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lin intimpinarea Conferinței Naționale a partidului

CU 0 ÎNSUFLEȚITOARE DĂRUIRE,
ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE MUNCII

I'~ ntr-un climat de puternică efervescență pa
triotică, întregul nostru popor întîmpină Con
ferința Națională a partidului cu o însufle- 

țitoare angajare în îndeplinirea, înainte de termen, 
a mărețelor obiective ale Programului partidului de 
înflorire a patriei, de ridicare a României socialiste 
pe culmile civilizației și progresului, in primele rîn- 
duri ale puternicului front al muncii se află an-

URMAT PĂRINȚII
ÎNTR-ALE MESERIEI Șl SPORTULUI"

@ TINERETUL Șl PASIUNEA LA „UNIO" SATU MARE

gajați sute și sute de mii de tineri ai patriei 
noastre. Cu hărnicia și devotamentul care-i ca
racterizează, ei își exprimă, încă o dată îri aceste 
zile, recunoștința fierbinte față de părinteasca 
grijă a partidului, a secretarului său general, 
tovarășul NîCOLAE CEAUȘESCU, pentru minuna
tele condiții de viață, muncă, învățătură și sport, 
care le sînt create.

„Vedețî această oază horti
colă ? ne spune secretarul aso
ciației sportive „Unio“ din Satu 
Mare, Iosif Tar, traversînd 
curtea ce duce la sediul comi
tetului de partid. Imediat după 
război, aici era un teren viran 
unde noi, copiii muncitorilor a- 
telierelor, sub pretext că ne 
așteptăm părinții să iasă din 
schimb, încingeam niște meciuri 
de fotbal în care adversar per
manent era... praful ! Și dacă 
noi, copiii de atunci, ne-am ur
mat părinții intr-ale meseriei și

în dragostea pentru această uzi
nă, care nu mai seamănă de 
mult cu vechile ateliere, cum 
am putea azi să nu dăm cre
dit și sprijin copiilor noștri, ti
neretului de la „Unio“, care 
vrea ca după orele de muncă 
să se destindă prin sport ?“.

Ce înseamnă tineretul la ma
rea întreprindere sătmăreană ? 
„Peste 70% din personalul mun
citor, un aport consistent și res
ponsabil Ia îndeplinirea sarcini
lor de producție, un entuziast 
animator al activităților cultu

ral-sportive", ne răspunde lapi
dar secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii, loan Tarta.

Ce înseamnă responsabilitatea 
în această unitate-pivot a 
industriei județului Satu Mare ? 
„Liantul cotidian al activității 
celor peste 8 000 de oameni ai 
muncii — români, maghiari, 
germani — care acum, în preaj
ma Conferinței Naționale a 
partidului, raportează depășiri 
atît la producția globală, cit și 
la producția marfă. Iată două 
repere : depășirea la produc
ția globală pe primele 10 luni 
ale anului a însemnat peste 43 
milioane lei, iar productivita
tea muncii a înregistrat un pro-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pap. 2—3)

LONDRA, 1 (Agerpres). — La 
Liverpool s-a desfășurat 'întîl- 
nirea internațională amicală de 
box dintre selecționatele Româ
niei ți Angliei. Pugiliștii români 
au obținut o victorie categori
că, cu scorul de 10—1. Iată re
zultatele înregistrate : semimus- 
că: Remus Cozma b. p. Paul 
Fletcher ; cocoș : Teodor Dinu 
b. p. G. Nickels ; pană : Gheor- 
ghe Ciochină b. p. A. Owens ț 
semiușoară i Dragomir Ilie p. p.

George Gilbody (învingătorul 
lui Simion Cuțov la C.E. de la 
Halle) ; ușoară : Calistrat Cu
țov. b. ab. 3 C. Sanigar ; Carol 
Hajnal b. p. W. Green ; semi- 
mijlocie : Cornel Hoduț b. ab. 2 
G. Walker ; mijlocie mică : Ion 
Miron b. ab. 1 K. Wiliams ; 
mijlocie : Alee Năstac b. p. D. 
Parkes ; semigrea : Ion Gyorffi 
b. p. R. Christie ; grea : Mircea 
Simon b. ab. 2 A. Palmer.

IA VOLEI MASCULIN: DINAMO
A ÎNVINS LS.K.A. MOSCOVA

BERLIN 1 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional 
masculin de volei de la Leipzig, 
echipa Dinamo București a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—12,

BUCUREȘTI
CD 3-1

15—8, 6—15, 15—11) formația
Ț.S.K.A. Moscova, după un meci 
de excelent nivel tehnic, trans
mite corespondentul sportiv al 
agenției ADN.

Înotătoarele românce invitate
DE COMITETUL OLIMPIC DIN R.D.G.

înotătoarele românce au fost 
invitate la marele concurs in
ternațional organizat de Comi
tetul Olimpic din R.D. Germa
nă ce va avea loc la Berlin în 
zilele de 10 și 11 decembrie. 
Și-au mai anunțat participarea 
sportivi din S.U.A., Canada, M. 
Britanie, Olanda, Suedia, Italia, 
U.R.S.S. și R.F. Germania.

F. R. Natație a selecționat 
pentru această prestigioasă com

petiție patru înotătoare de la 
Dinamo București : Carmen 
Bunaciu, Anca Miclăuș, Miliae- 
la Costea și Ligia Anastasescu. 
După cum se știe, cu cîteva 
zile înainte, aceste sportive au 
participat și în cadrul Dinamo- 
viadei, echipa lor clasîndu-se 
pe locul secund după înotătoa
rele din R. D. Germană, dar 
înaintea celor din U.R.S.S., Un
garia, Cehoslovacia, Bulgaria și 
Polonia.

Simbâtă și duminică, la Brașov

SE VA DECIDE ECHIPA CAMPIOANA LA LUPTE LIBERE

0 ZI A SPORTULUI 
LA IREMOAS

® Cu aceeași voie bună, 
In atelier și pe gazonul stadionului 

în aceste zile premergătoare 
marelui eveniment din viața 
partidului și poporului nostru, 
Conferința Națională a P.C.R., 
la IREMOAS (întreprinderea de 
radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare), ca 
în multe alte unități productive 
ale Capitalei, domnește însufle- 
țitoarea atmosferă a muncii.

„Pentru iubitorii sportului din 
întreprinderea noastră este o 
mîndrie să vedem eă în primele 
rînduri ale frontului muncii se 
află numeroșii tineri pe care îl 
aplaudăm în întrecerile din săli

Demonstrație prezentată de două dintre cele mai mici eleve ale 
maestrei emerite a sportului Olga Szabo. Foto : Ion MIHAICA

La numai o săptămînă după 
stabilirea formației campioane 
la lupte greco-romane, acum 
este rîndul celor mai bune e- 
chipe de libere să se întîlneas- 
că pentru disputarea turneului 
final.

Ultimul act al Diviziei de li
bere este programat sîmbătă și 
duminică, în Sala sporturilor 
din Brașov. La aceste întreceri, 
care se vor disputa tot după 
sistemul turneelor individuale 
(fiecare cu fiecare), vor fi pre- 
zenți componenții echipelor cla
sate pe primele două locuri în 
serii : C.F.R. Timișoara, U.M.

Timișoara (seria I), Steagul 
roșu Brașov, Lemnarul Odor- 
heiul Secuiesc (seria a Il-a), 
Steaua, Hidrotehnica Constanța 
(seria a III-a), Dinamo Brașov 
și Rapid București (seria a 
IV-a).

Chiar dacă este vorba despre 
o competiție pe echipe, sistemul 
de desfășurare a campionatului 
ne va oferi prilejui să-i vedem 
evoluînd pe majoritatea celor 
mai buni sportivi din țară, an
gajați într-o întrecere directă, 
într-un concurs de mare dificul
tate.

LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ
La sfîrșitul săptămînii, în 

Capitală, un important meci a- 
mical internațional pentru echi
pa reprezentativă masculină de 
gimnastică a României. Sîmbă
tă și duminică, la sala „23 Au
gust" din Capitală, ea va întîlni 
puternica echipă a R.D. Germa-

D. GERMANĂ
(seniori și juniori)

ne, într-un concurs care pro
gramează atît exerciții impuse, 
cit și liber alese. în aceleași 
zile și în aceeași sală se va 
desfășura și întîlnirea dintre 
selecționatele masculine de ju
niori ale României și R.D. Ger
mane.

și de pe stadioane — ne spunea 
ing. Vasile Badiu, secția băi, 
președintele secției de volei. E- 
chipa de volei a secției, la a că
rei pregătire contribuie din plin, 
este campioană pe întreprin
dere. In secția echipament, 
fruntașă pe întreprindere, prin
tre cei mai harnici muncitori 
se numără voinicul de peste 
100 kg, Gheorghe Trăistaru, 
vicecampion republican la hal- 
tere-juniori și realizator a nu 
mai puțin de șapte recorduri 
naționale, colegul său, Grigore 
Carpiuc, alți halterofili fruntași. 
„Cel mai bun antrenament este 
munca, spunea antrenorul lor, 
Marin Lugojan. Aici îi văd ce 
pot...".

Vizităm secția armături. Aco
perind glasul mașinilor, secre
tarul asociației „URBIS", Gheor-

Viorel TONCEANU

Un sondaj cu 61 de subiecți ae descoperă

CITEVA MARI ADEVĂRURI [pentru a cîta oară?]

(Continuare in pag. 2—3)

FESTIVALUL MINIBASCHETULUI 
BUCUREȘTEAN

Tradiționalul Festival al mi- 
nibaschetului bucureștean, orga
nizat anul acesta în cadrul 
„Daciadei", se va desfășura 
duminică dimineață în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 10,30. 
Programul cuprinde o serie de 
interesante acțiuni, printre care 
demonstrații tehnice, meciuri 
între cele mai bune echipe din 
Capitală, precum și un joc de
monstrativ între două formații 
alcătuite din componenții lotu
lui reprezentativ de seniori.

Pe baza unor chestionare la care au 
fost invitați să răspundă 61 de fot
baliști de la echipele Politehnica Ti

mișoara, F.C. Olimpia S. Mare, F.C. Bihor 
și F.C.M. Reșița (alegere absolut întîmplă- 
toare), am făcut, de curînd, o investigație 
asupra unor probleme pe care le-am con
siderat de actualitate privind condițiile de 
pregătire a performanței, antrenamentul 
invizibil, interesul cu care fotbalistul de 
azi privește activitatea de viitor în even
tualitatea îmbrățișării meseriei de antre
nor. Răspunsurile (la care am solicitat 
maximă sinceritate), primite în scris, fără 
a fi semnate (așa a fost convenția noas
tră) invită la numeroase reflecții, ne diri
jează spre cîteva din marile neajunsuri 
ale fotbalului nostru. Dar să trecem la 
obiectul sondajului.

• ÎNTREBAREA NR. 1 : „Considerați 
că în clubul dv. există toate condițiile 
necesare unei pregătiri Ia nivelul cerin
țelor marii performanțe ?“

Dintre cei 61 de subiecți, 35 consideră 
că, în general, există aceste condiții, 26 
fiind însă de părere contrarie. Cei din 
urmă motivează răspunsul lor — în primul 
rînd — prin lipsa de interes manifestată 
de conducerile cluburilor și de organele 
locale pentru amenajarea unor terenuri 
corespunzătoare antrenamentelor ; în ca
zul cluburilor din Satu Mare și din Reșița 
(și nu numai acolo, după cite știm) situa
ția este chiar foarte critică, deoarece sin
gurul loc de pregătire este... terenul de 
competiție. Și cind ne gîndim că ambele

DESPRE FOTBAL
sînt unități sportive specializate, avînd de
numirea „cluburi de fotbal" ! In astfel de 
împrejurări suferă procesul de pregătire, 
rezultatele nu sînt conforme cu cerințele 
performanței, ca să nu mai vorbim că ge-
twwwwwwwwwwv
@ Adevărații gospodari nu așteap
tă cadou terenurile de pregătire. Și 
le fac singuri ! 0 Majoritatea jucă
torilor răspund că nu fac antrena
mente suplimentare. Atunci cum 
să-și desăvîrșească pregătirea ? @ 
Aflăm (și nu ne-a venit să credem): 
24 de fotbaliști consumă săptămînal 
1 100 țigări ! © Tonusul muscular 
întreținut cu... jocuri de table și 
remmy ! @ Cantonamentul, un sub
terfugiu al lipsei de conștiință și de 

răspundere
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\w 

nerațiile care vin (este vorba de copiii și 
juniorii de la centrele respective) cu greu 
se formează sau... „trec anii" și nu apare 
mai nimic ! Se mai aduc în discuție lipsa 
sau inconsecvența folosirii mijloacelor mo-

SI FOTBALIST!
derne de refacere rapidă după efort, care 
ar trebui dirijate în permanență și cu com
petență de către medici de specialitate.

• ÎNTREBAREA NR. 2 : „Lucrați 
singur, în afara programului dirijat, 
pentru remedierea unor deficiențe, pen
tru desăvîrșirea pregătirii dv. ?“

43 de răspunsuri sînt negative, numai 18 
fotbaliști declarînd că acordă o anumită 
cantitate de timp pregătirii individuale în 
afara antrenamentului. Trebuie să recu
noaștem că acest raport este ilustrativ 
pentru calitatea fotbalului practicat în pri
mul campionat ol țării, cu consecințe la 
nivel Internațional. Cei care nu lucrează 
suplimentar motivează aceasta prin „lipsă 
de timp". Dacă avem în vedere marile 
obligații la care trebuie să se supună un 
fotbalist de la eșalonul cel mai important, 
atunci optica lor — și nu numai a celor 
investigați — trebuie să se schimbe. Nu e 
nevoie să ne gîndim prea mult pentru a 
aduce exemple pozitive în acest sens. S& 
ne amintim doar de Petschovschi, Ozon, 
Dumitriu II, Ion Ionescu, Eusebio, Bobby 
Charlton, Milutinovici, Cruyff, Altafini sau

Stelian TRANDAFIRESCU 
Mircea TUDORAN



OPT PE TRICOU, ZECE IN CATALOG

Antrenorul la locul de muncă, in „atelierul per

Colocviu ad-hoc, pe un colț 
de teren la Parcul copilului, 
într-un trio de ingineri, un trio 
— el însuși — cu putere de 
simbol, vorbind, o dată mai 
mult, despre generosul legămînt 
al rugbyului față de principiul 
lui Juvenal : Viorel Moraru, 
antrenor emerit, Radu Demian 
și Alexandru Pop, maeștri eme- 
riți ai sportului. „Furăm" cu
coada ochiului la alergarea e- 
gală a juniorilor Griviței Roșii, 
comandată nu de antrenor, ci 
de unul dintre ei, pentru că 
așa se obișnuiește adesea la 
rugby, căpitanul să conducă nu 
numai în joc, ci să aibă sarcini 
și dincolo de cele 80 de minute 
ale încleștării (și nu putem uita 
aici, pentru că a venit vorba, 
de uimirea antrenorului de fot
bal Ion Motroc cînd a văzut 
așa 
mă, 
bim 
riscă 
riei. ____ __  .
colul" : dacă vreți talent, uita- 
ți-vă la puștiul care conduce 
încălzirea 1 Viorel Moraru surî- 
de, cu o undă de mulțumire 
nedisimulată, dar nu scoate o 
vorbă, își face de lucru, lovind 
un balon imaginar, așa, ca „pe

vremuri". Căpitanul de echipă 
își vede de treabă. Are un spa
te lat, e înalt spre 1,90. Arată 
bine, nu-i așa ?, întreabă, cu un 
zîmbet, Alexandru Pop. Are o 
osatură formidabilă 1 Dar nu 
asta e esențialul. Puștiul m-a 
pus jos, acum doi ani, cind a 
venit — la numai 14 ani — în 
pregătire cu prima echipă. Are 
un gest de pasă, o intuiție pe 
care numai Viorel Moraru a 
avut-o, pe care au încercat s-o 
imite mulți (și eu...), fără reu
șită. Ce mai, e făcut pentru 
rugby...

...Colocviul ad-hoc se termină 
— nu 
odată 
tanul 
coul
uniforma 
ai ales - 
un liceu (Gheorghe 
profil de matematică-fizică ? 
Pentru mine matematica, fizica 
și rugbyul sînt... materiile cele 
mai dragi. Pentru că se leagă. 
Balonul oval îți cere — pentru 
a-1 stăpini și tu pe el, nefiind 
suficient numai raportul invers, 
al simplei pasiuni—să fii foarte 
exact. Rugbyul este o ecuație 
cu multe posibilități de rezol
vare (de aici și poezia lui) al

din 
cu 
de 
cu

simplă coincidență — 
antrenamentul. Căpl- 
echipă schimbă tri- 
numărul 
de elev.
întrebăm

ceva, cu un an în ur- 
pentru prima oară). Vor- 
despre talent și discuția 
să rămînă în sfera teo- 

Radu Demian simte „peri-

8 pentru 
Cum de 
— tocmai 
Lazăr) cu

unei singure... cunoscute : ÎN
CERCAREA, țelul suprem al 
luptei dintre buturi. Am înțe
les aceasta mai de mult, înain
te de a-mi alege drumul. Ve
deți, eu vin Ia rugby de la... 7 
ani. La 9 ani mi-am spus că pot 
îndrăzni să-mi măsor puterile, 
și antrenorul de azi al Rapidu
lui, Ion Teodorescu (și el ingi
ner, și încă dintre cei mai res
pectați la marea întreprindere 
Grivița Roșie — nota noastră) 
mi-a fost primul dascăl. La 
rugby „bați", așadar, către... 
note mari. Să fie la fel și la 
matematică, fizică sau la cele
lalte materii din catalogul cla
sei a X-a ? încerc să merg și 
anul acesta cel puțin spre 
media de anul trecut : 9,67. Cit 
mai aproape de zece...

Zece, adică absolut, în lim
bajul convențional al școlii. Vis 
de absolut, la carte și la 
rugby, un vis
Octavian 
vreți, și 
băiatul 
primului 
România.
din tată

la carte și 
firesc pentru 

Moraru. Firesc, dacă 
pentru că e vorba de 
antrenorului emerit al 

club de rugby din 
Simbioza lui Juvenal, 

în fiu, peste timp...

Geo RAEȚCHI

SPORTIVI DIN OPT ȚĂRI
IN „CUPA CARPAȚI"11

LA POPI
Pe arena Voința din Capitală 

se va desfășura mîine și dumi
nică tradiționala competiție in
ternațională de popice, „Cupa 
Carpați", întrecere de prestigiu 
ajunsă la a Xl-a ediție. Și anul 
acesta Ia „Cupa Carpați" vor fi 
prezenți jucători valoroși din 
opt țări : Austria, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și, 
evident, România. Printre cei 
care vor evolua pe pistele de 
plastic de la Voința se numără 
o serie de sportivi de certă va
loare internațională, cum sînt 
Nikola Dragas (Iugoslavia), 
campion mondial la individual, 
Iosif Tismănar — Ilie Băiaș 
(România) campioni mondiali la 
perechi și alții.

De azi, la Galati

CAMPIONATUL
PE HALTERE PE ECHIPE

De azi pînă duminică se vor 
a la Galați întrecerile 

ale campionatului na
de haltere pe echipe, 
pentru primele locuri se 
echilibrată.
cum arată clasamentul,

desfășura 
decisive 
țional 
Lupta 
anunță

Iată ___  _____ __________
înaintea disputelor de la Galați : 
1. Steaua 77 p ; 2. Clujeana 72 p ; 
3. A.S.A. Tg. Mureș 70 p ; 4.
Rapid 67 p ; 5. Chimpex Con
stanța 67 p etc. Prin urmare, se 
prevede o întrecere strînsă între 
primele două clasate, în care 
deținătoarea * titlului, Steaua, are 

mai presus 
de clasamentul pe echipe, tre
buie să stea preocuparea halte- 

a obține rezultate 
1. ...U bune.

prima șansă. Dar, 
de clasamentul

rofililor de _____
individuale cit mai

Am poposit din nou prin cîteva săli, pe terenuri de sport, in 
dorința de a urmări munca antrenorilor, a profesorilor, care migă
lesc la formarea viitorilor performeri. De astă dată, în raidul nos
tru, ne-am propus 
iată ce am aflat :

să urmărim aspecte ale muncii de selecție. Și

LECHASELECȚIA Șl
Care! dintre noi,
aleee străjuită de pomi, n-a 

o crenguță mai izolată 
și, așa din amor sportiv pro
priu, nu și-a luat avînt spre a 
vedea dacă o poate ajunge cu 
mina ? Dacă izbuteam și eram 
în grup, cei din grup — ispitiți 
de joc — încercau și ei. Unii 
reușeau, alții nu. Cei care reu
șeau, „evoluau" și în dreptul 
pomului următor. Se forma ast
fel o „echipă", criteriul de se
lecție fiind simplu, convingător.

Firește, astăzi, antrenorul are 
alte criterii de selecție pentru 
a forma o echipă. Criterii și 
aparat^ moderne, capabile să 
depisteze sportivul cu detentă, 
fără ca acesta să... sară ! De
sigur, la modul teoretic. Ne
ajunsurile vin — la modul prac
tic — în momentul cînd, totuși, 
trebuie să sară ! Cînd, bună
oară, specialiștii voleiului nos
tru, analizînd evoluția slabă a 
divizionarelor, au construit un

o 
fixat

niergînd pe

fel de „pom cu rămurele", in- 
vitînd sportivii să sară. Echipa 
de volei fete Chimia Tr. Mă
gurele nu a reușit această 
„performanță", din care cauză 
nu a jucat cinci etape în cam
pionatul Diviziei B. Abia după 
a „treia încercare", după 
treilea drum la București 
putut lua normele impuse de 
federație. Selecție !...

Și lecție !... In timp ce antre
norul Marin Ruță își felicita 
„chimistele" pentru reușită, în 
sala aproape goală a intrat o 
tînără. S-a uitat la „pom", a 
sărit în joacă și a pus la loc 
toate „rămurelele" deranjate. 
„Jucătoare?" „Nu, vizitatoare!..."
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a
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Și căut

Cum își crește tenisul performerii de miine ?

MUNICIPIUL TÎRGOVIȘTE —
LA CIRCUITUL NAȚIONAL AL

ca 
de

Dacă cineva mai puțin fami
liarizat cu problemele tenisului 
vizitează, în aceste zile, com
plexul de 12 terenuri amplasate 
în zona cetății, din municipiul 
Tîrgoviște, poate crede 
„sportul alb“ dăinuie aici
multă vreme. Realitatea este că 
abia în ultimii ani, datorită 
sprijinului acordat de Comitetul 
județean Dîmbovița al P.C.R., 
tenisul a devenit și aici un sport 
la îndemîna tinerilor dornici 
să-l practice la nivel de perfor
manță. Cele cîteva elemente — 
în mod cert talentate — care 
bat acum la porțile consacrării 
(îi avem în vedere pe Daniel 
Stănescu și Ionuț Șesu, primul 
de 17, celălalt de 12 ani) nu 
sînt rodul unor susținute și me
todice acțiuni de selecție ci, ca 
să spunem așa, fructul ambiției 
părinților lor de a-și vedea
copiii printre performeri.

>
Acțiuni de selecție bine gîn- 

dite și puse la punct, susți
nute de tehnicieni calificați, abia 
in această vară au început a fi 
întreprinse în Tîrgoviște. Nu
mărul mare de școli existente, 
ca și darea în folosință a celor 
12 terenuri, aparținînd asocia
ției sportive Metalul (a între
prinderii de utilaj petrolier) au 
fost elementele de la care s-a 
pornit o activitate care, neîn
doios, va da roade. Cu sprijinul 
organelor locale s-a reușit ca 
la 
la 
să 
în __
este de precizat faptul că Inspec
toratul școlar al județului Dîm
bovița, împreună cu C.J.E.F.S., 
s-au străduit și au creat con
diții celor peste 30 de copii 
care au fost selecționați, într-o 
primă etapă, să beneficieze de

începutul acestui an școlar, 
Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
funcționeze grupe de tenis 
cadrul anilor I și III. Aici

ULTIMELE RESTANȚE IN DIVIZIA A 
LA BASCHET FEMININ

Miercuri și joi s-au desfășurat 
ultimele restanțe ale Diviziei A 
la baschet feminin, încheiate cu 
următoarele rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI 2—0:
83—63 (41—29) și 73—65 (32—35).
Gazdele au repurtat victoria la 
scor in prima partidă, dar în a 
doua au luptat din răsputeri pen
tru a învinge o echipă ambiți
oasă. Coșgetere : Casetti 12+17, 
Cristea 11+17, respectiv Lcabu 
14+17. Au arbitrat bine A. Guta 
(Craiova) și P. Georgescu (Ora
dea). (P. ARCAN ' ~ ----------
— coresp.).

C.S. ȘCOLAR 
MOBILA SATU 
78—108 (43—44) și _ .
Eliminarea după prima repriză a

și C. CREȚU

PLOIEȘTI — 
MAKE 0—2 : 

62—104 (35—45).

jucătoare de bază — Cuțovdouă ,________ —
și Canja — a diminuat șansele 
formației din Ploiești în partida 
de miercuri ; joi a lipsit — mo
tivat — Popescu. In aceste con
diții, sătmărencele, cu contra
atacuri foarte eficiente (în cursul

nuarie.

cărora s-a evidențiat Mihalka), au
cîștigat la diferențe categorice.

Clasament la zi:
1. I.E.F.S.-Lic. 2 18 18 0 1617-1241 36
2. Rapid 18 15 3 1421-1255 33
3. Crișul 18 12 6 1354-1196 30
4. Olimpia 18 12 6 1385-1216 30
5. Mobila 18 10 8 1591-1441 28
6. Polit. Buc. 18 8 10 1310-1237 26
7. Univ. Tim. 18 8 10 1317-1320 26
8. „U“ Cj.-N. 1» 10 8 1181-1150 25
9. Voința Bv. 18 5 13 1357-1489 23

10. Progresul 18 5 13 1256-1391 23
11. C.S. Șc. PI. 18 4 14 1134-1531 22
12. C.S.U. Gl. 18 1 17 1124-1580 19

Campionatul se reia La 21 ia-

RACORDAT
TENISULUI!

toate condițiile pentru ca, pa
ralel cu învățătura să se poată 
dedica și performanței. De pre
gătirea lor se ocupă atît antre
norul Ion Stănescu (cel dato
rită căruia se poate vorbi de 
performanță în tenis la Tîrgo
viște), cit și instructorul Sorin 
Erlic. Munca de selecție, ca și 
îndrumarea din punct de vede
re metodologic a viitorilor per
formeri este asigurată de o fostă 
jucătoare de tenis, absolventă 
a I.E.F.S., profesoara Adriana 
Caraiosifoglu. Ea are posibili
tatea de a recruta elemente de 
la mai multe școli generale din 
municipiu, dar îndeosebi de la 
Școala generală nr. 6 unde, de 
asemenea, funcționează clase de 
tenis. In privința selecției de 
Ia clasele mici, Adriana Cara
iosifoglu ar trebui mai mult a- 
jutată de Inspectoratul școlar, 
întrucît unii dintre colegii ei, 
profesori de educație fizică, în- 
tîrzie să-i dea o mină de aju
tor în munca de recrutare a 
viitorilor performeri. Iată nu
mele cîtorva dintre copiii se
lecționați pentru tenis : Horia 
Șeicărescu, Florin Ristachc, 
Florin Șesu (anul I), Liliana 
Iliescu, Nicolae Stanciu, Octa
vian Ionescu, Marcela Bănescu 
(anul III), Liviu Iliescu, Răz- 
van Costache, Gilda Moldovea
na (de la școlile generale).

După cum aflăm de la antre
norul federal Alexe Bardan — 
la Tîrgoviște va începe 
struirea unei săli de 
3 terenuri. Aceasta 
o „premieră absolută" 
îndoim că tehnicienii 
goviște, ca și organele sportive, 
vor face eforturile necesare 
pentru a se ridica la înălțimea 
cerințelor acestei prețioase ac
țiuni de promovare a tenisului.

Ion GAVRILESCU

La prima vedere un antrena
ment obișnuit. A avut, însă, un 
ritm, o intensitate aparte. S-a 
muncit dens, fără respiro. Ado
lescenții s-au mișcat bine, au 
început deja să semene a bas- 
chetbaliști. La „Tinărul dina- 
movist“, antrenorul Teodor 
Giurculescu „sculptează" bas- 
chetbaliști. E plăcut să lucrezi 
în plin. Și ce simplu pare... 
„Pare“ pentru că acest antre
nament, în... aparență obișnuit, 
a început cu multă vreme îna
inte. Cu un an, cu 2, cu 3... 
Antrenorul Giurculescu spune : 
„Ritmul și intensitatea se rea
lizează numai cu copii talen- 
tați“. Trebuie adăugat : pe care 
trebuie, însă, să-i cauți mulț. 
Și, deseori, să nu-i găsești ! îți 
apare careva în fața ochilor...

„Pe unul l-am găsit la Insti
tutul de endocrinologie, Ia doc
torul Paul Săvescu, cu care sînt 
prieten. Zicea că e prea înalt, 
la 2,01 metri, și vroia să nu 
mai crească. Acum este în lo
tul național de juniori : Daniel 
Antochi“. Sau : „Pe Victor Da
vid, acum la Dinamo și in lo
tul național de seniori, l-am în
tâlnit într-o școală generală, 
undeva pe la marginea Bucu- 
reștiului. A venit apoi cu pă
rinții la antrenament, singur nu 
ar fi făcut-o“. Sau: „Pentru al
ții, a trebuit să mă duc și mai 
departe. La Galați, de pildă, ca 
să-1 iau de acolo, pe Titu Be- 
cea, de \ ___ w__ ~
acum în Divizia națională a ju
niorilor". Sau : „Nimeni nu i-ar 
fi dat vreo șansă de a ajunge 
baschetbalist lui Gheorghe Du
mitru, acum in... lotul de se-

2,06 metri, care joacă

con
tents cu 

înseamnă 
și nu ne 
din Tîr-

t CEASUL ESTE UN DAR 
PENTRU MAI MULTI ANI

lunci celor 
moi mori 
bucurii

Vă recomandăm 
cele mai noi mo
dele existente în 
magazinele Unirea, 
Bucur Obor, în ce
lelalte magazine u- 
niversale din țară 
precum și în uni
tățile comerciale 
specializate :

• POLIOT, ceas 
de mină. Are 17 
rubine, carcasa au
rită, de diferite 
forme. Prețul: 409 
lei.

• VOSTOC. ceas 
de mină antiacva- 
tic. Are carcasa 
aurită, de diferite 
forme. Prețul : 
Iei.

• FOBEDA, 
de mină. Are 
casa de 
forme. Prețul 
Ici.

ETHO

O ZI A SPORTULUI LA IREMOAS
(Urmare din pag. 1)

428

ceas
car- 

diferite
355

ghe Cioranu (admirabilă însu
flețirea cu care se dedică acest 
om activități sportive), ne stri
gă : „Aici sint băieții lui nea 
Ene Nedelcu, boxerii...". Notăm 
cîteva nume : Marin Ifrim — 
campion balcanic la tineret, Pe
tre Anton, Ion Ignea. Lucrează 
cu aceeași precizie cu care evo
luează pe ring. „îi veți vedea 
după-amiază in întrecere".

In după-amiaza aceleiași zile, 
consiliul asociației, cu spriji
nul comitetului de partid și al 
conducerii întreprinderii, a or
ganizat o zi a sportului, sub ge
nericul ..Daciadei". Ideea 
este nouă. La IREMOAS 
frecvente asemenea acțiuni,
data aceasta, însă, evenimentul, 
înscris in suita manifestărilor 
închinate Conferinței Naționale 
a partidului, a căpătat o am
ploare deosebită. Este grăitoare 
in acest sens fie și o scurtă 
enumerare de fapte (gazde ale 
manifestărilor au fost impună
torul lăcaș de cultură al între-

nu 
sînt
De

• MOLNIA, ceas
ș ........ de buzunar. Pre- gî
g: • țtil : 425 Iei. g
^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^

prinderii — clubul — și terenu
rile modernei baze sportive 
complexe). Mai întîi s-a desfă
șurat un schimb de experiență 
pe tema gimnasticii la locul de 
muncă, la care au participat in
vitați din peste 100 de asocia
ții bucureștene. In același timp, 
în sala de șah, un simultan sus
ținut de maestrul sportului Petre 
Seimeanu în fața cîtorva zeci 
de tineri din uzină ; in sala de 
spectacole, o întilnire cu maes- 
tra emerită a sportului Olga 
Szabo (Steaua) și cele mai ti
nere eleve ale sale ; o gală de 
box între sportivii gazde și o 
formație prahoveană ; demon
strații de haltere ; un simpozion 
cu tema „Munca, suportul per
sonalității". Pe terenurile de 
sport s-au desfășurat întîlniri 
de baschet, volei, fotbal, între
ceri atletice.

I-am urmărit pe acești tineri 
inimoși în muncă și Ia sport 
plecînd spre casă, în grupuri, 
plini de voie bună. A doua zi 
se vor fi întors Ia lucru cu a- 
ceeași voioșie tinerească.
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NEAM URMAT
(Urmare din pag. I)

cent de 101,3 la sută — care ne 
permit să apreciem că planul 
pe 1977 va fi îndeplinit cu suc
ces, premisă pentru pregătirea 
optimă a planului pe anul 1978. 
Aceasta va fi contribuția noas
tră majoră la realizările jude
țului — care și-a îndeplinit pla
nul producției industriale pe 
primii doi ani ai cincinalului cu 
34 de zile mai devreme — pe 
care le vom raporta Conferinței 
Naționale a partidului", preci
zează secretarul Comitetului de 
partid pe întreprindere, Ale
xandru Coroiu, delegat la Con
ferință.

Ce înseamnă entuziasmul Ia 
„Unio" ? Relația muncă — per
formanță se manifestă pe teri
toriul întreprinderii, marea ma
joritate a luptătorilor divizio
nari A de la C.S. Satu Mare (și 
a antrenorilor lor !) fiind mun
citori la „Unio", începînd cu 
Octavian Fejer, turnător-for- 
mator, fost campion național 
de juniori, și terminînd cu an
trenorii Iosif Toma și Adalbert 
Zseder. „Cum te împaci cu 
timpul, Octavian Fejer ?“ „în
desind în fiecare oră ce-i este 
necesar, pentru că într-o zi 
una-i treaba, alta-i sportu’ și 
alta-i activitatea obștească. Fie
care la timpu’ său, nici prea 
tirziu, nici prea devreme, 
am reușit să termin cu 
școala profesională, să fac 
lupte ca performer, să lucru și 
în comitetul U.T.C. pe între
prindere". Relația muneă-pa- 
siune, hrănită pe terenul fertil 
al întreprinderii, animă sportul 
de aci, propagă ideea de sport 
în familiile muncitorilor, spri
jină sportul în municipiu. Co
muniștii Vasile Pușcaș, inginer, 
șeful serviciului producție, și 
Otto Betuker, maistru, șef ad
junct la secția 5 transport, își 
dedică o mare parte din timpul 
lor liber disciplinei favorite, 
primul ca vicepreședinte al clu-
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i/fi intimpinarea Conferinței Nafionale a partidului

CU 0 ÎNSUFLEȚITOARE DĂRUIRE,
ÎN PRIMELE RÎNDURI ALE MUNCII

1'~ ntr-un climat de puternică efervescență pa
triotică, întregul nostru popor întimpină Con
ferința Națională a partidului cu o insufle- 

țitoare angajare în îndeplinirea, înainte de termen, 
a mărețelor obiective ale Programului partidului de 
înflorire a patriei, de ridicare a României socialiste 
pe culmile civilizației și progresului. în primele rîn- 
duri ale puternicului front al muncii se află an

„NEAM URMAT PĂRINȚII 
ÎNTR-ALE MESERIEI Șl SPORTULUI" 

@ TINERETUL Șl PASIUNEA LA „UNIO" SATU MARE
„Vedeți această oază horti

colă ? ne spune secretarul aso
ciației sportive „Unio“ din Satu 
Mare, Iosif Tar, traversînd 
curtea ce duce la sediul comi
tetului de partid. Imediat după 
război, aici era un teren viran 
unde noi, copiii muncitorilor a- 
telierelor, sub pretext că ne 
așteptăm părinții să iasă din 
schimb, încingeam niște meciuri 
de fotbal în care adversar per
manent era... praful ! Și dacă 
noi. copiii de atunci, ne-am ur
mat părinții într-ale meseriei și

în dragostea pentru această uzi
nă, care nu mai seamănă de 
mult cu vechile ateliere, cum 
am putea azi să nu dăm cre
dit și sprijin copiilor noștri, ti
neretului de la „Unio“, care 
vrea ca după orele de muncă 
să se destindă prin sport ?“.

Ce înseamnă tineretul la ma
rea întreprindere sătmăreană ? 
„Peste 70% din personalul mun
citor, un aport consistent și res
ponsabil la îndeplinirea sarcini
lor de producție, un entuziast 
animator al activităților cultu-

gajați sute și sute de mii de tineri ai patriei 
noastre. Cu hărnicia și devotamentul care-i ca
racterizează, ei iși exprimă, încă o dată in aceste 
zile, recunoștința fierbinte față de părinteasca 
grijă a partidului, a secretarului său general, 
tovarășul NiCOLAE CEAUȘESCU, pentru minuna
tele condiții de viață, muncă, învățătură și sport, 
care le sînt create.

ral-sportive“, ne răspunde lapi
dar secretarul comitetului U.T.C. 
al întreprinderii, loan Tarța.

Ce înseamnă responsabilitatea 
în această unitate-pivot a 
industriei județului Satu Mare ? 
„Liantul cotidian al activității 
celor peste 8 000 de oameni ai 
muncii — români, maghiari, 
germani — care acum. în preaj
ma Conferinței Naționale a 
partidului, raportează depășiri 
atît la producția globală, cit și 
la producția marfă. Țață două 
repere : depășirea la produc
ția globală pe primele 10 luni 
ale anului a însemnat peste 43 
milioane lei, iar productivita
tea muncii a înregistrat un pro-

Paul SLAVESCU

(Continuare in pap. 2—3)

Un frumos succes al pugiliștilor noștri, ia Lirerpoor

ROMÂNIA-ANGLIA 10-1
LONDRA, 1 (Agerpres). — La 

Liverpool s-a desfășurat 'întîl- 
nirea internațională amicală de 
box dintre selecționatele Româ
niei și Angliei. Pugiliștii români 
au obținut o victorie categori
că, cu scorul de 10—1. Iată re
zultatele înregistrate : semimus- 
că t Remus Cozma b. p. Paul 
Fletcher; cocoș : Teodor Dinu 
b. p. G. Nickels ; pană : Gheor- 
ghe Ciochină b. p. A. Owens; 
semiușoară : Dragomir Ilie p. p.

George Gilbody (învingătorul 
lui Simion Cuțov la C.E. de la 
Halle) ; ușoară : Calistrat Cu
țov. b. ab. 3 C. Sanigar ; Carol 
Hajnal b. p. W. Green ; semi- 
mijlocie : Cornel Hoduț b. ab. 2 
G. Walker ; mijlocie mică : Ion 
Miron b. ab. 1 K. Wiliams; 
mijlocie : Alee Năstac b. p. D. 
Parkes ; semigrea : Ion Gyorfft 
b. p. R. Christie ; grea : Mircea 
Simon b. ab. 2 A. Palmer.

IA VOLEI MASCULIN: DINAMO
A ÎNVINS J.S.K.A. MOSCOVA

BERLIN 1 (Agerpres). — In 
cadrul turneului internațional 
masculin de volei de la Leipzig, 
echipa Dinamo București a în
trecut cu scorul de 3—1 (15—12,

BUCUREȘTI
CU 3-1

15—8, 6—15, 15—11) formația
Ț.S.K.A. Moscova, după un med 
de excelent nivel tehnic, trans
mite corespondentul sportiv al 
agenției ADN.

înotătoarele românce invitate
DE COMITETUL OLIMPIC DIN R.D.G.

înotătoarele românce au fost 
invitate la marele concurs in
ternațional organizat de Comi
tetul Olimpic din R.D. Germa
nă ce va avea loc la Berlin în 
zilele de 10 și 11 decembrie. 
Și-au mai anunțat participarea 
sportivi din S.U.A., Canada, M. 
Britanie, Olanda, Suedia, Italia, 
U.R.S.S. și R.F. Germania.

F. R. Natație a selecționat 
pentru această prestigioasă com

petiție patru înotătoare de la 
Dinamo București : Carmen 
Bunaciu, Anca Miclăuș, Mihae- 
la Costea și Ligia Anastasescu. 
După cum se știe, cu cîteva 
zile înainte, aceste sportive au 
participat și în cadrul Dlnamo- 
viadei, echipa lor clasîndu-se 
pe locul secund după înotătoa
rele din R. D. Germană, dar 
înaintea celor din U.R.S.S., Un
garia, Cehoslovacia, Bulgaria șl 
Polonia.

Simbătâ și duminică, la Brașov

SE VA DECIDE ECHIPA CAMPIOANĂ LA LUPTE LIBERE

0 ZI A SPORTULUI 
LA IREMOAS

© Cu aceeași voie bună, 
In atelier și pe gazonul stadionului 

în aceste zile premergătoare 
marelui eveniment din viața 
partidului și poporului nostru, 
Conferința Națională a P.C.R., 
la IREMOAS (întreprinderea de 
radiatoare, echipament metalic, 
obiecte și armături sanitare), ca 
în multe alte unități productive 
ale Capitalei, domnește însufle- 
țitoarea atmosferă a muncii,

„Pentru iubitorii sportului din 
întreprinderea noastră este o 
mîndrie să vedem că în primele 
rinduri ale frontului muncii se 
află numeroșii tineri pe care îi 
aplaudăm în întrecerile din săli

Demonstrație prezentată de două dintre cele mai mici eleve ale 
maestrei emerite a sportului Olga Szabo. Foto : Ion MIHAICA

La numai o săptămînă după 
stabilirea formației campioane 
la lupte greco-romane, acum 
este rîndul celor mai bune e- 
chipe de libere să se întilneas- 
că pentru disputarea turneului 
final.

Ultimul act al Diviziei de li
bere este programat sîmbătă și 
duminică, în Sala sporturilor 
din Brașov. La aceste întreceri, 
care se vor disputa tot după 
sistemul turneelor individuale 
(fiecare cu fiecare), vor fi pre- 
zenți componenții echipelor cla
sate pe primele două locuri în 
serii : C.F.R. Timișoara, U.M.

Timișoara (seria I), Steagul 
roșu Brașov, Lemnarul Odor- 
heiul Secuiesc (seria a Il-a), 
Steaua, Hidrotehnica Constanța 
(seria a IlI-a), Dinamo Brașov 
și Rapid București (seria a 
IV-a).

Chiar dacă este vorba despre 
o competiție pe echipe, sistemul 
de desfășurare a campionatului 
ne va oferi prilejui să-i vedem 
evoluînd pe majoritatea celor 
mai buni sportivi din țară, an
gajați într-o întrecere directă, 
într-un concurs de mare dificul
tate.

LA GIMNASTICĂ MASCULINĂ
La sfîrșitul săptămînii, în 

Capitală, un important meci a- 
mical internațional pentru echi
pa reprezentativă masculină de 
gimnastică a României. Sîmbă
tă și duminică, la sala „23 Au
gust" din Capitală, ea va întîlni 
puternica echipă a R.D. Germa-

- R. D. GERMANĂ
(seniori și juniori)

ne, într-un concurs care pro
gramează atît exerciții impuse, 
cît și liber alese. în aceleași 
zile și în aceeași sală se va 
desfășura și întîlnirea dintre 
selecționatele masculine de ju
niori ale României și R.D. Ger
mane.

și de pe stadioane — ne spunea 
ing. Vasile Badiu, secția băi, 
președintele secției de volei. E- 
chipa de volei a secției, la a că
rei pregătire contribuie din plin, 
este campioană pe întreprin
dere. în secția echipament, 
fruntașă pe întreprindere, prin
tre cei mai harnici muncitori 
se numără voinicul de peste 
100 kg, Gheorghe Trăistaru, 
vicecampion republican la hal- 
tere-juniori și realizator a nu 
mai puțin de șapte recorduri 
naționale, colegul său, Grigore 
Carpiuc, alți halterofili fruntași. 
„Cel mai bun antrenament este 
munca, spunea antrenorul lor, 
Marin Lugojan. Aici îi văd ce 
pot...".

Vizităm secția armături. Aco
perind glasul mașinilor, secre
tarul asociației „URBIS", Gheor-

Viorel TONCEANU

Un sondaj cu 61 de subiecți ne descoperă

CÎTEVA MARI ADEVĂRURI [pentru
DESPRE FOTBAL

(Continuare în pag. 2—3)

FESTIVALUL MINIBASCHETULUI 
BUCUREȘTEAN

Tradiționalul Festival al mi- 
nibaschetului bucureștean, orga
nizat anul acesta în cadrul 
„Daciadei", se va desfășura 
duminică dimineață în sala Flo- 
reasca, începînd de la ora 10,30. 
Programul cuprinde o serie de 
interesante acțiuni, printre care 
demonstrații tehnice, meciuri 
între cele mai bune echipe din 
Capitală, precum și un joc de
monstrativ între două formații 
alcătuite din componenții lotu
lui reprezentativ de seniori.

Pe baza unor chestionare la care au 
fost invitați să răspundă 61 de fot
baliști de la echipele Politehnica Ti

mișoara, F.C. Olimpia S. Mare, F.C. Bihor 
și F.C.M. Reșița (alegere absolut întîmplă- 
toare), am făcut, de curînd, o investigație 
asupra unor probleme pe care le-am con
siderat de actualitate privind condițiile de 
pregătire a performanței, antrenamentul 
invizibil, interesul cu care fotbalistul de 
azi privește activitatea de viitor în even
tualitatea îmbrățișării . meseriei de antre
nor. Răspunsurile (la care am solicitat 
maximă sinceritate), primite în scris, fără 
a fi semnate (așa a fost convenția noas
tră) invită la numeroase reflecții, ne diri
jează spre cîteva din marile neajunsuri 
ale fotbalului nostru. Dar să trecem la 
obiectul sondajului.

• ÎNTREBAREA NR. I : „Considerați 
că în clubul dv. există toate condițiile 
necesare unei pregătiri la nivelul cerin
țelor marii performanțe ?“

Dintre cei G1 de subiecți, 35 consideră 
că, în general, există aceste condiții, 26 
fiind însă de părere contrarie. Cei din 
urmă motivează răspunsul lor — în primul 
rind — prin lipsa de interes manifestată 
de conducerile cluburilor și de organele 
locale pentru amenajarea unor terenuri 
corespunzătoare antrenamentelor ; în ca
zul cluburilor din Satu Mare și din Reșița 
(și nu numai acolo, după cite știm) situa
ția este chiar foarte critică, deoarece sin
gurul loc de pregătire este... terenul de 
competiție. Și cind ne gîndim că ambele

sînt unități sportive specializate, avînd de
numirea „cluburi de fotbal" ! în astfel de 
împrejurări suferă procesul de pregătire, 
rezultatele nu sînt conforme cu cerințele 
performanței, ca să nu mai vorbim că ge- 
t\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\V
@ Adevărații gospodari nu așteap
tă cadou terenurile de pregătire. Și 
le fac singuri ! @ Majoritatea jucă
torilor răspund că nu fac antrena
mente suplimentare. Atunci cum 
să-și desăvîrșească pregătirea ? @ 
Aflăm (și nu ne-a venit să credem): 
24 de fotbaliști consumă săptămînal 
1 100 țigări ! © Tonusul muscular 
întreținut cu... jocuri de table și 
remmy ! @ Cantonamentul, un sub
terfugiu al lipsei de conștiință și de 

răspundere
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\v 

nerațiile care vin (este vorba de copiii și 
juniorii de la centrele respective) cu greu 
se formează sau... „trec anii" și nu apare 
mai nimic ! Se mai aduc în discuție lipsa 
sau inconsecvența folosirii mijloacelor mo-

a cîta oara?]
SI FOTBALIȘTI

derne de refacere rapidă după efort, care 
ar trebui dirijate in permanență și cu com
petență de către medici de specialitate.

o ÎNTREBAREA NR. 2 : „Lucrați 
singur, în afara programului dirijat, 
pentru remedierea unor deficiențe, pen
tru desăvîrșirea pregătirii dv. ?“

43 de răspunsuri sînt negative, numai 18 
fotbaliști declarînd că acordă o anumită 
cantitate de timp pregătirii individuale în 
afara antrenamentului. Trebuie să recu
noaștem că acest raport este ilustrativ 
pentru calitatea fotbalului practicat în pri
mul campionat al țării, cu consecințe la 
nivel internațional. Cei care nu lucrează 
suplimentar motivează aceasta prin „lipsă 
de timp". Dacă avem în vedere marile 
obligații la care trebuie să se supună un 
fotbalist de la eșalonul cel mai important, 
atunci optica lor — și nu numai a celor 
investigați — trebuie să se schimbe. Nu e 
nevoie să ne gîndim prea mult pentru a 
aduce exemple pozitive în acest sens. Să 
ne amintim doar de Petschovschi, Ozon, 
Dumitriu II, Ion Ionescu, Eusebio, Bobby 
Charlton. Milutinovici, Cruyff, Altafini sau

Stelian TRANDAFIRESCU 
Mircea TUDORAN
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OPT PE TRICOU, ZECE ÎN CATALOG...
Colocviu ad-hoc, pe un colț 

de teren la Parcul copilului, 
într-un trio de ingineri, un trio 
— el însuși — cu putere de 
simbol, vorbind, o dată mai 
mult, despre generosul legămînt 
al rugbyului față de principiul 
lui Juvenal : Viorel Moraru, 
antrenor emerit, Radu Demian 
și Alexandru Pop, maeștri eme
riti ai sportului. „Furăm" cu 
coada ochiului la alergarea e- 
gală a juniorilor Griviței Roșii, 
comandată nu de antrenor, ci 
de unul dintre ei, pentru că 
așa se obișnuiește adesea la 
rugby, căpitanul să conducă nu 
numai în joc, ci să aibă sarcini 
și dincolo de cele 80 de minute 
ale încleștării (și nu putem uita 
aici, pentru că a venit vorba, 
de uimirea antrenorului de fot
bal 
așa 
mă, 
bim 
riscă 
riei.----------------
colul" : dacă vreți talent, uita- 
ți-vă la puștiul care conduce 
încălzirea ! Viorel Moraru surî- 
de, cu o undă de mulțumire 
nedisimulată, dar nu scoate o 
vorbă, își face de lucru, lovind 
un balon imaginar, așa, ca „pe

Ion Motroc cînd a văzut 
ceva, cu un an în ur- 

pentru prima oară). Vor- 
despre talent și discuția 
să rămînă în sfera teo- 

Radu Demian simte „peri-

vremuri". Căpitanul de echipă 
își vede de treabă. Are un spa
te lat, e înalt spre 1,90. Arată 
bine, nu-i așa ?, întreabă, cu un 
zîmbet, Alexandru Pop. Are o 
osatură formidabilă ! Dar nu 
asta e esențialul. Puștiul m-a 
pus jos, acum doi ani, cind a 
venit — Ia numai 14 ani — în 
pregătire cu prima echipă. Are 
un gest de pasă, o intuiție pe 
care numai Viorel Moraru a 
avut-o, pe care au încercat s-o 
imite muiți (și eu...), fără reu
șită. Ce mai, e făcut pentru 
rugby...

...Colocviul ad-hoc se termină 
simplă coincidență — 
antrenamentul. Căpi- 
echipă schimbă tri- 
numărul 
de elev.

ai ales — întrebăm 
un liceu (Gheorghe 
profil de matematică-fizică ? 
Pentru mine matematica, fizica 
și rugbyul sint... materiile cele 
mai dragi. Pentru că se leagă. 
Balonul oval îți cere — pentru 
a-1 stăpini și tu pe el, nefiind 
suficient numai raportul invers, 
al simplei pasiuni — să fii foarte 
exact. Rugbyul este o ecuație 
cu multe posibilități de rezol
vare (de aici și poezia lui) al

— nu din
odată cu
tanul de
coul cu
uniforma

8 pentru 
Cum de 
— tocmai 
Lazăr) cu

unei singure... cunoscute : ÎN
CERCAREA, țelul suprem al 
luptei dintre buturi. Am înțe
les aceasta mai de mult, înain
te de a-mi alege drumul. Ve
deți, eu vin la rugby de Ia... 7 
ani. La 9 ani mi-am spus că pot 
indrăzni să-mi măsor puterile, 
și antrenorul de azi al Rapidu
lui, Ion Teodorescu (și el ingi
ner, și încă dintre cei mai res
pectați la marea întreprindere 
Grivița Roșie — nota noastră) 
mi-a fost primul dascăl. La 
rugby „bați", așadar, către... 
note mari. Să fie la fel și la 
matematică, fizică sau la cele
lalte materii din catalogul cla
sei a X-a ? încerc să merg și 
anul acesta cel puțin spre 
media de anul trecut : 9,67. Cit 
mai aproape de zece...

Zece, adică absolut, în lim
bajul convențional al școlii. Vis 
de absolut, la carte și la 
rugby, un vis firesc pentru 
Octavian 
vreți, și pentru că e vorba de 
băiatul 
primului
România. Simbioza lui Juvenal, 
din tată în fiu, peste timp...

la carte 
firesc 

Moraru. Firesc, dacă

antrenorului emerit al 
club de rugby din

Geo RAEȚCHI

Antrenorui la locul de muncă, în „atelierul per

Am poposit din nou prin cîteva săli, pe terenuri de sport, in 
dorința de a urmări munca antrenorilor, a profesorilor, care migă
lesc la formarea viitorilor performeri. De astă dată, în raidul nos
tru, ne-am propus 
iată ce am aflat :

să urmărim aspecte ale muncii de selecție. Și

SELECȚIA Șl
Care1 dintre noi,
aleee străjuită de pomi, n-a 

o crenguță mai izolată 
și, așa din amor sportiv pro
priu, nu și-a luat avînt spre a 
vedea dacă o poate ajunge cu 
mina ? Dacă izbuteam și eram 
în grup, cei din grup — ispitiți 
de joc — încercau și ei. Unii 
reușeau, alții nu. Cei care reu
șeau, „evoluau" și în dreptul 
pomului următor. Se forma ast
fel o „echipă", criteriul de se
lecție fiind simplu, convingător.

Firește, astăzi, antrenorul are 
alte criterii de selecție pentru 
a forma o echipă. Criterii și 
aparat^ moderne, capabile să 
depisteze sportivul cu detentă, 
fără ca acesta să... sară ! De
sigur, la modul teoretic. Ne
ajunsurile vin — la modul prac
tic — în momentul cînd, totuși, 
trebuie să sară ! Cînd, bună
oară, specialiștii voleiului nos
tru, analizînd evoluția slabă a 
divizionarelor, au construit un

o 
fixat

LECIIA
mergînd pe

fel de „pom cu rămurele", in
vitând sportivii să sară. Echipa 
de volei fete Chimia Tr. Mă
gurele nu a reușit această 
„performanță", din care cauză 
nu a jucat cinci etape în cam
pionatul Diviziei B. Abia după 
a „treia încercare", după 
treilea drum la București 
putut lua normele impuse de 
federație. Selecție !...

Și lecție !... în timp ce antre
norul Marin Ruță își felicita 
„chimistele" pentru reușită, în 
sala aproape goală a intrat o 
tânără. S-a uitat la „pom", a 
sărit în joacă și a pus la loc 
toate „rămurelele" deranjate. 
„Jucătoare?" „Nu, vizitatoare!..."

al
a

Vasile TOFAN
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Și căutl

SPORTIVI DIN OPT ȚĂRI
iN „CUPA CARPAȚI"J 9

U POPI"
Pe arena Voința din Capitală 

se va desfășura mîine și dumi
nică tradiționala competiție in
ternațională de popice, „Cupa 
Carpați", întrecere de prestigiu 
ajunsă la a Xl-a ediție. Și anul 
acesta la „Cupa Carpați" vor fi 
prezenți jucători valoroși din 
opt țări : Austria, Bulgaria,
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria și, 
evident, România. Printre cei 
care vor evolua pe pistele de 
plastic de la Voința se numără 
o serie de sportivi de certă va
loare internațională, cum sînt 
Nikola Dragas (Iugoslavia), 
campion mondial la individual, 
Iosif Tismănar — Ilie Băiaș 
(România) campioni mondiali la 
perechi și alții.

De azi, la Galati

CAMPIONATUL
DE HALTERE PE ECHIPE

De azi pînă duminică se vor 
desfășura la Galați întrecerile 
decisive 
țlonal 
Lupta 
anunță

Iată ___  _____ ___________
înaintea disputelor de la Galați 
1. Steaua 77 p ; 2. Clujeana 72 p 3. • . ■ț1— “—
Rapid 67 p 7 ____ ___ ___
stanța 67 p etc. Prin urmare, se 
prevede o întrecere strînsă între 
primele două clasate, în care 
deținătoarea titlului, Steaua, are 

mai presus 
pe echipe, tre- 

preocuparea halte- 
a obține rezultate 
1. .—i bune.

la Galați
ale campionatului na

de haltere pe echipe, 
pentru primele locuri se 
echilibrată.
cum arată clasamentul,

A.S.A. Tg. Mureș 70 p ; 4.
5. Chimpex Con-

prima șansă. Dar, 
de clasamentul 
bule să stea 
rofililor de „__
individuale cît mai

Cum iși crește tenisul performerii de miine ?

MUNICIPIUL TÎRGOVIȘTE - 
LA CIRCUITUL NATIONAL AL

Dacă cineva mai puțin fami
liarizat cu problemele tenisului 
vizitează, în aceste zile, com
plexul de 12 terenuri amplasate 
în zona cetății, din municipiul 
Tîrgoviște, poate crede că 
„sportul alb“ dăinuie aici de 
multă vreme. Realitatea este că 
abia în ultimii ani, datorită 
sprijinului acordat de Comitetul 
județean Dîmbovița al P.C.R., 
tenisul a devenit și aici un sport 
la îndemîna tinerilor dornici 
să-1 practice la nivel de perfor
manță. Cele cîteva elemente — 
în mod cert talentate — care 
bat acum la porțile consacrării 
(îi avem în vedere pe Daniel 
Stănescu și Ionuț Șesu, primul 
de 17, celălalt de 12 ani) nu 
sînt rodul unor susținute și me
todice acțiuni de selecție ci, ca 
să spunem așa, fructul ambiției 
părinților lor de a-și vedea 
copiii printre performeri.

Acțiuni de selecție bine gîn- 
dite și puse la punct, susți
nute de tehnicieni calificați, abia 
în această vară au început a fi 
întreprinse în Tîrgoviște. Nu
mărul mare de școli existente, 
ca și darea în folosință a celor 
12 terenuri, aparținînd asocia
ției sportive Metalul (a între
prinderii de utilaj petrolier) au 
fost elementele de la care s-a 
pornit o activitate care, neîn
doios, va da roade. Cu sprijinul 
organelor locale s-a reușit ca 
la începutul acestui an școlar, 
la Liceul „Ienăchiță Văcărescu" 
să funcționeze grupe de tenis 
în cadrul anilor I și III. Aici 
este de precizat faptul că Inspec
toratul școlar al județului Dîm
bovița, împreună cu C.J.E.F.S., 
s-au străduit și au creat con
diții celor peste 30 de copii 
care au fost selecționați, într-o 
primă etapă, să beneficieze de

ULTIMELE RESTANȚE IN DIVIZIA A 
LA BASCHET FEMININ

Miercuri și joi s-au desfășurat 
ultimele restanțe ale Diviziei A 
la baschet feminin, încheiate cu 
următoarele rezultate :

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— PROGRESUL BUCUREȘTI 2—0:
83—63 (41—29) și 73—65 (32—35).
Gazdele au repurtat victoria la 
scor în prima partidă, dar în a 
doua au luptat din răsputeri pen
tru a învinge o echipă ambiți
oasă. Coșgetere : Casetti 12-1-17, 
Cristea 11+17, respectiv Lcabu 
14+17. Au arbitrat bine A. Gulă 
(Craiova) și P. Georgescu (Ora
dea) . (P. ARCAN - ----------
— coresp.).

C.S. ȘCOLAR 
MOBILA SATU 
78—108 (43—44) șl 
Eliminarea după prima repriză a

și C. CREȚU

PLOIEȘTI —
MAKE 0—2 : 

62—104 (35—45).

jucătoare de bază — Cuțov 
a diminuat șansele

două . 
și Canja _ ________
formației din Ploiești In partida 
de miercuri ; joi a lipsit — mo
tivat — Popescu. In aceste con
diții, sătmărencele, cu contra
atacuri foarte eficiente (în cursul

nuarie.

cărora s-a evidențiat Mihalka), au
cîștigat la diferențe categorice.

Clasament la zi:
1. I.E.F.S.-Lic. 2 18 18 0 1617-1241 36
2. Rapid 18 15 3 1421-1255 33
3. Crișul 18 12 6 1354-119G 30
4. Olimpia 18 12 6 1385-1216 30
5. Mobila 18 10 8 1591-1441 28
6. Polit. Buc. 18 8 10 1310-1237 26
7. Univ. Tim. 18 8 10 1317-1320 26
8. „U“ Cj.-N. 1» 10 8 1181-1150 25
9. Voința Bv. 18 5 13 1357-1489 23

10. Progresul 18 5 13 1256-1391 23
11. C.S. Șc. PI. 18 4 14 1134-1531 22
12. C.S.U. Gl. 18 1 17 1124-1580 19

Campionatul se reia la 21 ia-

RACORDAT
TENISULUI!

toate condițiile pentru ca, pa
ralel cu învățătura să se poată 
dedica și performanței. De pre
gătirea lor se ocupă atît antre
norul Ion Stănescu (cel dato
rită căruia se poate vorbi de 
performanță în tenis la Tîrgo
viște), cît și instructorul Sorin 
Erlic. Munca de selecție, ca și 
îndrumarea din punct de vede
re metodologic a viitorilor per
formeri este asigurată de o fostă 
jucătoare de tenis, absolventă 
a I.E.F.S., profesoara Adriana 
Caraiosifoglu. Ea are posibili
tatea "de a recruta elemente de 
la mai multe școli generale din 
municipiu, dar îndeosebi de 
Școala generală nr. 6 unde, de 
asemenea, funcționează clase de 
tenis. în privința selecției de 
la clasele mici, Adriana Cara
iosifoglu ar trebui mai mult a- 
jutată de Inspectoratul școlar, 
întrucît unii dintre colegii ei, 
profesori de educație fizică, în
târzie să-i dea o mînă de aju
tor în munca de recrutare a 
viitorilor performeri. Iată nu
mele cîtorva dintre copiii se
lecționați pentru tenis : Horia 
Șeicărescu, Florin Ristache, 
Florin Șesu (anul I), Liliana 
Iliescu, Nicolae Stanciu, Octa
vian Ionescu, Marcela Bănescu 
(anul III), Liviu Iliescu, Răz- 
van Costache, Gilda Moldovea- 
nu (de la școlile generale).

După cum aflăm de la antre
norul federal Alexe Bardan — 
la Tîrgoviște va începe 
struirea unei săli de 
3 terenuri. Aceasta 
o „premieră absolută" 
îndoim că tehnicienii 
goviște, ca și organele 
vor face eforturile 
pentru a se ridica la înălțimea 
cerințelor acestei prețioase ac
țiuni de promovare a tenisului.

Ion GAVRILESCU

la

con
tends cu 

înseamnă 
și nu ne 
din Tîr- 
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necesare

ț CEASUL ESTE UN DAR 
PENTRU MAI MULT) ANI

lona celor 
moi mari 
bucurii

Vă recomandăm 
cele mai noi mo
dele existente în 
magazinele Unirea, 
Bucur Obor, în ce
lelalte magazine u- 
niversale din țară 
precum și în uni
tățile comerciale 
specializate :

ceas
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• POLIOT, 
de mînă. Are 
rubine, carcasa au
rită, de diferite 
forme. Prețul: 409 
lei.

• VOSTOC, ceas 
de mină antiacva- 
tic. Are carcasa 
aurită, de diferite 
forme. Prețul : 
lei.

428

an BE'

O ZI A SPORTULUI LA IREMOAS
(Urmare din pag. 1)

ceas 
car- 

diferite

• POBEDA, 
de mină. Are 
casa de 
forme. Prețul : 355 
Ici.

• MOLNIA, ceas 
de buzunar. Pre
țul : 425 Iei.

ghe Cioranu (admirabilă însu
flețirea cu care se dedică acest 
om activități sportive), ne stri
gă : „Aici sint băieții lui nea 
Ene Nedelcu, boxerii...". Notăm 
cîteva nume : Marin Ifrim — 
campion balcanic la tineret, Pe
tre Anton, Ion Ignea. Lucrează 
cu aceeași precizie cu care evo
luează pe ring. „îi veți vedea 
după-amiază in întrecere".

în după-amiaza aceleiași zile, 
consiliul asociației, cu spriji
nul comitetului de partid și al 
conducerii întreprinderii, a or
ganizat o zi a sportului, sub ge
nericul „Daciadei". Ideea 
este nouă. La IREMOAS 
frecvente asemenea acțiuni,
data aceasta, însă, evenimentul, 
înscris în suita manifestărilor 
închinate Conferinței Naționale 
a partidului, a căpătat o am
ploare deosebită. Este grăitoare 
in acest sens fie și o scurtă 
enumerare de fapte (gazde ale 
manifestărilor au fost impună
torul lăcaș de cultură al între-

nu 
sint
De

prinderii — clubul — și terenu
rile modernei baze sportive 
complexe). Mai întâi s-a desfă
șurat un schimb de experiență 
pe tema gimnasticii la locul de 
muncă, la care au participat in
vitați din peste 100 de asocia
ții bucureștene. în același timp, 
în sala de șah, un simultan sus
ținut de maestrul sportului Petre 
Seimeanu în fața cîtorva zeci 
de tineri din uzină ; în sala de 
spectacole, o întîlnire cu maes- 
tra emerită a sportului Olga 
Szabo (Steaua) și cele mai ti
nere eleve ale sale ; o gală de 
box între sportivii gazde și o 
formație prahoveana ; demon
strații de haltere ; un simpozion 
cu tema „Munca, suportul per
sonalității". Pe terenurile 
sport s-au desfășurat 
de baschet, volei, fotbal, 
ceri atletice.

I-am urmărit pe acești 
inimoși în muncă și Ia 
plecînd spre casă, în _ . 
plini de voie bună. A doua zi 
se vor fi întors Ia lucru cu a- 
ceeași voioșie tinerească.

de 
întîlniri 

între-

tineri 
sport 

grupuri,

La prima vedere un antrena
ment obișnuit. A avut, însă, un 
ritm, o intensitate aparte. S-a 
muncit dens, fără respiro. Ado
lescenții s-au mișcat bine, au 
început deja să semene a bas- 
chetbaliști. La „Tinărul dina- 
movist", antrenorul Teodor 
Giurculescu „sculptează" bas- 
chetbaliști. E plăcut să lucrezi 
în plin. Și ce simplu pare... 
„Pare" pentru că acest antre
nament, în... aparență obișnuit, 
a început cu multă vreme îna
inte. Cu un an, cu 2, cu 3... 
Antrenorul Giurculescu spune : 
„Ritmul și intensitatea se rea
lizează numai cu copii talen- 
tați". Trebuie adăugat : pe care 
trebuie, însă, să-i cauți mulț. 
Și, deseori, să nu-i găsești 1 îți 
apare careva în fața ochilor...

„Pe unul l-am găsit la Insti
tutul de endocrinologie, la doc
torul Paul Săvescu, cu care sînt 
prieten. Zicea că e prea înalt, 
la 2,01 metri, și vroia să nu 
mai crească. Acum este în Io
tul național de juniori : Daniel 
Antochi". Sau : „Pe Victor Da
vid, acum la Dinamo și in lo
tul național de seniori, l-am în
tâlnit într-o școală generală, 
undeva pe la marginea Bucu- 
reștiului. A venit apoi cu pă
rinții la antrenament, singur nu 
ar fi făcut-o". Sau: „Pentru al
ții, a trebuit să mă duc și mai 
departe. La Galați, de pildă, ca 
să-1 iau de acolo, pe Titu Be- 
cea, de ~~~ ___
acum în Divizia națională a ju
niorilor". Sau : „Nimeni nu i-ar 
fi dat vreo șansă de a ajunge 
baschetbalist lui Gheorghe Du
mitru, acum in... Iotul de se-

2,06 metri, care joacă
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NEAM URMAT
(Urmare din pag. 1)

cent de 101,3 la sută — care ne 
permit să apreciem că planul 
pe 1977 va fi îndeplinit cu suc
ces, premisă pentru pregătirea 
optimă a planului pe anul 1978. 
Aceasta va fi contribuția noas
tră majoră la realizările jude
țului — care și-a îndeplinit pla
nul producției industriale pe 
primii doi ani ai cincinalului cu 
34 de zile mai devreme — pe 
care le vom raporta Conferinței 
Naționale a partidului", preci
zează secretarul Comitetului de 
partid pe întreprindere, Ale
xandru Coroiu, delegat la Con
ferință.

Ce înseamnă entuziasmul la 
„Unio" ? Relația muncă — per
formanță se manifestă pe teri
toriul întreprinderii, marea ma
joritate a luptătorilor divizio
nari A de la C.S. Satu Mare (și 
a antrenorilor lor 1) fiind mun
citori la „Unio", începînd cu 
Octavian Fejer, turnător-for- 
mator, fost campion național 
de juniori, și terminînd cu an
trenorii Iosif Toma și Adalbert 
Zseder. „Cum te împaci cu 
timpul, Octavian Fejer ?“ „în
desind în fiecare oră ce-i este 
necesar, pentru că într-o zi 
una-i treaba, alta-i sportu’ și 
alta-i activitatea obștească. Fie
care la timpu’ său, nici prea 
târziu, nici prea devreme, 
am reușit să termin cu 
școala profesională, să fac 
lupte ca performer, să lucru și 
în comitetul U.T.C. pe între
prindere". Relația muncă-pa- 
siune, hrănită pe terenul fertil 
al întreprinderii, animă sportul 
de aci, propagă ideea de sport 
în familiile muncitorilor, spri
jină sportul în municipiu. Co
muniștii Vasile Pușcaș, inginer, 
șeful serviciului producție, și 
Otto Betuker, maistru, șef ad
junct la secția 5 transport, își 
dedică o mare parte din timpul 
lor liber disciplinei favorite, 
primul ca vicepreședinte al clu-
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