe 
cu adevărat drumul spre gloria 
sportivă. La nivelul juniorilor și 
copiilor se cere, în primul rînd, 
întărită munca de selecție, și de 
instruire. în acest sens un exem
plu bun îl reprezintă juniorii 
băcăuani, campioni naționali. Du
minica eu nu vin la meci doar 
pentru a urmări formația mare, ci 
pentru a vedea și pe juniorii bă
căuani, ei reprezentînd o echipă 
talentată cu care s-a muncit pa- 
tru-cinci ani. sistematic, în nu
mele perspectivei. Și cei mai 
mulți dintre acești juniori talen- 
tațl ridicați la Bacău au urcat 
treptele performanței, Sport club 
de astăzi, din campionatul Divi
ziei A", fiind practic echipa junio
rilor de ieri : Mîndrilă, Lunca, 
Cărpuci, Vamanu, Solomon, Pa- 
naite; Chitaru, Botez, Antohi. 
Cred că interesul pentru schimbul 
de mîine e necesar în fiecare 
club, exemplul băcăuan fiind su
gestiv și demn de urmat. Iar 
cînd acești tineri talentați ajung 
sus, pregătirea lor nu trebuie să 
scadă. Dimpotrivă ! Testele care 
se impun acum fotbaliștilor de 
performanță vor reprezenta, cred, 
«măsura pentru măsură*4 necesară 
filtrării adevăratelor valori".

ANTRENORI CU VORBA, 
ANTRENORI CU FAPTA...

ION IONESCU (fost taternațîo- 
Ml, antrenor la Gloria Bu- 

: „Măsurile preconizate
stat, firește, bune. Ele au mal 
fost enunțate, dar niciodată res
pectate. Socotesc că angajamentul 
semnat de jucători ar putea avea 
o anume Influență ta bine, dar 
problema rămîne precizarea drep
turilor și obligațiilor. Un nou sis
tem competițional constituie, de 
asemenea, o Idee bună ta sine; 
dar problemele de fond nu se 
pot realiza cu sistemul competl- 
țional. Pe prim pian se află ri
dicarea conștiinței jucătorului. 
Rămlne de văzut cum se va rea
liza, eficient, acest lucru. In ex
periența mea am oscilat Intre 
metoda de convingere și metoda 
restrictivă. Din păcate, cadrul In 
care acționează jucătorii te obli
gă să recurgi — nu Întotdeauna 
eficace — doar la cea de a doua 
metodă. Referindu-mă 
probleme, aș vrea 
aceea a clasificării 
nu se face 
general, cel 
țin automat 
Dar această 
fotbalul este . ________ __
ionului, care te Învață cel mai 
mult, rămînînd ca teoria să-ți sti
muleze ta continuare capacitatea 
creatoare. Cu alte cuvinte, e mo
mentul ca antrenorii cu fapta să 
fie cotați mai bine decit cei cu 
vorba. In legătură cu nivelul Di
viziei B, aș putea spune că jucă
torii sînt deficitari in primul rînd 
la tehnică, in al doilea rînd la 
forță șl in al treilea rînd la ca
pacitatea de a rezolva tactic jo
cul. In acest din urmă caz sînt 
de vină, ta mare măsură, și an
trenorii, pentru că există indicații 
tactice posibile și... imposibile**.

la alte 
să spun că 
antrenorilor 

în mod judicios. In 
«tobă de carte“ ob- 
categorii superioare, 
formă de a învăța 

departe de legile ga-

teren străin, kj ce s-ar fi expus brigada de arbitri dacă meciol 
fi avut loc la Sf. Gheorghe ?

HtiMganul n-a crvxit curajul sâ se prezinte în fața Comisiei de dis- 
clpWnâ. Deaftfef, ce ar fi put-ut sâ spună ? Firește, Comisia de disci
plină L-a sancționat ca 2 ani suspendare, cit prevede actualul regu
lament. Credem insă că Biroul federal va interveni cu puterile cu 
care este investit și 0 va exclude pe Ludovic Raduly din activitatea 
competițîonală. Echipei C.P.L. I s-a dat pierdut meciul respectiv cu 
3—<J și ea a fost, totodată, suspendata din campionat pe 3 etape.

s.c. bacău, Învingătoare
Cu trei etape Înaintea înche

ierii primei părți a campiona
tului, S. C. Bacău — campioana 
ediției de anul trecut — con
duce autoritar ta clasamentul 
diviziei 
ultima 
juniorii 
cîștige
gînd cu 1—0 pe cea mai puter
nică adversară a lor, 
constănțeană. Iată cum 
zintă clasamentul după 
marea etapei a 14-a :

naționale de juniori. în 
etapă disputată, a 14-a, 
băcăuani au reușit să 

derby-ul turului în vin-

echipa 
se pre- 
consu-

In derby-ul JUNIORILOR
1. S.C. BACĂU 14 in o 3 345-16 22
2. Steaua 14 7 4 3 22-112 18
3. F.C. c-ța 14 s 1 5 26-12 17
4. F.C. Argeș 14 7 3 4 20-12 17
5. Politeh. Tini. 14 6 4 4 12-10 16
6. Univ. Cv. 14 5 5 4 20-14 15
7. Petrolul 14 3 9 2 12-10 16
8. A.S.A 14 6 3 5 15-14 15
f. F.C.M. Reșița 14 4 7 3 14-15 15

w. F.C. Corvinul 14 4 6 4 23-22 14
11. U.T.A. 14 6 1 7 17-1© 13
11. Dinamo 14 5 3 6 19-21 13
13. Podit. lași 14 4 4 6 16-20 12
14. Sportul stud. 14 6 0 8 10-16 12
16. F.C. Olimpia 14 5 2 7 1T7-24 12
16. F.C. Bihor 14 4 2 t 13-20 10
17. Jiul 14 4 2 1 10-20 10
18. C.S. T-viște 14 2 2 10 11-tfî 6

PROGRAMUL ȘI ARBITRII ETAPEI DE DIVIZIA D
Seria I j • Gloria Buzău — I.C.I.M. Brașov : D. Isăcescu (Bucu

rești) • CJS. Botoșani — Oltul Bf. Gheorghe : C. Blaj (București) • 
F.CJkL Galați — F.C. Brăila : Gh. Retezau (București) e Ceahlăul P. 
Neamț — Portul Constanța : N. Moroianu (Ploiești) • Tractorul Bra
șov — VUtonM Vaslui : R. Stlncan (București) • Victoria Tecuci — 
Rezonul Săvlneștl ; V. Murgășan (București) • C.F.R. Pașcani — 
NUramonda Făgăraș ; G. Donciu (Caracal) « C.S.M. Suceava — S.C. 
Tulcea : L Puia (București) • Steagul roșu Brașov — C.S.U. Galați : 
N. Hainea (Blrlad).

SERIA A n-a s F.C.M. Giurgiu — Chimia Tr. Măgurele : S. Stăr»- 
eescu (București) • Etoctroputere Craiova — Celuloza Călărași : V. 
lvanovid (București) „ Unirea Alexandria — Șoimii Sibiu M. Stă- 
neseu (Lași) • Rapid București — Autobuzul București : N. Petriceanu 
(București) • Carpațl Sinaia — Gaz metan Mediaș : G. Racz (Brașov) 
• Dinamo Slatina — Prahova Ploiești : V. Paladescu (Galați) ■ 

Metalul București : C. Petrea (București). — se 
’ ’ ‘ - ------ Tg. Jiu:

: i. Rus

Progresul București
dispută azi, de la cxra M • Muscelul Cimpulung — Pandurii 
G. Burzu (SJObotla) • Metalul Plopeni — Chimia Rm. Vîlcea 
(Tg. Miureș) — are loc astăzi, de la ora 14.

seria A m-a î • U.M. Timișoara — C.I.L. Sighet : A. 
(Drobeta Tir. Severin) • Minerul Moldova Nouă

Boceanu 
________ __ _________ , _ ___ ____ _________  _____ Aurul Brad : I. 
Daacu (București) • Chimica Ttrnăvenl — Gloria Bistrița : I. Vaslloiu 
(Ctmpina) • Avtntail Reghin — F.C. Baia Mare : Fr. Nasuto (Rm. 
Vîlcea) • Armătura Zalău — C.F.R. Timișoara : I. RăUeanu (Pitești) 
• Mureșul Deva — Victoria Card : M. Gheorghiu (Giurgiu) • C.F.R. 
Cluj-Napoca — Victoria Călan ; G. Avram (P. Neamț) • Metalurgistul 
Cugir — Minerul Dupenl : D. Dopp (Sibiu) • Dacia Orăștie — „U* 
CJuj-Napoca : T. Andrei (Sibiu).

MIINE, ULTIMA ETAPĂ iN TURUL
CAMPIONATULUI DIVIZIEI

Mii ne, odată cu disputarea eta
pei a XV-a, se încheie turul cam
pionatului Diviziei C, competiție 
în care activează nu mai puțin 
de 192 de echipe.
La închiderea sezonului de toam

nă in majoritatea seriilor frun
tașele și-au consolidat pozițiile, 
avlnd un avantaj substanțial de 
puncte. In această postură se află 
echipele Minerul Gura Humorului

DIVIZIA A IN CIFRE
• In cele 14 etape ale actualei ediții a Diviziei A s-au marcat 343 

‘ * de eficacitate este deținut 
goluri; la poiul opus se

de goluri : 248 gazdele, 95 oaspeții. Recordul 
de runda a 10-a, cînd s-au înscris 31 de 
situează etapa a 4-a, cu numai 18 goluri.

• Pe lista marcatorilor, după M etape, figurează 132 de jucători. 
Cei mai mulți : S. C. Bacău — 10, Dinamo, Steaua, Politehnica Timi
șoara, jiul, f.c.M. Reșița și F.C. Corvinul — cite 5 ; eel mal puțini : 
Petrolul, Politehnica Iași și Universitatea Craiova — cite 5.

• Pînă ta prezent, am consemnat înscrierea a I autogoluri, uMtoli 
autori fiind Bolorii și Godin.

• Din ede 136 de partide disputate, M au revenit gazdelor, 3S >-au 
Încheiat la egalitate, iar ta 8 victoria a fost de partea oaspeților.

• Cei 36 de arbitri, care au condus partidele acestei ediții, au ară
tat de 7 ori cartonașul roșu (Naște, Săiăjan, Bttea, Zahiu, Dumitrache, 
Mustafa șl Anton) și de 211 ori pe cel galben unul număr de 134 
de jucători. Cele mai multe cartonașe galbene au colecționat : Barua, 
Broșovsclii, schepp, Săiăjan și Gruber — cite 4.

• In cele 1»» etape disputate, s-au dictat 33 de lovituri de la 11 m :
22 ta favoarea gazdelor, 11 pentru oaspeți ; 25 transformate, I ratate ;
23 pe motiv de fault, 5 pentru henț.

• La partidele celor 14 etape au asistat 1 652 500 de spectatori ; cel 
mai mulți — 161 ooo — s-au înregistrat in runda a 5-a, iar cei mai 
puțini — cite 84 000 — în etapele a 12-a șl a 14-a.

• Primele locuri ta clasamentul orașelor, alcătuit pe baza mediei de
spectatori, după 14 etape, sînt ocupate de : L Tîrgoviște 19 400, 2.
Craiova 19 200, 3. Timișoara 1B 000, 4. Ploiești 15 700, 5. Constanța 15 500.

• Cele 18 divizionare au folosit, pînă ta prezent, 334 de jucători. 
Cel mal mulți — cîte 20 — au fost rulați de Dinamo, S.C. Bacău, 
Politehnica Iași, C.S. Tîrgoviște, Universitatea Craiova, F.C. Corvinul, 
F.C.M. Reșița și F.C. Bihor, iar oei mal puțini l-a utilizat F.C. Olim
pia : 15.

• Jucătorii celor 18 divizionare au expediat, pînă acum, 3 004 de 
șuturi la poartă (2 478 gazdele, 1186 oaspeții), dintre care 1 650 pe 
spațiul porții (1153 gazdele, 497 oaspeții), șl au executat 1 789 de cer
nere (1 288 gazdele, 501 oaspeții).

• Cel 36 de arbitri au primit, în cele 14 etape, 472 de stole : de I ori 
cite cinci, de 88 de ori cîte patru, de 26 de ori ctte trei șl de 6 ori 
cite două.

C
următoarea 
I), Chimia 
IV-a), Pro-
— seria a 
Turnu Se- 
vn-a), Po-
— seria a

(6 p avans față de 
clasată — în scria 
Brazi (6 p — seria a 
greșul corabia (5 p

C.SJW. Drobeta
(4 p — seria a 
Cîmpina (4 p 
și Industria sîrmel C. Tur- 
p — seria a XII-a). Dintre

Vl-a), 
verin 
iana
Xl-a) 
zii (5 fc.
actuaLii lideri, doar Strungul Arad 
(seria a IX-a cu 1 p avans) și 
Oțelul Reghin (seria a X-a — de 
asemenea cu 1 p avans) pot pier
de primul loc în ultima etapă, 
întrucît joacă în deplasare, Iar 
principalele lor rivale au jocuri 
mai ușoare acasă.

ACTUALITATI
• NU VOR JUCA MIINE. ACU- 

mulînd cîte trei cartonașe galbe
ne, Ciugarln, State, Toma (Jiul), 
Radu II, Tătara șl Gheorghe nu 
vor putea fl folosiți duminică, 
fiind suspendați o etapă. De ase
menea, constănțeanul Mustafa, 
eliminat din joc ta partida F.C. 
Constanța — Politehnica lași, va 
sta pe tușă 3 etape, ca urmare 
a sancțiunii dictate joi de comi
sia de disciplină.

I
• DUNĂREA TULCEA — UNI

REA EFORIE 3—1 (2—0). Med
eonttnd pentru ultima etapă a tu
rului campionatului Diviziei C 
(seria a III-a). Au marcat Ivan 
(2), Mănăilă, respectiv Poiihroti. 
(P. COMȘA — coresp.).

• 27 DE FOȘTI JUCĂTORI DI
VIZIONARI A participă la un 
curs intensiv de arbitri, care se 
desfășoară la Brașov. Printre 
eursanți se află : Adam, Bungău, 
M. Constantinescu, Deleanu, lanul, 
Secelcanu, Stoenescu și alții

CLASAMENTUL 
INTER-BUCUREȘTEAN

înaintea partidei-derby de mîi
ne dintre echipele Steaua și Di
namo, clasamentul inter-bucu- 
reștean se prezintă astfel :

1. Sportul stud. 1 2 0 0 3—1 4 
2—3. Steaua 110 1 1—2 0

Dinamo 10 0 1 0—1 0



COMENTARII DUPĂ ULTIMELE COMPETIȚII BALCANICE (uni îți crește tenisul performerii de miinc ?

SUPREMAȚIA DE NECONTESTAT A SCRIMEI ROMÂNEȘTI
Obiectivul declarat al fede

rației pentru recent încheiata 
Balcaniadă de scrimă l-a con
stituit obținerea a 12 medalii, 
împărțite în mod egal, cîte 4, 
între aur, argint și bronz. De 
la Ankara, scrima noastră s-a 
întors doar cu 11 medalii, din
tre care 5 de aur (floretistul 
Petru Kuki, sabrerul Ion Pan- 
tcliinonescu, floretista Marcela 
Moldovan, spadasinul Divin An
gelescu și echipa masculină de 
floretă), 4 de argint (echipele 
de floretă — feminin — ,de sa
bie și spadă, floretista Viorica 
Țurcan), 2 de bronz (sabrerul 
Florin Păunescu și spadasinul 
Mihai Popa). Avînd, însă, în 
vedere că „planul- a fost de
pășit la „capitolul- aur (ega- 
lîndu-se, astfel, performanța de 
la ediția precedentă, de la A- 
tena, cînd am deplasat garni
turi mal omogene) și că în 
toate probele individuale am a- 
vut cel puțin cîte doi finaliști 
(la sabie — toți 4, la floretă 
feminin — 3, la spadă și flo
retă masculin — 2) putem con
sidera că și in acest an scrima 
românească și-a dovedit supre
mația in Balcani. Fapt dovedit
elocvent și prin diferența cu
care s-a clasat România pe
primul loe în clasamentul ge
neral al ediției 197" : 83 de
puncte față de cele 62 ale Bul
gariei (41 Turcia și 29 Iugo
slavia).

Balcaniada de la Ankara a 
constituit, totodată, pentru to
rul nostru de resort un prilej 
nimerit pentru a arunca în fo
cul luptei tinere speranțe, pen
tru a le căli armele într-o con
fruntare internațională. Și nu 
este lipsit de importanță fap
tul că echipelor României, cu 
mulți debutanți, avînd media 
de virstă cea mai scăzută (in 
jur de 18 ani) le-an fost opuse 
primele garnituri ale Bulgariei, 
Turciei și Iugoslaviei, care, 
chiar dacă nu reprezintă școli 
redutabile pe plan mondial, a- 
veau atuul omogenității și ex
perienței. Numai în acest con
text trebuie apreciată compor
tarea reprezentanților scrimei 
românești la J. B. Ankara ’77, 
ca un moment de verificare a 
unor viitori performeri, pe care 
îi așteaptă Campionatele balca
nice de juniori (scrimeri pină

LA HALTERE, UN BILANȚ SUPERIOR CELUI 
DIN ANUL TRECUT, DAR CARE PUTEA FI Șl MAI BUN

Cea de a 3-a ediție a Balcania
dei de haltere. desfășurată La 
stîrșltul săptămînll trecute la 
Ankara, a fost fără îndoială cea 
mal echilibrată din cîte s-au 
disputat pină acum. Ne referim, 
firește, 1a punctajul strinș, La 
lupta deosebit de aprigă pentru 
ocuparea locurilor fruntașe. In 
clasamentul pe echipe, departa
jarea dintre locurile 2—5 s-a fă
cut pe o diferență doar de to 
puncte, caz unic in Balcaniadele 
de ptaâ acum. Acest lucru a 
fost posibil, în primul rînd, da
torită creșterii valorice a unor 
formații. îndeosebi cele ale Tur
ciei șt Iugoslaviei.

Reprezentativa României a o- 
eupat — așa cum era de aștep
tat — locul al doilea în urma 
unei lupte foarte aprige cu se
lecționatele Greciei șl Turciei. 
Dar nu a lip3it mult ca haltero
filii noștri să se ii clasat pe pri
mul loc, ceea ce ar fl constituit 
desigur un mare succes. Cînd 
facem această afirmație ne ba
zăm pe două argumente : ieși
rea din concurs a lui Buta, care, 
în mod normal, ar fl putut acu
mula 12 puncte, și ocuparea unul 
loe neașteptat de slab de către 
Kiss (6), care, de asemenea, a 
pierdut puncte prețioase.

Halterofilii noștri — cu excep
ția celor citați — s-au compor
tat ln general bine, cele două 
titluri balcanice cucerite la tota
lul celor două stiluri (Gh. Mal
tei șl M, Grigoraș) depășesc bi
lanțul realizat anul trecut la 
competiția similară desfășurată 
la Drăgășant, unde doar Ion 
Hortopan a devenit campion ab
solut.

Dintre celelalte rezultate, vom 
mal menționa îndeosebi pe cele 
obținute de tinerii noștri halte
rofili M. Purdilă șl M. Groapă. 
Primul este autorul a două re
corduri de juniori foarte valo
roase. Prlntr-o muncă temeinică 
și o bună Îndrumare, Purdilă 
poate deveni un halterofil de 
perspectivă, ca șl colegul său de 
club M. Groapă (23 de ani), care 
a stabilit două recorduri de se
niori la cat. semigrea (325 kg la 
„total" șl 145 la „smuls"). H 
sfătuim șl pe Groapă, care are 
calități fizice deosebite, să mun
cească In continuare neobosit 
pentru a obține alte recorduri. 
Meritoriu s-au comportat V. do- 
ciu șl M. Parapancea, clasați pe 

în 19 ani) și .mondialele- de 
tineret, ambele organizate în 
țara noastră (primele în anul 
următor, celelalte In 1979), pre
cum și, în perspectiva mai în
depărtată, Jocurile Olimpice 
din 1980.

Scrimerii români au cîștigat 
toate cele patru titluri indi
viduale puse In joc, cel mai 
în vlrstâ dintre ei fiind spada
sinul Llviu Angelescu (23 ani), 
urmat de floretistul Petru Kuki 
(la 22 de ani pentru a patra 
oară campion balcanic !), flore
tista Marcela Moldovan și sa
brerul Ion Pantelimonescu (21 
de ani) toți componenți ai pri
melor echipe reprezentative. 
Alături de el s-au aflat pe 
planșele din sala Ataturk din 
capitala Turciei și debutanți, ș-

9 Media de vîrstă a lotu
lui nostru : 18 ani 9 De- 
bufanți cu perspective : 
floretista Gabriela Betuker 
(14 ani 1), spadasinul Ion 
Bârbosu, sabrerul Alexan
dru Chiculiță, floretistul 
Nîcoiae Iile 9 Campionii 
probelor individuale — de 
nerecunoscut 1a echipe 1

flați La virsta junioratului, ca 
de pildă mezina competiției, 
floretista Gabriela Betuker (14 
ani) șl spadasinul Rudolf Szabo 
(18 ani) floretistul Nîcoiae Iile, 
sabrerul Alexandru Chiculiță și 
spadasinul Ion Bărbosu (toți de 
17 ani). Cuvîntul „alături" nu 
semnifică în acest caz ■« pre
zență formală, doar la salutul 
de începere și terminare * În
trecerii, ci In focul disputei pe 
planșe, pentru calificarea în fa
zele superioare ale probei in
dividuale, pentru obținerea 
punctulai prețios al victoriei e- 
chipei. Gabriela Betuker a a- 
juns în finală, iar Nicolae flie 
a adus, prin succesul său lin 
ultimul asalt al meciului cu 
formația Turciei, titlul balca
nic al echipei de floretă. Și 
fiecare dintre debutanți — ca 
și tinerii lor colegi Florin Păn- 
nescu (sabie) și Mihai Popa

locurile secunde, cu rezultate 
bune.

Firește, au existat șl cinele 
surprize neplăcute, furnizate în 
primul rtad de Ion Buta. încre
zător în forma și forța sa. Buta 
s-a avtntat la o greutate prea 
mare pentru posibilitățile sale 
reale ln acel moment ; 155 kg la 
„aruncat". A ratat de trei ort șl 
a fost eliminat din concurs 1 Pă
rerea noastră este că Buta nu 
s-a pregătit temeinic în vede
rea acestui concurs, după succe
sul repurtat la campionatele 
mondiale de la Stuttgart, unde a 
reușit să ridice 155 kg la cat. 
pană, cucerind medalia de bronz, 
ion Buta este un element valo
ros, eu perspective, șl ar A pă
cat ca talentul său să rămînă 
nevalorlfleat datorită unei como
dități pe care, din păcate, a a- 
rătat-o în ultimul timp.

Ar mal a de amintit proble
ma slăbirii unor sportivi la unele 
categorii. De pildă, Gh. Maltei, re
prezentantul tării noastre ta cat. 
muscă, a trebuit să slăbească S

Recant «-au dlesfăfurot iia Hune
doara Nnnkreoerila prtanoi etapa finala 
|3« ța-râ <a concursului ev. 1 do te nit 
da masă, di« cadrul „D-aci-adei*,, re
zervat seaiarUoc — proba Individuală 
(masculin și feminin}., Concursul a 
contat ?l ca penultimă fază a cam- 
piona tulul național individual., Timp 
da trei sHe, am putut urmări evolu
ția a nu mai puțin de 171 de spor
tivi (107 băieți ți 54 fete) — '“n ma
joritatea lor oomponențl ai formațiilor 
divizionare A ți B, reprezentînd 26 
de județe ?i municipiul București.

Ce am neținut la sfîrș’ntui acestui 
prim fi important concurs rezervat 
jucătorilor de performanță ?

In primul rînd faptul câ, alături de 
concurențl din județe cu tradiție în 
tenisul de masă (Arad, Buzâu« Ouj, 
Dolj, Mur®?, Vâlcea), la Hunedoara 
au fost prezenți $1 reprezentanții 
unor ju-dețe în care aceasta disci
plină sportivă avea pînâ nu demult 
o arie de râspîndire restrînsâ : 
Brăila, Teleorman, Vaslui, Neamț, 
Sălaj. Prezența acestor tineri (multi 
dintre ei talentați, dar lipsiți de ex
periența competiționalâ necesară) 
poate fi apreciată drept un rea! cîy- 
tig în acțiunea de râspîndife a jocu
lui cu mingea de celuloid. Reținem, 
de asemenea, evoluția constant bună 
a cîtorva dintre „consacrați*, jocul de 
bun nivel tehnic practicat de Nela 
St oi nea (Olt), Tamara Savu (Buzău), 
Gabriela Kaday (Alba), Carmen Ma- 
nol® (Vîlcea), Dorel Onețiu și Ale
xandru Buze^ca (București), Gabriel 

(spadă) și ei aflați abia la în
ceputul drumului in perfor
manța internațională — au do
vedit că au mult curaj, dispo
nibilități ofensive, dar și un ba
gaj tehnic care, completat, le 
poate asigura ascensiunea va
lorică dorită. Pregătindu-se cu 
sirguință, modestie șl respon
sabilitate Ia cluburi, valorifi- 
cind din plin convocările lor in 
cadrul loturilor reprezentative, 
acești tineri talentați pot con
stitui schimbul de miine al scri
mei noastre și credem că ei se 
pot alinia cu șanse reale la 
viitoarele competiții internațio
nale rezervate vîrstei lor.

Putea fi, totuși, bilanțul de
legației noastre Ia Ankara mai 
bogat T Da 1 Dacă am fi fost 
întrebați în ziua de pauză a 
Balcaniadei, între probele indi
viduale și cele pe echipe, am 
fi pronosticat obținerea a încă 
două-trei titluri balcanice. Iată 
insă că tocmai cei care s-au 
numărat printre protagoniștii 
finalelor individuale (excepție 
fiind doar Kuki și Moldovan.) 
au tras cu mari oscilații în în
trecerea pe echipe, înscriind 
punctele de minimă tocmai în 
asalturile decisive, prin care 
se stabileau primele locuri. 
Astfel, în partidele cu echipele 
Bulgariei, sabrerul Pantelimo
nescu, spadasinul Angelescu și 
floretiștii Viorica Țurcan și Bu- 
ricea au înscris doar cîte o 
victorie (în loc de 2—3 cîte 
era normal) determinînd, ast
fel, înfrîngerile formațiilor 
noastre. Ca să flm sinceri, nu 
ne-am fi așteptat ia o aseme
nea labilitate psihică din par
tea unor scrimeri cu experiență, 
după un eșec nescontat ei ne- 
putînd să se redreseze prin- 
tr-o mobilizare a forțelor lor 
reale, pierzlndu-și linia de plu
tire. fn această direcție ar fi 
trebuit să se facă simțit ime
diat ajutorul calificat al an
trenorilor și nicidecum prin 
instaurarea unei stări de nervi 
(V. Chelaru) sau prin căutarea 
unor chițibușuri avocățești de 
regulament (V. Teodorescu).

Ultimul concurs internațional 
al sezonului. Balcaniada, s-a 
constituit într-o punte pentru 
anul ce vine.

Paul SLAVESCU

kg in mal puțin de o săptămlnă. 
ceea ce este prea mult pentru 
lin halterofil care participă la a- 
ceastă categorie (52 kg). Această 
problemă, atlt de mult discutată 
tn ultima vreme, nu a fost Încă 
rezolvată Îndeosebi la categoriile 
mici, unde o slăbire forțată în 
ultimele zile, dinaintea concursu
lui influențează negativ rezulta
tele

In fine, vom mal nota faptul 
că lotul care s-a pregătit pentru 
Balcaniadă nu a fost urmărit de 
nici un antrenor în ultima săp- 
tămtnă înainte de concurs l Un 
motiv există, dar ei nu poate fl 
acceptat î TOU cel 3 antrenori al 
Iotului au fost în acest Interval 
de timp convocațl Ia un curs de 
oregătire. Dar măcar unul din a- 
ceștla putea fl scutit pentru a 
îndruma pregătirile pe care Ie 
făceau sportivii echipei repre
zentative șl, desigur, că unele 
lipsuri semnalate mal sus s-ar 
tl putut astfel evita

îon OCHSENFELD

iMacoildi (Sate Maw) ți Sever IMaii- 
dîn (Dolj)..

In sfîrșit, merită « fl consemnata 
strădaniile depusa de comisia de or
ganizare pentru asigurarea unut cH- 
mat propice bunel desfășurări a rn- 
treoerilor, pentru întronarea une! dis- 
cipltoe ferme, atît în rindurîle jucă

După concursul de tcnîs de ma$4 de u Hunedoara

ANTRENORILOR
CINE LE FACE EDUCAȚIE?

tori'lor, cît ;î ale antrenorilor, Din 
păcate,, eforturile depuse în această 
direcție au fost ignorate, în repe
tate rînduri, tocmai de unii dintre cei 
care, prin natura funcției, trebuiau să 
concura ia reușita competiției : AN
TRENORII. Federația a hotârît, re
cent, ca la toate competițiile antre
norii să sa prezinte în ținută de 
sport (motiv pentru care, unM an
trenori care nu au respectat această 
indicație au șl fost sancționați cu 
interdicția de a acorda asistență 
tehnică elevilor lor pentru o anumită 
perioadă),. Deși la ședința tehnică

„SECRETUL11 LUI AUREL SEGĂRCEANU: 
SELECȚIE + MUNCĂ = SUCCES

și nu 
expli-

unele „re- 
! parcurs 

de me- 
Segărceanu. 

atît ? Am 
proble-

Ne-am întrebat adesea 
sîntem singurii : care este 
cația succeselor secției de tenis 
a Iui Dinamo ? Sau, mai exact, 
CUI se datorează ele ? Aproape 
invariabil răspunsul cel mai la 
îndemînă era un nume : Aurel 
Segărceanu. Antrenorului 1 se 
atribuie meritul cuceririi laurilor, 
impresionant de bogați de-a lun
gul anilor, care revin jucătorilor 
de tenis (și mai ales jucătoare
lor I) activlnd sub culorile clu
bului din șoseaua Ștefan cel Ma
re. Tentant și spectaculos, tot
odată, să pui pe seama hărniciei 
unui singur om atî- 
tea roade culese în 
greaua muncă de 
pregătire, selecție și 
promovare a tinere
lor elemente In te
nis.

Nimeni nu se în
doiește astăzi (după i 
zerve*. eliminate pe 
de evidența faptelor) 
ritele antrenorului 
Dar să fie numai 
meditat mult asupra proble
mei, căutîrid să intrăm în mie
zul ei. In fond, de pricepere șl 
dăruire dau dovadă și alți dascăli 
al tenisului nostru. Cu rezultate 
mal puține, însă. Este — ne-am 
convins — CEVA care condițio
nează fundamental reușita celor 
de La Dinamo, iar aportul con
ducerii tehnice nu vine decît să 
desăvîrșească premisele existente 
anterior.

Acel CEVA constă în baza lar
gă de selecție a tinerilor care 
Intră pe poarta clubului, animați 
de dorința învățării și perfecțio
nării în tenis. „Mecanismul* ca
re alimentează secția și o reîm
prospătează permanent, rampă de 
Lansare în toate disciplinele spor
tive, se numește 'Hnărul Dinamo- 
vist. tată, în cîteva cuvinte, cum 
funcționează acest „mecanism-. 
In zile de început de toamnă, la 

POPAS LA DINAMO

Antrenorul Aurel Segărceanu ji 
in școala tenisului dinamovist — 
ji Gabriela Dinu
toate școlile lin sectorul s al 
Capitalei, mal apropiate de sediul 
clubului, au fost împărțite Invi
tații frumos tipărite, chemlnd pe 
copil ta un mare concurs de se
lecție. Au fost reținuți peste 500 
de școlari, demonstrtnd aptitudini 
pentru tenia. Dintre aceștia ur
mează să fie aleși — după o 
perioadă de două luni de instrui
re — cel mal buni 100. O primă 
etapă de selecție. Asupra acestor 
o sută de „rachete" se concen
trează pe parcursul lunilor de 
Iarnă atenția antrenorilor și in
structorilor clubului. Pentru căln 
primăvară, după o nouă $1 seve
ră triere, să fie reținuți 18—M 
jucători care primesc legitimațiile 
clubului. Aid se termină rolul 
Tină rutul Dlnamovtst șl începe, 
nemijlodt, cel al secției de spe
cialitate. Viitorii performeri vor 
urca pe treptele măiestriei, eu 
ambiția mereu, stimulată de ed 
care 11 au In grijă. SI specltl-

țînuiâ lia Hunedoara s-a reamintit 
acest lucru, nu puțini au fost antre
norii care s-au prezentat tot îin ținută 
de stradă (sau cu cîte o bluză de 
trening aruncată pe umori). Printre 
el, Mihai Bl® dea (Cluj), lloan ILăhr 
(Mureș). Ștefan IlosIchicS (Timif), 
Mihaj Ancei (Brașov).

Aceeași comliie a trebuit să Inter
vină, nu o singură dotă, pentru o-l 
chema la ordine pe antrenorii care, 
nemulțumiți da uneia decizii, au 
oferit, fără jenă, momente dintre 
ceia mal neplăcute. Cătălin Cojocar» 
(Dolj), spre exemplu, considerîndu-se 
jignit de antrenorul Eugen Popescu 
(Vîlcea), care l-a atras politicos o- 
tenția să nu mal dea indicații în 
timpul jocului pentru că derajează 
ambele sportive, nu s-a sfiit sâ-l 
amenințe pe acesta, gura mare, 
cu... bătaia I Gheorghe lordache 
(București) a protestat vehement pen- 

căm cl antrenorul secund al sec
ției este acum călin Hirju dis
cipol al Iul Aurel Segărceanu. 
așa cum și acesta a fost, mal 
^™lult- !nvit4cel ln ale tenisului 

hideu marea unul pedagog 
Bldîn11’ antrenorul emerit Marin 

..Mecanismul" îșt repetă cursa da 
funcționare, cu precizie sl efi
ciența, în flecare an. De atîțla 

aAsa .®u ,nceput campioa
nele de azi, fala tenisului dina- 

vir.?isla r“*e'.rența Mihal, Mariana Simionescu.
Multiple Laureate, componente ale 

reprezentativelor ță
rii, clștigătoare în 
mari concursuri pes
te hotare. Și nu nu
mai ele. s-a 
crede. La un 
ment dat, că 
„trio" de 

datorită șl

putut 
mo- 

acest 
talen- 
unor 

— ca 
elocventă — Di- 

acum un nou 
Jucătoare talenta

te a apărut ____ ,
coincidențe fericite. Dar 
o dezmințire i 
namo pregătește 
e.șalon de
te, începînd cu Elena Popescu și 
continuînd cu Gabriela Dinu, Ga
briela Szokfl, Marilena Totoran șl 
încă altele. Iar ca să nu se cre
eze impresia că numai fetele au 
loc la consacrare,- dinamoviștil 
s-au îngrijit să ridice șl jucăto
ri. Florin ' “---------- ““
unul din 
nenți al 
niorl ! — 
bulul. ca _________________
tă, căci este chiar fiul antreno
rului. Apoi, Jean Bîrcu, Eduard 
Pană, Laurențiu Bucur, Sorin Za- 
haria, și mai sînt. (Alei, o pa
ranteză este necesară șl impor
tantă. Dacă fetele dinamoviste an 
avut exemplul și stimulentul cam
pioanelor lor. La băieți acestea 
Lipsesc întrucîtva. Mal mult chiar, 
s-ar preconiza restrîngerea echi
pei de seniori sau chiar... des
ființarea ei. Este oare posibil așa

3egăj*ceanti (i« ani) — 
cel mai tineri compo- 

Lotului național de se- 
ține sus stindardul du
și al numelui ce-1 poar-

trei dintre jucătoarele format* 
Virginia Iluziei, Florența Mihai 

Foto : V. BAGEAC
ceva t Greu să ne Închipuim s 
secție ie tenis fruntașă fără unul 
din atributele el principale — se
niorii. Șl credem că măsura este 
numai temporară, tranzitorie. Pi
ni Ia completarea echipei cu noi 
rachete consacrate, bineînțeles tot 
din rtndul actualilor juniori).

Nu mal puțin de 12 titluri re
publicane au Intrat ln acest aa 
In panoplia de trofee a lui Di
namo. Ca șl o serie Întreagă de 
cupe șl premii, ale căror nume 
șl cîștigători regretăm că nu le 
putem cuprinde în spațiul rest ring 
al acestui articol. Mal Important 
ni 3-a părut ceea ce am spus 
chiar de la început : ln această 
muncă de promovare a tenisului 
tlnăr, nu un singur om, cl un 
SISTEM trebuie evidențiat. Ca șt 
acel întreg colectiv de entuziaști 
care, cu slrguință șl pricepere, 
tl pun !n practică.

Kadu VOIA

tru ®â elevului sau »^i se îfuras®* 
un punct, dor mol tîrzru, dîndu-șl 
seama de greșeală, și-a cerut scuze. 
Eduard Gyongyă*! (Petroșani) a 
fost Invitat în repetate rînd uri în tri
bună pentru că nu avea tlmutâ co
respunzătoare >1 deranja jucătorii ca 
sfaturile sale mult prea sonore— 
Reamintindu-I-se da către secretarul 
federației indicațiile comisiei de or
ganizare, antrenorul susnumit a pre
tins câ „.la ședința tehnică nu a a- 
uzit de așa ceva*. Să ne mai mira 
atunci Ieșirea jucătorului Sever Nai- 
din care, învins clar în semifinale de 
Alexandru Buzescu, în loc să recu> 
noascâ sportiv ca partenerul de în
trecere a fost mal bun, a aruncat ca 
paleta de podea î Credem că nu», 
din moment ce tocmai cel investit! 
să facă educație, sâ pună serica 
umărul pentru redresarea tenisului 
de masă, oferă elevilor lor exemple 
de genul celor înserate mal sus.

Marian GHIOLDUȘ

P.5. AnaWzîndu-se abaterile săvîA- 
șite la întrecerile de la Hunedoara, 
au fost luate următoarele măsuri : 
Cătălin Cojocaru șl Eduard Gyongyosl 
— interdicție de a asigura asistență 
tehnică pe timp de 2 luni, începînd 
cu data de 21 noiembrie ; Gheorghe 
lordache, Mihai Bledea, loan Lohr 
și Mihai Ancei - interdicție de a 
asigura asistență tehnică pe timp de 
o lună ; Ștefan losîchid — avertis
ment.



BIATLONUL VA REVENI 
ÎN PLUTONUL FRUNTAȘ"
>/

A

este de părere Marcel Stuparn, președintele
colegiului ecntrai

Vingrom 
15 la 20
10 km ! 
ocupate,

In mod cert, în anul 1974 
biatlonul românesc ajunsese la 
consacrare, rezultatele lui 
Gheorghe Gârniță — cucerirea 
medaliei de argint în proba de 
20 km și a locului 4 în proba 
de 10 km din cadrul campiona
telor mondiale de la Minsk — 
constituind cele mai prestigioa
se performanțe din istoria par
ticipării sportivilor țării noas
tre la marile competiții inter
naționale. In 1977, același Gâr- 
ni(ă (de astă dată unicul re
prezentant al României la res
pectiva întrecere) nu obținea Ia 
„mondialele" de la 
(Suedia) decît locurile 
km și, respectiv, 22 la 
Aceste modeste poziții 
precum și faptul că un singur 
biatlonist român a fost consi
derat atunci capabil (de către 
federația de specialitate) să 
concureze la o competiție de 
asemenea amploare au demon
strat că acest sport se află intr- 
un declin vertiginos, pentru a 
cărui frînare trebuia acționat cu 
promptitudine, cu toată energia.

Ținînd seama de greșelile co
mise (cea mai gravă fiind orien
tarea metodică nepotrivită), 
F.R. Schi și Biatlon a proce
dat la restructurarea întregului 
proces de selecție și antrena
ment al biatloniștilor. Scopul 
urmărit este ridicarea nivelului 
de pregătire pină la exigențele 
maxime pe plan internațional, 
astfel ca prin muncă și disci
plină deplină biatlonul să revină 
in cit mai scurt timp in elita 
internațională.

Președintele colegiului central 
al antrenorilor de biatlon, Mar
eei Stuparu (în același timp 
responsabilul antrenorilor de 
loturi) ne-a declarat in acest 
«ens : „Sezonul 1977—1978 vi
zează un prim pas spre reve
nirea in plutonul fruntaș al ie
rarhiei internaționale. Pentru 
aceasta am procedat la comple
tarea lotului de seniori, lui Gh. 
Gârniță, C. Potroanchen, G. 
Keresi, V. Băjenaru, M. Gârba- 
cea, VI. Todașcă adăugindu-Ii- 
se, deocamdată, Gh. Voicu, I. 
Răpean, L Tamaș și L Sfipu- 
naru. Trebuie să se știe, insă, 
că porțile lotului național sint

■0

O 
•<> 
■<>

A APĂRUT NUMĂRUL 11/1977 AL REVISTEI
„EDUCAȚIE FIZICĂ Șl SPORT“

Din cuprinsul acestui număr, spicuim următoarele materiale :
• Orarul vieții este de 120 de ani (autor ; H. Qrtatoa).
• Despre gradul de dificultate a normelor de contrai La atle

tism în duhurile sportive școlare (autor : V. MaziiuJ.
• „Structuri complexe" In cadrul lecțiilor de inițiere tn fcehi 

(autoare : Elena Matei).
• Repere psihologice privind caracterizarea stilului de muncă 

In antrenamentul scremerilor (autoare : Maria Șerban).
• Inițiere în gimnastică — inele (autor : L Tudusctac).
• Particularități ale alimentației la sportivii de performanță 

cu categorii de greutate
• Fotbalul — fenomen

Și — foarte important « _ __ _________ __________
care se pregătesc pentru prima sau a doua specializare, pre
cum și pentru avansarea în categorie a antrenorilor : PROGRAM 
DE STUDII (I) PENTRU EXAMENELE DE AVANSARE ȘI CA
LIFICARE. Continuarea la această programă va apărea în nu
merele viitoare ale revistei, numere pe care vi le puteți 
procura, cu siguranță, dacă vă abonați sau vă reiimoiți abona
mentul pc anul 1978 Ia revista „Educație fizică șl sport*.

ABONAMENTELE LA REVISTA „EDUCAȚIE FTZTCA ȘI 
SPORT" PE ANUL 1978 SE FAC LA QRICE OFICIU P.T.T.R., 
LA FACTORII POȘTALI. LA DIFUZORH VOLUNTARI 
PRESA DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUTU DIN 
PITALA ȘI DIN TARA.

V-au mai rămas citeva zile de concediu ? Doriți să vă 
petreceți o parte din vacanță intr-un cadru pitoresc ?

&

Intre 23-29 decembrie 1977 
sau intre 3—9 ianuarie 1978 
stațiunile CALIMĂNEȘTI - 
CĂCIULATA, BORSEC, SLĂ- 
NIC-MOLDOVA, HERCULANE 
și SOVATA vâ oferâ în de
cor hibernal :

&
• confort • deconectare 

o peisagii încintotoare e po
sibilitatea practicării sportu
rilor de iarnă.

&

Zilnic, între orele 8-20, fi
lialele ÎNTREPRINDERII 
TURISM, HOTELURI Șl 
TAURANTE BUCUREȘTI 
Bd. Republicii nr. 68, 
1848 nr. 4 și Bd. N. 
cescu nr. 35 vă stau la
poziție pentru a vă oferi bi
lete și informații suplimen
tare.

RES-

al antrenorilor
deschise tuturor celor care vor 
demonstra, in timpul pregătiri
lor și cu prilejul primelor con
cursuri, că doresc și sint apți 
să facă față rigorilor antrena
mentului modern, eforturilor 
foarte grele pe care le solicită 
acest sport complex. Aceasta 
eu atît mai mult eu cit ulti
mele modificări ale regulamen
tului federației internaționale 
sporesc ponderea alergării pe 
zăpadă, ceea ce implică un plus 
de atenție principalei 
nente a biatlonului".

Elocvente și, sperăm, 
gătoare sînt afirmațiile 
tulul antrenor care, In 
re, a precizat : ^Aplicarea 
practică a intențiilor o 
face chiar de la Începutul săp- 
tăminii viitoare, cfnd vom în
cepe antrenamentele pe zăpadă, 
pe platoul Piatra Arsă. Avem 
Încredere eă componenții lotu
lui vor ințelcge eă relansarea 
biatlonului este posibilă numai 
prin trudă fără răgaz !“

eompo-

convin- 
aprecia- 
lncheie- 

in 
vom

Dumitru STANCULESCU

rr

In așteptarea înghețului

BULETINUL METEOROLOGIC"
AL PATINATORILOR DE VITEZA

Apropierea sezonului de pa
tinaj se simte pretutindeni. Vi- 
tezistii de toate categoriile tsi 
intensifică In aceste zile pre
gătirile pe - uscat si pe gheață, 
acolo unde există patinoare ar
tificiale. Iată vesti de la citeva 
oentre din țară.

• Odată cu reorganizarea co
misiei județene de patinaj-ho- 
chei, in fruntea căreia a fost 
ales apreciatul tehnician Caro! 
Gall, la Tg. Mures domnește 
un spirit de muncă entuziastă. 
Grupați In secția clubului spor
tiv Mureșul, seniorii, juniorii și 
Începătorii lucrează cu slrgu- 
ință in .ateliere* diferite. „A-

Fa rea ș

— pentru absolvenții IJE.FJ5. și F.E.F.

INVAȚAJI ÎNOTUL!

Traian IOANITESCU

încă două 
fie rezervată

(au<tor : N. Ploeștean*u). 
social (autor : P. Vintilă).

ULTIMUL
CURS al anului a 

lacul Herăstrău,

SC HI LA ,A$r» PE MALUL REPEDEA, în zona motelului Bu
cium au început lucrările de amenajare

co»*-

PERFORMERUL' REUNIUNIIAL NACU

.Joc 
inde- 

i-or

„perfor- 
pe o 

și Maia, 
surp r in
tre i re-

Spori ui'Ptiqii 7-ii

CAMPIONATE @ COMPETIȚII
IN DIVIZIA A LA BAS
CHET, TREI MECIURI 

FĂRĂ FAVORITE
Ajuns la etapa a 8-a, campio

natul național de baschet femi
nin programează, de azi pină 
luni, șase partide, dintre care 
trei suscită un interes deosebit 
datorită șanselor foarte apropia
te pe care le au oponentele. Ne 
referim la meciurile Progresul — 
Crișul, Politehnica București — 
Universitatea Timișoara și Rapid 
— Cluj-Napoca* ‘celelalte în
tilniri ale etapei fiind Mobila Sa- 
tu Mare — C.S.U. Galați, Voința 
Brașov — I.E.F.S.-I1C. nr. 2 și 
Olimpia București — C. S. Șc. 
Ploiești. Jocul Rapid — ,U“ va 
avea Ioc duminică și luni, cele
lalte respectînd programarea ini
țială, adică azi și mîine.

După aceste partide și după 
restanțele de miercuri și joi (Uni
versitatea Timișoara — Progresul 
și C.S. Șc. Ploiești — Mobila), 
campionatul se întrerupe pînă La 
21 ianuarie, pentru a se da po
sibilitate lotului reprezentativ să 
se pregătească în vederea Balca
niadei de la Belgrad (22—24 de
cembrie).
Azi, in salo LS.B. din Capitala 

„MEMORIALUL 
MIELU DOCULESCU'* 

LA BOX
la Bucu- 
str. Ber- 
o a trac-

Sîmbătă, de la ora 18,
rești, In sala I.S.B. din
zei nr. 21, va avea loc _______
tivă reuniune pugilistică. Intitu-

vansații, ne spune antrenorul 
Carol Gall, exersează în fiecare 
după-amiază timp de citeva ore 
pe aleile stadionului „23 Au
gust", iar cu Ibolia Szatmari 
și Attila Eakoș, membri ai lo
tului republican, fac cite două 
antrenamente zilnic. Am orga
nizat și citeva trialuri, în urma 
cărora au fost selecționați a- 
proape 40 de fete și băieți în
tre 8—14 ani, care se instruiesc 
sub conducerea antrenorilor Eva 
Farkaș și Carol Gali — junior. 
Cu patinatorii consaerați inten
ționăm să întreprindem un scurt 
turneu de verificare a stadiului 
pregătirilor Ia Brașov sau 
Miercurea Ciuc, pentru a lua 
parte Ia întreceri pe pisia re
dusă a patinoarelor artificiale 
din orașele respective".

• Cunoscutul antrenor brașo
vean Ernest Ulrich lucrează — 
spre deosebire de anii trecuți 
— cu un efectiv redus de pa
tinatori, din cauza unor difi
cultăți materiale. Brașovenii 
Ion Opinearu, Zoltan Adorjan, 
Sofia Moldovan și Magda Szol- 
losyi vor avea de trecut pină 
la 15 decembrie două „examene 
internaționale", deplasîndu-se 
în această perioadă la Buda
pesta și Zakopane.

• In așteptarea înghețului 
micii patinatori de la asociația 
„Șoimu"-Tușnad se antrenează 
asiduu pe... uscat. în cadrul u- 
nui concurs desfășurat sub e- 
gida „Daciadei", la care au par
ticipat 285 de elevi, inimosul 
instructor de patinaj Nicolac 
Toth, președintele asociației, a 
selecționat o serie de copii ta- 
Ientati, Adorjan Csaba, Imre 
Mikloș și Odon Farkaș inspi- 
rîndu-i multă încredere.

• Principalele concursuri ale 
apropiatului sezon se vor des
fășura pe pista naturală a la
cului Ciucaș din Tușnad. Direc
torul stațiunii, Iosif Teodoriu, 
ne-a asigurat că această bază 
sportivă, singura regulamentară 
în actualul sezon, va oferi spor
tivilor condiții îmbunătățite de 
concurs, începînd cu cazarea și 
terminînd cu întreținerea gheții.

Subl'iniam în ultimele noastre cro
nici — ți o făceam cu deosebită sa
tisfacție — maniera corectă 'n care 
majoritatea driverilor înțeleg să-și 
susțină pensionarii, ca și concordan
ța dintre evoluțiile concurenfilor și 
rezultatele înregistrate. Din păcate, 
de data aceasta, s intern nevoiți să 
scoatem (ce-1 drept, după mult twnp) 
primul „cartonaș galben", unul din
tre drived (Al. Nacu) „faultînd" 
evident în cursele cîștigate cu Verbi
na și Maia. Dar să relatăm faptele: 
olergîod în prima probă a zilei, 
Verbina își surclasează pur și sim
plu adversarii, cîștigînd un avans a- 
preciabil. Toate ar fi fost bune dacă, 
nu mai_ departe decît cu șapte zile 
in urmă, același cal, cu același dri
ver în sulky (Al. Nacu), n~ar fi fu
git mai mult decît lamentabil (a ter
minat pe locul 8 ‘n recordul de 
1:49,3), fiind învins categoric (cu 
toate că întîlnea o situație mult mai 
ușoară) de aceiași cal pe care joi 

lată „Memorialul MIelu Docules- 
cu“, competiția angrenează pe 
unii dintre cei mai buni boxeri 
ai cluburilor Dinamo, Steaua, o- 
limpia, precum șl pe sportivii din 
lotul de tineret care se pregătesc 
pentru Întîlnirea cu reprezenta
tiva Poloniei, ce va avea loc săp- 
tămîna viitoare La Cluj-Napoca. 
Dintre cele 17 meciuri ale re
uniunii se remarcă partidele : D. 
Cipere — N. Șeitan, P. Leox’eanu 
— P. Căpriceanu, Gh. Simion — 
A. Smîdu, Gh. Bacriș — Tr.
Georgea, M. Sirba — D. Moraru, 
Al. Crișan — V. Silaghi, D. Vă- 
leanu — T. Pîrjol și I. Cernat — 
Șt. Ciocoiu.

FINALELE CAMPIONA
TELOR DE JUDO 

PE ECHIPE (juniori)
Astăzi și mîine, se vor desfă

șura în sala Complexului A.S.A. 
din Sibiu întrecerile finale ale 
celei de a 9-a ediții a campiona
telor republicane de judo rezer
vate formațiilor de juniori (mici 
și mari). Pentru această compe
tiție s-au calificat 11 echipe de 
juniori mici și 12 de juniori 
mari.

Astăzi iși vor disputa întîieta- 
ica formațiile juniorilor mici. 
Lupta se anunță deosebit de in
teresantă, deoarece mai multe e- 
chipe au șanse apropiate de a 
urca treptele podiumuiui de pre
miere. Ne referim la 
nr. 1 București, C.S.Ș.
C.S.M. Borzești și C.S.Ș. 
rea Iași.

In confruntările juniorilor mari, 
de mîine, cinci echipe emit pre
tenții îndreptățite pentru întîie- 
tate : Dinamo Brașov, C.S.Ș. 
Energia București, C.S.Ș. Uni
rea lași, Rapid Arad și C.S.Ș. 
Miercurea Ciuc. De subliniat fap
tul că formația C.S.Ș. Ener
gia București a participat de 
eurind Ia un turneu internațional 

c.s.ș. 
Sibiu, 

Uni-

In Polonia, alături de alte 20 de
echipe, clasindu-se în final pe
locul doi.

Turneul final de la Sibiu va
constitui și o importantă selecție 
pentru completarea Iotului olim
pic, deci un motiv în plus ca 
sportivii înscriși in concurs să se 
prezinte cit mai bine pregătiți. 

MECI AMICAL DE TENIS 
DE MASĂ ARAD - ZRE
NIANIN (IUGOSLAVIA)
Joi, la Arad, o selecționată fe

minină de tenis de masă a ora
șului a susținut un meci amical 
cu selecționata similară a orașu
lui iugoslav - ---------~
pe echipe a revenit arădencelor, 
cu " ‘ - - • ■
Căruceru 2 v, Ildiko Gyăngydsi 
1 v și dublul Sava — Căruceru 
1 v). A urmat un turneu indivi
dual de 7, al cărui clasament 
arată astfel : Crincla Sava 6 v, 
Gabriela Radar (Cugir) 4 v, Li
via Căruceru 4 v, Ida Szekeres

Zrenianin. Partida

6—0 (Crinela Sava 2 v. Livia

IIIPTF echipa de greco-ro- 
uvrit. MANE a C.S. Arod o 
susțiout două întfîniri internaționale 
amicale cu formația din Bekesesabo 
(Ungaria). Cele două mec lori dis
putate în local itateo maghiară s-ou 
încheiat Io egalitate, cu același 
scor : 10-10. (N. Străjan-coresp.).
AIKIx «N DESCHIDEREA DERBY- 
UlNA ULUI BUCUREȘTEAN ol Di
viziei B de fotbal dintre echipele Ra
pid și Autobuzul, 
public is vo avea 
cepînd de Ic oro 
dintre formațiile 
campioana țării • 
poligrafic „Casa

pe Stadionul Re- 
loc duminică, Ln- 
10, meciul de oină 
D una mo Bucu rești — 
- ți Combinatul 

Scînteii".

SE CUNOSC ECHIPELE 
PROMOVATE in Divizia 

B : Farul Constanța-floretă bărbați. 
Viitorul București-floretă femei, Clu
bul sportiv Școlar 1 Corutanța-spadă 
ți Clubul sportiv școlar Slobozia- 
sabie. Turneele pentru desemnarea 
noilor promovata a avut loc Io Con
stanța • INTRE 9-11 DECEMBRIE va 
avea loc, la Timișoara, concursul re
publican universitar ('toate .armele) 
cu participarea sari merilor din clubu
rile studențești, Co-ncursul este prga- 
nizaf de Ministerul Educației și |n- 
vățâmîntului • ULTIMUL CONCURS 
INTERNAȚIONAL ol anului se va des
fășura în zilele de 17 și 18 decembrie, 
la Pleven (Bulgaria). Este vorba de o 
întrecere rezervată tinerilor spadasi
ni și la care, alături de sportivi din 
țara gazdă, ver Fua parte trăgători 
din România, Cehoslovacia, U.R.S.S., 
Polonia șl Ungaria.

după-o miază (avantajați net?l de 
condițiile handicapului) l-a pîerd-ut. 
Literalmente» pe drum. O 
manță" asemănătoare, dar 
scară mai mică, a realizat-o 
aceasta cîștigînd la fel de 
zător, după ce 'n ultimele 
uniuni fusese cu totul anonimă. Cre
dem că un „cartonaș roșu" cu 
rezervat" pe o perioadă mai 
lungată pe „banca rezervelor" i-ai 
f| de real folos lui Al. Nacu. Re
zultate tehnice : Cursa I : Verbina 
(Al. Nacu) rec. 1:40,6, 2. Diva. Sim
plu 9, ordinea 56. Cursa a ll-a : 
Zambila (G. Sofcan) rec. 1:37,9, 2. 
Tornado, 3. Fricos. Shmplu 8, ordi
nea 46, event 100, ordinea triplă 
736. Cursa a lH-a : Savana (G. Tă- 
nase) rec. 1:34,5, 2. Honovica, sim
plu 1,50, ordinea 72, event 8. Cursa 
a IV-a : Helis (M. Ștefănescu) rec. 
1 :28,8, 2. Ron rea, 3. Galen. Sim
plu 5,50, ordinea 53, event 15, or
dinea triplă 1 039. Cursa a V-a :

(Zrenianin) 3 v, ildiko GyongyOsI 
3 v, Zorica Mulici (Zrenianin) 
1 v șl Elisabcta . .......................
nianin) 0 v.

In Divizia A la
C.S. ARAD II
SUL, REPETIJIE PENTRU 

ÎNTÎLNIREA DIN C.C.E. ?
Sîmbătă și duminică, în cadrul 

campionatelor Diviziei A la tenis 
de masă sînt programate parti
dele penultimei etape. Întîlnirea 
cea mai iipportantă va avea loc 
La Arad, între formațiile femi
nine C.S. Arad II și Progresul 
București. Elevele antrenorului 
Emil Procopeț, care vor susține 
pe data de 3U noiembrie parii da 
din manșa a 2-a a Cupei cam
pionilor europeni (La Arad, cu 
echipa vest-germană D.S.C. Kai- 
serberg), pot • • ■
fite de faptul 
adversară pe 
pentru a-și 
tehnico-tactic" 
partida din

Celelalte
Arad

Milevski (Zre-

tenis de masă
- PROGRE-

Km. Vilcea — Spar- 
feminin ; Universi- 

— Locomotiva Buc., 
Buc. — Progresul 
Cluj-Napoca — Gio- 

Comerțul Tg. Mureș 
Cluj-Napoca,

ECHILI-
A 7-A
a 7-a a 

divizii se

și trebuie să pro- 
că o vor avea ca 
Maria Alexandru 

verifica „registrul 
preconizat pentru 

C.C.E.
jocuri ale etapei î 

C.S. Arad I — Progresul Buc., 
C.S.M. Cluj-Napoca — Gloria Bu
zău și C.S.Ș................
tac Buc., la 
tatea Craiova 
Politehnica 
Buc., C.S.M. 
ria Buzău., ' 
— Universitatea 
Tractorul Brașov — C.S.Ș. Odor- 
heiu Secuiesc și Constructorul 
Hunedoara — C.S.Ș. Craiova, la 
masculin. întîlnirea C.S.Ș. Slati
na — C.S.Ș. 1 Buc. a ' 
nată.
VOLEI : MECIURI 

BRAȚE IN ETAPA
Azi și mîine, etapa 

campionatelor primei ,________
desfășoară integral. Nici un meci 
amînat (unul singur, derbyul mas
culin Steaiia — Dinamo, a fost 
programat cu două zile mai de
vreme). O etapă cu partide echi
librate, care rețin atenția publi
cului. Să sperăm că vor satisface 
si din punct de vedere calitativ. 
Din cele 5 meciuri masculine, pa
tru prezintă mare interes : Con
structorul Brăila—Tractorul Bra
șov, Rapid — Politehnica Timi
șoara (sala Giulești. ora 10), Vi
itorul Bacău — C.S.M. Delta Tul- 
cea și derbyul promovatelor, 
C.S.M. Suceava — „IJ“ Cluj-Na
poca. Mai este programată intîl- 
nirea Explorări B. Mare — Uni
versitatea Craiova. La fete, capul 
de afiș îl deține partida de Va 
Galați, dintre C.S.U. și Dinamo, 
urmată de cea dintre Rapid și 
Farul (sala Giulești, ora 11.30). 
Celelalte întilniri : Maralex B. Ma
re — Universitatea Timișoara, 
Universitatea Craiova — Chimpex 
Constanța, Penicilina Iași — Știin
ța Bacău și derbyul codașelor. 
Voința — I.F..F.S. (azi în sala
Construcția, ora 17).

lost ami-

- prin munca patriotică - a unei pîrtii 
de schi pentru concursurile de masă 

întrecerile din codrul „Daciadei”. 
treacă 
piste, 

numai

fi întrece---  ---- -------- - ----
n curînd este prevăzut să se

Io amenajarea a 
din care una să 
capi i lar.

YACHTING
programat, pe ___ _ _____ .
„Cupa Proiect București*. Și-cu dis
putai înt'ietatea vel Iști din patru 
secții, la următoarele clase : finn - 
Alexandru Vasi-liu (C.N.U.) ; cadet- 
Cloudiu Gănescu, Flaviu
(Electri-ca Buc.) ; optimist — Cătălin 
Obrejo (Electrica Buc.) ; snipe — 
Horia Vasile-scu, Mihai Gheorghiu 
(Proiect Buc.).

Liceu» „D. Bolintineanu" 
din Capitala, In colaborare cu 
clubul sportiv Dinamo Bucu
rești, organizează în perioada 
1 decembrie 19,7 — 1 Iulie 197S 
cursuri de inițiere la Înot 
pentru elevi. Cursurile se vor 
efectua în bazinele ■ acoperite 
ale liceului „D. Bolintineanu* 
(Calea Rahovei nr. 355) sub 
îndrumarea unor antrenori și 
instructori cu. înaltă calificare. 
La sHrșitul cursurilor, copiii 
vor fi selecționați în cadru» 
secțiilor de performanță. Pen
tru relații suplimentare adre- 
sați-vă la tel. 80.23.15 
80.22.S5.

Maîo (AI. Nacu) rec. 1 :31,8, 
Reactor, simpla 8,50, ordinea 
event 53, triplu cîștigător 
Cursa a Vl-a : Hăulit (I. Bănică) 
rec. 1:30,5, 2. Artizan, 3. Joben. 
Simplu 1,90, ordinea 16, event 36, 
ordinea triplă 72. Cursa a VH-a : 
Za pol io (G. Avram) . rec. 1:33,6, 2.
Hil-med. Simplu 3,70, ordinea 16, 
event 11, triplu ci^tigâtor 426. Pa
riul austriac s-a ridicat la suma de 
50 315 lei și a fost cîștigat (50%) 
de un tichet în valoare de 25 407 
lei. Report : 25 403 lei. Rezultat pro
vizoriu.

Gh. ALEXANDRESCU



„Cupa Prietenia" la hochei junieri SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI INTERNAȚIONALE
MECIURI ATRACTIVE

ÎN FINALUL COMPETIȚIEI
R.F.G. - ROMÂNIA (m)
19-19 LA HAND3AL

Tradiționala întrecere a ho- 
cheiștilor juniori dotată cu 
„Cupa Prietenia" își va derula, 
simbătă și duminică, ultimele 
secvențe ale actualei ediții.

Interesul este, fără îndoială, 
polarizat de lupta ce se 
turneul de elită (pentru 
rile 1—4), la care echipa 
tră a 
parte, 
nu a 
Lipsa 
repriză a meciului cu Polonia 
(disputat joi seara) a frustrat-o 
de această posibilitate.

dă in 
locu- 
noas- 
să iaavut mari șanse

dar — din păcate — 
reușit să le fructifice, 

de mobilizare din prima
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PROGRAMUL MECIURILOR

România 1 1 0 0 8-3 2
Bulgaria 00000-00
Ungaria 10 0 13-80

..Șco'a-

noastră a cîștigat-o), s-a arătat 
foarte prompt și inspirat în in
tervenții. Nici atacul nu s-a 
aflat la înălțime în acest joc, 
nereușind să țină pucul, ratînd 
numeroase ocazii favorabile și 
permițind adversarilor să iasă 
fără dificultăți din propria 
treime, să inițieze contraatacuri 
deosebit de periculoase. Ori
cum, însă, dacă ținem seama 
de aspectul reprizelor a 2-a și 
a 3-a, acest scor d,e 11—3, cu 
care a pierdut echipa noastră, 
ni se pare prea sever.

întrecerea în fruntea clasa
mentului se anunță foarte e- 
chilibrată, opunînd echipe de 
valoare apropiată. După evolu
ția din serii, favorite par for
mațiile Cehoslovaciei și U.R.S.S., 
dar și Polonia s-a dovedit ca
pabilă de prestații superioare. 
Oricum, este de așteptat o 
luptă foarte dirză și de bună 
valoare tehnică, meciurile 
U.R.S.S. — Cehoslovacia și 
Cehoslovacia — Polonia anun- 
țîndu-se drept veritabile der- 
by-uri și promițind spectacole 
hocheistice 
tive.

Eliminată 
tr-o serie 
puternică, formația noastră nu 
poate pierde, practic, locul 5, 
avînd nevoie de o victorie în 
fața Bulgariei, prezentă în în
trecere cu un lot mai modest.

Reamintim că elevii au in
trarea liberă in patinoar. Ii 
invităm in număr cit mai mare 
la jocuri.

Ieri seara s-a disputat la 
Hamburg, în fața a numeroși 
spectatori, meciul amical de 
handbal masculin dintre selec
ționatele R.F. Germania și 
României. La capătul unui 
meci foarte echilibrat, cele 
două formații au terminat la 
egalitate : 19—19 (13—9).

★
La Potsdam (R. D. Germană) 

a început un turneu internațio
nal feminin de handbal, la care 
— alături de alte selecționate 
naționale — participă și repre
zentativa țării noastre. în prima 
zi a întrecerii, handbalistele 
noastre au suferit o înfrîngere: 
10—11 (7—6) în fața selecțio
natei Norvegiei. într-o altă 
partidă : R. D. Germană A — 
R. D. Germană B 23—6 (10—3).

CONSTANȚA - BERLIN 
6-3 LA BOX

deosebit de atrac-

(la golaveraj) ln- 
preliminară foarte

Disputată 1a Berlin, in prezenta 
unui numeros public, întllnirea 
amicală de box dintre selecționa
tele orașelor Berlin șl Constanta 
s-a încheiat eu scorul de 6—3 (au 
avut loc meciuri la 9 categorii) 
In favoarea pugiliștilor români. 
Victoriile echipei constănțene au 
fost obținute de S. Adem, I. Fa- 
redin, M. Hozo, C. Nicolae, N. 
Chloveanu și Z. Lăcătuș.

VOLEIBALIȘTII DINAMO- 
VIȘTI VOR EVOLUA IN 

R. D. GERMANĂ

mînii viitoare în trei orașe din 
R.D. Germană : Leipzig, Suhl și 
Erfurt. La competiție mai iau 
parte echipele T.S.K.A. Mosco
va, Zbrojovka Brno, A.Z.S. Olzs- 
tyn, Traktor Schwerin și S. C. 
Leipzig. Din formația bucu- 
reșteană fac parte, printre al
ții. Mircea Tutovan, Teofil 
Chiș, Marian Păușescu, Giinther 
Enescu, Dan Gîrleanu, Ștefan 
Băroiu, Marius Căta-Chițiga.

CARMEN BUNACIU PE 
LOCUL II LA 200 M SPATE 

LA DINAMOVIADA
în prima zi a întrecerilor Di- 

namoviadei de înot, care se 
desfășoară la Berlin, Carmen 
Bunaciu s-a clasat pe locul se
cund la 200 m spate cu 2:23,32, 
fiind întrecută doar de sovieti
ca Studenikova (2:22,45), fina
listă la ultima ediție a J. O. 
Alți cîștigători : Puzanov
(U.R.S.S.) 54,29 la 100 m liber ; 
Machek (Cehoslovacia) 4:46,60 
la 400 m mixt ; Barbara Krause 
(R.D.G.) 2:05,14 la 200 m liber 
și Carola Nitzsche (R.D.G.) 
1:15,53 la 100 m bras.

TURNEUL DE BOX DE LA 
BYTOM (POLONIA)
Polonia, la By tom, a înce- 

un mare turneu Internațio- 
de box, la care participă a- 
- — -- Bul-

Cehoslovacia, 
Germană, 
Sovietică,

ILIE MASTASE 
ÎN FINALA DE LA
KOBE (Japonia)

TOKIO, 25 (Agerpres). — în 
prima semifinală a turneului in
ternațional de la Kobe (Japo
nia), jucătorul român Ilie Năs- 
tase l-a învins cu 6—4, 6—4 pe 
Cliff Drysdale, urmînd ca în fi
nală să-1 intilnească pe cîștigă- 
torul partidei dintre John New
combe și Ken Rosewall. în sfer
turile de finală Newcombe l-a 
eliminat cu 6—1, 6—4 pe Ma
nuel Orantes. La simplu femei, 
in semifinale Billie Jean King 
a întrecut-o cu 7—5, 6—3 pe 
Mimi Wikstedt.

ROMÂNIA - ITALIA
IN C. E

DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

Sîmbâtâ
ora 8,30 : România 

rul" (amical)
ora 
ora 

vacia
ora 

mana

11 î Bulgaria —
15,30 : U.R.S.S^

18 : Polonia

Valeriu CHIOSE

Campioana țării la volei, Di
namo București, pleacă mîine 
la Leipzig, unde urmează să ia 
parte la tradiționalul turneu in
ternațional masculin care se va 
desfășura pe parcursul săptă-

Ungaria 
— Cehoslo-

R. D. Ger- SFLRTURILf-
Duminică

i 8,30 : Ungaria 
(amical)

ora 11 : România — Bulgaria
ora 15,30 : U.R.S.S. - R. D.

Germa-nă
ora 18 : Polonia — Cehoslovacia

oro 
rt»r I

„Școl-a- CUPELOR EUROPENE IA BASCHET

Spre deosebire de partida 
susținută marți seara, cu for
mația U.R.S.S., punctul cel mai 
slab al echipei române l-a con
stituit apărarea. Portarul Szi- 
gheti, excelent în acel meci, a 
fost acum de nerecunoscut, pri
mind goluri foarte ușoare (u- 
nul de la centrul terenului), 
ceea ce a influențat negativ 
moralul jucătorilor noștri. An
trenorul Flamaropol s-a decis 
să-l schimbe, dar prea tîrziu. 
Vasil eseu, introdus în repriza 
a treia (pe care selecționata

intre acestea, I.E.F.S.-Lic. nr. 2 (f) în C.C.E. 
și Steaua (m)

Desfășurat la Varese, în ca
drul grupei A a C.C.E., meciul 
de baschet masculin dintre e- 
chipa Mobilgirgi și Dinamo 
București s-a încheiat cu vic
toria gazdelor la scorul de
89—81 (47—33). Prin acest suc
ces, Mobilgirgi s-a calificat în
seria (unică)
C.C.E., alături de Real Madrid, 
A. S. Villeurbanne, Alvik Stock
holm, Jugoplastiks Split și 
Maccabi Tel Aviv (ultima, ca 
deținătoare a titlului, nu a par
ticipat la „sferturi").

Iată celelalte formații cali
ficate în sferturile de finală ale

semifinală a

RASIȘTII SUD-AFRICANI, TOT MAI IZOLAȚI1

în Cupa cupelor
cupelor europene : C.C.E. — FE
MININ : I.E.F.S.-LIC. NR. 2 
BUCUREȘTI, GEAS Sesto San 
Giovanni, Real Celta Vigo (Spa
nia), Sparta Fraga, Minior Per- 
nik, Spartacus Budapesta, 
Steaua roșie Belgrad, Clermont 
Universite Club (ultima s-a ca
lificat direct, deoarece a fost 
finalistă a ediției precedente) ; 
CUPA CUPELOR — MASCU
LIN : STEAUA BUCUREȘTI, 
B. C. Caen, Kvarner Rijeka, 
Sinudync Bologna, B. C. Bar
celona. Den Bosch (Olanda), 
Sodertălje (Suedia), Forst Cantu 
(ultima s-a calificat direct, deoa
rece deține trofeul) : CUPA 

. „LILIANA RONCIIETTI" — 
FEMININ : A.B.C. Viena, Pag- 
nossin Trevisio, B. C. Torino, 
B. C. Toulon, Lokomotiv Sofia, 
B.C.S. Budapesta, Marița Plov
div, Slovan Bratislava.

*

In 
put 
nai 
proape 100 de sportivi din 
garia, România, ~ ’ 
Republica Democrată 
Ungaria, Uniunea _________ ,
Polonia. In gala inaugurală, toți 
boxerii români care au urcat tn 
ring au fost învinși. La cat. co
coș, Ștefan Duminică a fost În
trecut la puncte de către polo
nezul Maczuga. Iar Nicolae Si»e- 
nescu a făcut tot ce l-a stat tn 
puteri pentru a-1 depăși pe po
lonezul Stachowlcz, dar judecă
torii au hotârlt, cu o decizie de 
3—2, ca învingător pe Stacho
wlcz. La semlmljlocie. Dumitru 
Bute a pierdut la puncte In fața 
lui Kicka (Polonia). ALTE RE
ZULTATE : Navroe (U.R.S.S.) 
b.p. Szymanlak (Polonia), 
Kluszczynskl (Polonia) b.p. 
Falvy (Ungaria), Laskowski 
(Polonia) b.ab.3 Jedlicka
(Cehoslovacia), Hetmanczyk (Po
lonia) b.ab.3 Svetkov (Bul
garia), Holodowskl (Polo
nia) b.ab. 2 Klss (Ungaria), Lev- 
terov (Bulgaria) b.p. Soszynskl 
(Polonia), Kuczmlerowsld (Polo
nia) b.p. Karolev (Bulgaria), Ok- 
roskowlcz (Polonia) b.p. Matzke 
(R.D.G.). Tykslnski (Polonia) b. 
ab. 2 Reuter (R.D.G.).

G33

rit maturitatea. Aceste atuuri 
„azzurrii" și le-au etalat, în mod 
remarcabil, în special în fața 
neo-zeelandezilor, cu prilejul 
turneului european al acestora, 
efectuat recent (italienii au 
pierdut, la Padova, la un scor 
strîns : 6—12).

Meciul de astăzi se anunță 
foarte dificil nu numai pentru 
că rugbyștii noștri evoluează în 
deplasare (unde au cîștigat o 
singură dată, la Rovigo, în 1970, 
cu 14—3), ci și datorită dorin
ței italienilor de a-și îmbună
tăți și consolida situația în cla
samentul campionatului euro
pean.

La ora cind transmit, rugbyștii 
noștri se află încă pe drum. De
oarece nu s-a putut continua că
lătoria cu avionul, ei au fost 
nevoiți să plece de la Roma cu 
trenul, urmînd să sosească Ia 
Reggio Calabria In jurul orei 2 
noaptea.

Indiferent, însă, de această 
situație, rugbyștii români dorcso 
să arate tot ce știu, să-și con
firme valoarea și, implicit, suc
cesul din ediția 
competiției (locul

precedentă a

încă în cursul verii, a eșuat 
tentativa rasiștilor sud-africani 
care au prezentat sesiunii C.I.O. 
de la Praga argumente șubrede 
pentru a obține anularea actu
lui de justificată suspendare a 
cercurilor sportive din Republi
ca Sud-Africană. Citeva meciuri 
de box sau partide de tenis 
„mixte" pe plan rasial, cum 
sînt numite, nu pot acoperi în 
nici un fel evidenta violare a 
demnității’ umane și a dreptu
rilor celor mai elementare 
omului, așa cum reiese 
practicile curente în Africa 
Sud. împotriva majorității 
cuitorilor acestei țări, prin poli
tica de apartheid. Cu aceste 
considerații. C.I.O. și-a menți
nut ferm poziția.

Dealtfel, în lumea sportivă se 
înmulțesc semnele unei hotărîte 
opoziții față de politica de dis
criminare rasială în Africa aus
trală. Este adevărat că întrece
rile campionatelor mondiale de 
sheet și talere de la Antibes 
(Franța) au fost tulburate de 
participarea sportivilor repre- 
zentînd R.S.A., ceea ce a făcut 
ca o competiție presupusă a fi 
de amploare să se reducă la 
înlilnirea doar a cîtorva fede
ralii naționale. în schimb, prin 
acțiunea solidară a unei impor
tante majorități, campionatele 
mondiale de pentatlon modern 
de la San Antonio (S.U.A.) 
s-au desfășurat normal, de la 
ele fiind îndepărtați reprezen
tanții sportului sud-african. In 
tot mai multe federații sporti
ve internaționale se votează 
excluderea federațiilor naționale 
care recunosc sau practică dls-

ale 
din 
de 
lo

discuție 
federa-

din A- 
violen-

criminarea rasială. împotriva 
elementarelor principii umani
tare sau olimpice. Recent, pre
ședintele Federației internațio
nale de lupte, Milan Ercegan 
(Iugoslavia), a declarat : „Comi
tetul executiv al federației 
noastre, consecvent în condam
narea discriminării rasiale în 
sport, refuză să ia în 
cererea de reprimire a 
ției sud-africane".

Recentele evenimente 
frica australă, actele de
ță și de represiune comise de 
regimul rasist de la Pretoria au 
stîrnit îngrijorare în lumea în
treagă. Consecințele s-au simțit 
în mod firesc și în cercurile 
sportive. Ziarul „Sport“-Zurich 
anunță că guvernul britanic în
cetează să sprijine financiar 
echipele sportive care mențin 
contacte cu formații similare 
sud-africane. Ministrul britanic 
al sporturilor. Denis Howell, a 
comunicat federațiilor sportive 
că „politica de apartheid con
travine ideilor umanitare" și 
că, deci. Consiliul sporturilor 
(„Sports Council") nu va mai 
acorda ajutoare materiale spor
tivilor pentru deplasări în Afri
ca de Sud sau pentru primirea 
de sportivi din această țară. în 
același sens, Iona Compagnola, 
ministrul sporturilor din Cana
da. a anunțat că pentru a pro
testa împotriva politicii de 
apartheid a regimului de la 
Pretoria va refuza orice sprijin 
material sau moral sportivilor 
sau federațiilor sportive care 
întrețin legături cu sportul sud- 
african.

Victor BANCIULESCU

Rezultate înregistrate în „opti
mi" (meciuri retur) :

FEMININ ; Sparta Praga — Sd- 
dertălje (Suedia) 101—37, Sparta- 
cus Budapesta — B.C. Dusseldorf 
77—61, GEAS Sesto San Giovanni 
— Elizur Tel Aviv 106—56, Real 
Celta Vigo (Spania) — Cocri 
Aalst (Belgia) 100—61, Minior 
Pemik — B.C. Musette (Olanda) 
93—46 : MASCULIN: A.S. Villaur- 
banne — T.S.K.A. Sofia 99—71, 
Real Madrid — TUS Leverkusen 
116—70 ; Eczacibasi Ankara — Al
vik Stockholm 85—95 ; Zbrojovka 
Brno — UBSC Viena 110—102 ; 
Honved Budapesta — Panathinai- 
kos Atena 93—103 ; Figueirense 
(Portugalia) — Dudelange (Lu
xemburg) 69—65.

A.S.

SEZONUL INTERNAȚIONAL IN FAZA FINALA
Sezonul fotbalistic International 

al anului se apropie de sfirșit. 
In zilele următoare vor fi cu
noscute ultimele echipe care vor 
participa La turneul final al C_M. 
din Argentina, după partidele de
cisive pentru echipele europene 
(dintre care cele mal Importante 
sînt Iugoslavia — Spania șl Bo
livia — Ungaria) șl oea din zo
na Africii, dintre selecționatele 
R.A. Egipt șl Tunisiei.

Echipa Ungariei, prin victoria 
din tur obținută în barajul de la 
Budapesta cu Bolivia (6—0), are 
— firește — prima șansă de cali
ficare. Kămîne de văzut cine se 
va califica în grupa a 8-a : Iugo
slavia sau Spania T Pentru a mer
ge în Argentina, fotbaliștii iugo
slavi vor trebui să ctștige la o 
diferență de două goluri in me
ciul programat la 30 noiembrie, 
la Belgrad. Interesul pentru acest 
joc este major. Toate biletele (in 
jur de 100 000) au fost vlndute ! 
Dintre formațiile calificate din 
zona europeană. Austria a furni
zat cea mal mare surpriză : după 
o absentă de 20 ani, austriecii 
sînt din nou prezent! Intr-un tur
neu final al C.M.

Dintre celelalte zone, prezenta 
Iranului, și, respectiv, a R. A 
Egipt sau Tunisiei constituie o 
surpriză, pentru că ele apar pen
tru prima oară la startul unui 
turneu final al C.M.

Dar, abia încheiate aceste parti
de din preliminariile C.M., săptă
mâna viitoare vom cunoaște gru
pele noii ediții ale campionatului 
european. Tragerea la sorț4 anun
țată inițial pentru 18 noiembrie a 
fost amînală pentru 30 noiembrie, 
la Roma. Să așteptăm evenimen
tul, pentru a cunoaște adversarele 
din grupa preliminară a selecțio
natei țării noastre.

★
La Teheran în fața a 100 000 

spectatori într-un meci pentru 
preliminariile campionatului mon
dial (zona Asia—Oceania), echi
pa Iranului a învins cu scorul 
de 1—0 (1—0) selecționata Aus
traliei. Unicul gol al partidei a 
fost marcat de Jehani în minutul 
44. In urma acestei victorii Ira
nul s-a calificat pentru turneul 
final al campionatului mondial 
din Argentina, fiind cea de-a 12-a 
echipă participantă cunoscută pî- 
nă acum alături de R. F. Ger
mania, Argentina» Brazilia, Peru, 
Scoția, Mexic, Olanda, Polonia, 
Austria, Suedia și Franța. Cele
lalte patru finaliste vor fi de
semnate după disputarea meciu
rilor : Bolivia — Ungaria ; Italia 
— Luxemburg ; Tunisia — R. A. 
Egipt și Iugoslavia — Spania.

TELEX @ TELEX ® TELEX ® TELEX > TELEX
BASCHET • Tn turneul pe ca- 

re-1 întreprinde în S.U.A., selec
ționata masculină a Cehoslovaciei 
a jucat la Chapel Hill cu echipa 
Universității din Carolina de Nord. 
Gazdele au obținut victoria cu 
99—65 (58—47).

FOTBAL $ In „Cupa Balcani
că", echipa iugoslavă Rijeka a 
învins pe teren propriu cu 6—0 
(2—0) formația albaneză Skan- 
derbeg.

HANDBAL G In meci-retur pen
tru „Cupa cupelor" la masculin, 
echipa Barcelona a întrecut pe 
teren propriu cu 15—13 (8—7)
formația Volan Szeged. învingă
tori în primul jcc cu 27-22, 
handbaliștii din Ungaria s-au ca
lificat pentru turul următor. • 
Localitatea vest-germană Sobem- 
heim a găzduit cel de-al doilea 
meci dintre selecționatele femini
ne ale R. F. Germania și U.R.S.S. 
Jucătoarele sovietice au învins cu 
22—18 (13—8). In primul joc,
disputat la Wesel. echipa U.R.S.S. 
cîștigase cu 15—13.

IIOCHEI • La Berlin. în meci 
tur pentru sferturile de finală ale 
C.C.E., Dynamo a întrecut cu 5—1 
(1—0, 3—0, 1—1) formația vest- 
germană E.C. Kdln. Golurile echi
pei din R. D. Germană au fost 
înscrise de Peters (3), Miiller, 
Frenzel și Kuhl, Iar punctul oas
peților ‘ ‘ 
dorfel.

a fost marcat de Unter-

• Turneul desfășurat în 
iugoslav Stip s-a încheiat

ȘAH 
orașul _____ ___
cu victoria cehoslovacului Vlasti- 
mil Hort, care a totalizat 9*/i p 
din 13 posibile. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat Ivkov și 
Quinteros — cite 8*/j p. Lengyel 
— 8 p etc.

TENIS • în optimile de finală 
ale turneului de la Oviedo (Spa
nia) a fost Înregistrată o mare 
surpriză : jucătorul american
Sherwood Stewart a reușit să-l 
elimine cu 6—1, 7—6 pe campio
nul suedez Bjorn Borg. O victo
rie de prestigiu a obținut sl tînă- 
rul cehoslovac Jlri Granat, care

a cîștigat cu 7—6, 7—5 partida eu 
Stan Smith. Alte rezultate: Cox
— Haillet 6—7, 6—3, 6—3 ; Dibbs
— Johansson 6—4, 6—4 ; Fleming
— Franulovicl 6—3, 6—4 ; Rami
rez — Bengtson 6—4, 6—2 : Kodes
— Vasselin 6—2, 6—2, McNair —
Anand Amritraj 4—6, 6—1, 11—9
# In sferturile de finală ale tur
neului feminin de la Melbourne: 
Sue Barker a învins-o cu 6—0, 
7—6 pe Pam Whytcross, iar Wendy 
Turnbull a dispus cu 7—6, 6—3 de 
Kerry Reid.

TENIS DE MASA 0 tn orașul 
suedez Borlange se desfășoară in 
aceste zile campionatele interna
ționale ale Scandinaviei. Rezulta
te în sferturile de finală (pe echi
pe) masculin : R. F. Germania — 
Anglia 3—1 : R. P. Chineză — 
Franța 3—1 ; Iugoslavia — ceho
slovacia 3—2 : Suedia — R.P.D. 
Coreeană 3—2 ; feminin : R. P. 
Chineză — R. F. Germania 3—1, 
Anglia — Cehoslovacia 3—1. Olan
da — Suedia 3-0. R.P.D. Core
eană — Franța 3—1.


