
IN VEDEREA iNTÎLNIRII 

CU TOVARĂȘUL IOSIP BROZ TITO 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A SOSIT LA DROBETA-TURNU SEVERIN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
plecat vineri la amiază spre 
Drobeta-Turnu Severin, unde va 
avea întrevederi cu tovarășul 
Iosip Broz Tito, președintele 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, care 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră, începînd de simbătă, 3 
decembrie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este însoțit de tovarășii ~ 
Drăgănescu, Gheorghe Oprea, 
Ștefan Andrei, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor ex
terne.

La gara Băneasa, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost salutat 
de tovarășa Elena Ceaușescu, 
de tovarășii 
Emil Bobu,
Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, 
Ion Dincă, Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Gheorghe Pană, Ion 
Pățan, Dumitru Popescu, Gheor
ghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Mihai Da- 
lca, Miu Dobrcscu, Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, 
Constantin Dăscălescn, Aurel 
Duma.

Emil

Manea Mănescu, 
Cornel Burtică,

gara munici- 
Turnu-Severin,

prezen-

de stat 
Romă-

La sosirea în 
plului Drobeta 
o gardă alcătuită din ostași 
ai forțelor noastre armate, din 
membri ai gărzilor patriotice și 
ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului a 
tat onorul.

A fost intonat Imnul 
al Republicii Socialiste 
nia.

în piața gării, in pofida ploii 
reci și persistente, se aflau mii 
de oameni ai muncii din Dro
beta-Turnu Severin, care pur
tau portrete ale secretarului 
general al partidului, steaguri 
roșii și tricolore. Ei aclamă 
îndelung pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, scandind cu însufle
țire : „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu șî poporul !“

Coloana oficială se îndreaptă 
spre centrul orașului. De-a 
lungul întregului traseu, pînă la 
reședință, locuitorii municipiului 
fac o entuziastă primire tova
rășului Nicolae Ceaușescu, re- 
afirmîndu-și adeziunea deplină 
la politica internă și externă 
a partidului și statului nostru. 
Ei dau, totodată, glas satisfac
ției față de noua intilnire din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito.
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in intimpinarea Conferinței Naționale o partidului

sîntem, Înainte de toate, comuniști In gInd și n fapte
• ÎNTREPRINDEREA BUCUREȘTEANĂ „FLACĂRA ROȘIE- VA ÎNCHEIA ANUL 1977 
LA 21 DECEMBRIE • IMPORTANTE DEPĂȘIRI DE PLAN • SPORTIVII, PRINTRE 

EVIDENȚIAȚII IN ÎNTRECEREA SOCIALISTA
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Un veritabil mesaj al hărni
ciei a raportat în aceste zile 
premergătoare Conferinței Na
ționale a partidului colectivul 
de oameni ai muncii de la în
treprinderea „Flacăra roșie" din 
Capitală, care a îndeplinit cu 
un avans substanțial prevederi
le de plan pe 11 luni și care, 
după cum spunea Ion Voinescu, 
secretarul comitetului de partid, 
delegat la marele forum al co
muniștilor, „va încheia anul 
1977 Ia 21 decembrie".

Ce înseamnă aceste succese 
pentru colectivul întreprinde
rii 1 — întrebăm. Răspunsul ni-1 
oferă Victorița Repede, șefa 
serviciului plan, care — vorbin-

La Campionatul Mondial de handbal (grupa valorică B) care începe azi în 0. F. G

14 REPREZENTATIVE FEMININE LUPTĂ
PENTRU CINCI LOCURI ÎN GRUPA DE ELITĂ

Echipa României susține primul joc, la Steinhagen, cu Elvefia
în cinci orașe din R.F. Ger

mania încep astăzi întrecerile 
primei ediții a campionatului 
mondial feminin de handbal 
(grupa valorică B). Este, de 
fapt, o nouă formulă de desfă
șurare a calificărilor pentru 
C.M., care conferă titlul mon
dial (ediția a 7-a se va disputa 
între 23 noiembrie și 3 decem
brie 1978, în Cehoslovacia).

14 reprezentative naționale 
își vor disputa cele cinci locuri 
puse în concurs de F.I.H. pen
tru grupa valorică A. Preten
dente autorizate : R.F. Germa
nia și Norvegia (grupa A), Iugo
slavia și Bulgaria (grupa B), 
România (grupa C), Polonia și 
Danemarca (grupa D). Fără in-

doială, surprizele — care abun
dă de la o vreme în handbal 
— pot răsturna și de această 
dată calculele hîrtiei... Totuși, 
cuvîntul decisiv ar trebui să-l 
aibă, conform valorii afirmate 
pînă acum, echipele Iugoslaviei, 
României (finalistele ediției a 
5-a a C.M.) și Poloniei.

Echipa României se prezintă 
cu un lot eterogen. Antrenorii 
Valeria Gogâltan și Traian Bu- 
covală au acceptat introducerea 
de ultimă oră a junioarelor 
Heidrun Janesch și Maria To- 
rok, dar își pun nădejdea tot 
în jucătoarele 
mai vechi. Este 
tă orientare din 
se află Lidia

Mikloș, Niculina 
și alte handba- 
vechi la echipa 
cu

Jocurile
evoluții la

Olimpi- 
doi teh- 
riște pe 
— ca și 
dorit să

din generațiile 
evidentă aceas- 
faptul că în lot 
Stan, Rozalia

Șoș, Magda 
Sasu, precum 
liste cu state 
națională și 
„mondiale" și
ce. Fără îndoială, cei 
nicieni n-au vrut să 
„mina" tineretului. Ei 
forul de resort — au 
aibă, mai întîi, siguranța cali
ficării la C.M. ’78 și abia apoi 
să-șl pună problema revigoră
rii lotului, a asigurării perspec
tivei olimpice. Și, în această 
idee, li s-a părut mai sigură 
generația (sau generațiile) mai

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 8-a)

„Topul Sportul" la lungime

SARE ONIGA! BANATU-I FRUNCEA!!
• Liceul industrial nr. 1 din Timișoara — media 4,69 cm I — do
boară cu 24 centimetri recordul Sucevei I • Concurs de foc pe o 
pistă înghețată • Viorel Oniga, record individual : 5,37 o Profe
sorul Tiberiu Ursu trage un semnal de alarmă împotriva comodității

Primim la redacție o scrisoa
re din Timișoara. Profesorul 
Liviu Tiberiu Ursu de la Liceul 
industrial nr. 1 ne invită să 
urmărim cele patru clase care 
stabiliseră rezultate foarte bune 
în „Topul Sportul" la săritura 
în lungime. Anul I D, cu media 
4,16 m, anul I A, cu media 4,24, 
anul I B, cu media 4,43 (la a- 
ceste trei clase 
educație fizică 
Carol Ivanciov) 
(profesor Liviu 
cu media 4,55 m, cea care re
prezenta, de fapt, recordul în 
„Topul" ziarului nostru. Cu a- 
ceste prime informații, luăm 
drumul Banatului, să-i vedem 
la lucru pe cei zece elevi din 
echipa recordmană.

...La capătul străzii Bredicea- 
nu, într-o zi cu ger. Miercuri 
dimineață. Anul I G se află în 
sala de sport a Liceului in
dustrial. Profesorul Liviu Tibe
riu Ursu, fost atlet, îi adună 
pe cei zece săritori în lungi
me. Ne prezintă tabelul ultime
lor lor performanțe : 1. Viorel 
Oniga — 5,25 m ; 2. Gunter
'i- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^
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profesorul de 
se numește 

și anul I G 
Traian Ursu)

Helfrich — 4,95 m ; 3. Norbert 
4. Marcel 

Dorel 
6. Konrad 

7. Dietmar 
Helmuth 

Alfred 
Marian 
Plecăm 
pentru

Rosenauer — 4,52 m 
Sburlea — 4,52 m ; 
Prodan — 4,50 m ; 
Richter — 4,48 m ; 
Handl — 4,44 m ; 8. 
Schaffer — 4,32 m ; 9. 
Pflantzer — 4,29 m ; 10. 
Chendrean — 4,26 m.
spre stadionul C.F.R., 
verificarea performanțelor. Co
pilandrii aleargă printre blocuri, 
cotesc pe cîteva străzi, îi pier
dem din vedere. Profesorul 
Ursu ne arată din mers cîteva 
foi dintr-un dosar. Sînt recor
durile școlii : 1,81 m la înălți
me, 6,52 Ia lungime, record sta
bilit anul trecut de un elev 
care a terminat liceul. E un ger 
tăios și dascălul celor zece să
ritori în lungime se încruntă 
puțin. Cînd ajungem la stadion, 
Oniga și colegii săi priveau an
trenamentul divizionarei B de 
fotbal C.F.R. Pista de elan era 
plină cu gheață, groapa de ni-

Mircea M IONESCU

5.

(Continuare în pag a 2-a)

2

du-ne în limbajul sec, dar con
vingător, al cifrelor — ne de
monstrează că acestea repre
zintă o depășire a angajamen
telor cu 6 la sută, adică, mal 
exact, 68 000 perechi de încălță
minte în plus, 5 000 bucăți o- 
biecte de marochinărie și, bine
înțeles, un însemnat spor la 
toate articolele din gama ma
terialelor sportive care se pro
duc aici. „Altfel spus — com
pletează L Voinescu — o mare 
satisfacție cînd îți vezi produ
sele în magazine, în cantități 
suficiente și de o calitate supe
rioară, și care sînt mult soli
citate de cetățeni".

în adunarea oamenilor mun
cii din această Întreprindere, 
secțiilor încălțăminte, articole 
tehnice și marochinărie li s-au 
decernat diplome de fruntașe 
în producție, iar bobinatorul 
Ion Ganciu, mecanicul auto 
Petre Cuconea, operatoarea Vio
rica Baicu, muncitoarea Gabrie
la Butoarcă, lansatoarea Rodie» 
Remus se numără printre evi- 
dențiații în întrecerea socialistă.

De ce am reținut numele lor, 
dintr-o foarte lungă listă ? în 
afară de faptul că se numără 
printre cei harnici, tinerii a- 
ceștia sînt și componenți ai e- 
chipelor de volei și fotbal care 
activează în campionatele divi
zionare și care „au o contribu
ție efectivă Ia realizarea indi
catorilor de plan, efortul lor 
regăslndu-se in tot ce am reali
zat".

în secția încălțăminte, în 
dreptul fiecărui lucrător vedem 
un frumos panou pe care sînt 
înscrise atît cifrele de plan, cît 
și depășirile. La fiecare, fără 
excepție aproape, depășirile sînt 
superioare angajamentului asu
mat Ing. Marin Neacșu, șeful 
secției și, în același timp, pre
ședintele comisiei de fotbal, ne 
spune : „Prin autoutilare și ra
ționalizarea tehnologiilor de fa
bricație s-a realizat o însem
nată creștere a volumului șl

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

MIINE, „CĂDERE DE CORTINA" 
ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

A

A.S.A. Tg. Mureș — liderul . 
campionatului — se deplasează 
la București pentru a susține 
partida derby a etapei, cu Di
namo. Universitatea Craiova va 
juca pe malul mării cu F. C. 
Constanța. C.S. Tîrgoviște în- 
tîlnește acasă pe Sportul stu
dențesc. Toate aceste meciuri 
se înscriu pe aceleași coordo
nate, coordonatele reabilitării. 
Pentru că în etapele preceden
te, dar mai ales în cea dispu
tată miercuri, cele șase echipe 
au avut comportări penibile, 
A.S.A. Tg. Mureș și Universita
tea Craiova fiind învinse sur
prinzător pe teren propriu de 
echipe modeste, aflate în sub
solul clasamentului și care se 
descurcă foarte greu nu numai 
în deplasare, dar chiar și în 
meciurile susținute la Hune
doara și Petroșani 1? Reabilita
rea despre care ne-au vorbit 
antrenorii și conducătorii clu
burilor o dorim cu

1. A.S.A. TG. M. 16 9 3 4 28-15 21
2. F.C. Argeș 16 8 4 4 29-22 26
3. Polit. Tim. 16 8 4 4 25-19 20
4. Steaua 16 6 6 4 34-20 18
5. F.C. Olimpia 16 8 2 6 25-22 18
6. Dinamo 16 7 3 6 25-21 17
7. Sportul stud. 16 8 1 7 20-22 17
8. F.C. Petrolul 16 6 4 6 22-20 16
9. Univ. Craiova 16 6 4 6 16-14 16

10. Polit. Iași 16 5 5 6 18-15 15
11. Jiul 16 7 1 8 25-26 15
12. U.T.A. 16 5 5 6 23-27 15
13. S.C. Bacău 16 4 7 5 22-30 15
14. F.C. C-ța 16 6 2 8 23-27 14
15. F.C. Bihor 16 6 2 8 20-28 14
16. C.S. Tîrgoviște 16 5 4 7 14-22 14
17. F.C. Corvinul 16 4 5 7 16-24 13
18. F.C.M. Reșița 16 4 2 10 15-26 10

Arad : 
Petroșani 
Oradea : 
Bacău : 
Reșița : 
Tîrgoviște

Hunedoara : F.C. 
Constanța : 
București :

Viorel Oniga 
record in „Topul Sportul":

5,37 metri

CORVINUL 
FOTBAL CLUB 
DINAMO

(Stadionul
U.TJL. 
JIUL 
F.C. BIHOR 
SPORT CLUB 
F.C.M.
CLUBUL SPORTIV

toții și ea

nu se poate realiza decît prin :
1. disciplină sub toate aspec
tele (mai ales că ultimele etape 
au fost abundente în cartonașe, 
sticle aruncate în teren, buscu
lade la vestiare) și 2. fotbalul 
practicat (mai ales că și la a- 
cest capitol echipele noastre au 
rămas datoare). Poate că toc
mai mîine, în ceasul al 12-lea...

PROGRAMUL ETAPEI
- F.C. OLIMPIA SATU MARE
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- A.S.A. TG. MUREȘ
Dinamo)
- F.C. ARGEȘ
- POLITEHNICA TIMIȘOARA
- POLITEHNICA IAȘI
- F.C. PETROLUL PLOIEȘTI
- STEAUA
- SPORTUL STUDENȚESC

Toate partidele vor începe la ora 14. Repriza a doua a 
meciului F.G Bihor - Politehnica lași va fi televizată în 
direct.

Pentru

>
In ultima ei evoluție într-un 

meci internațional din acest an 
echipa reprezentativă masculină 
de gimnastică a României întîl- 
nește, astăzi si mîine, în sala 
de la complexul „23 August" din 
Capitală, puternica selecționată a 
R. D. Germane, constant medaliată 
cu bronz la ultimele ediții ale 
campionatelor mondiale și ale 
Jocurilor Olimpice. Faptul că, 
an de an, formația masculină a 
țării noastre a urcat noi trepte 
în ierarhia valorică mondială, ne 
face să anticipăm o dispută 
foarte interesantă, de bună va
loare tehnică și spectaculară.

meciul cu gimnaștii români

în absenta multiplului nostru 
campion Dan Grecu, reținut de 
cîteva examene la I.E.F.S., an
trenorii Mircea Bădulescu și Cos- 
tache Gheorghiu au alcătuit o 
echipă în care se îmbină expe
riența șl maturitatea cu tinerețea 
și dorința de afirmare. Au fost 
selecționați pentru Intilnlrea de 
azi șl miine : "
colae Oprescu, Sorin Cepoi, 
Checicheș, ' “ '
Georgescu

Oaspeții 
rești cea 
pe care o 
Michael Nikolay, 
ner, Mack Lut» (toți component!

Mihai Borș, Ni- 
____  ’ __ Ion 

Kurt Szllier, Aurelian 
șl Radu Branea.

au deplasat la Bucu- 
mai puternici echipă 
pot alinia tn prezent :

Roland Briick-

al garniturii care a cîștigat lo
cul 3 la .T.O. de la Montreal), 
Andreas Iiirsch, Reinhard Ruck- 
riem, Jensch Bernd '
Barthel.

Astăzi, de la ora 
programate exercițiile 
mîine, de la aceeași 
cițllle liber alese.

După cum am mai anunțat, 
astăzi și mîine va avea loc șl 
meciul dintre echipele masculi
ne de juniori ale României șl 
R.D. Germane, după următorul 
program : azi (ora 10) exerciții 
liber alese ; miine (ora 10) fi
nale pe aparate.

și Ralph

16,30, slnt 
impuse, iar 
oră, exer-



La lași, o rra^iiestare de amploare In cadrul „DACIADEI"

FINALA CAMPIONATULUI 
NATIONAL SĂTESC DE TRÎNTĂ
• Amplă acțiune de selecție organizată de C.C. al U.T.C. și fede
rația de lupte • Campioni mondiali și medaliați olimpici vor fi 

prezenți la finale și în citeva comune ale județului

ȘAHIȘTII ȘI ȘAHISTELE ÎNCEP ÎNTRECEREA 
PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI AI „DACIADEI

Municipiul Iași este gazda u- 
nei competiții de amploare, care 
are loc sub genericul „Dacia- 
dei“ : finala pe țară a celei 
de-a IX-a ediții a Campionatu
lui național sătesc de trîntă. 
Manifestarea este organizată de 
C.C. al U.T.C., în colaborare cu 
C.N.E.F.S. și factorii ieșeni cu 
atribuții în domeniul sportului. 
La această întrecere sînt pre
zenți 240 de tineri — cîștigătorii 
etapelor județene și ai munici
piului București.

1000 DE MINGI Și 200 DE PANOURI 
PREMII LA MINIBASCHET!

în dorința de a răsplăti, în 
mod cît mai util, echipele evi
dențiate cu prilejul Festivalului 
național pionieresc desfășu
rat anul acesta la Constanța și, 
în același timp, pentru a le 
stimula activitatea, F.R. Baschet 
a premiat cu 1 000 de mingi și 
200 de panouri speciale 65 de 
unități școlare din 32 de județe 
ale țării. Felicitări premiaților 
și federației !

Cărți noi

„AM DAT MÎAA CD EL.“
Publicist cunoscut, colegul nos

tru Victor Bănciuiescu se pre
zintă în fața cititorilor cu o nouă 
carte, „Am dat mina cu ei...“, 
care, după opinia scriitorului Dan 
Deșliu, este „una dintre cele mai 
bune lucrări in genul respectiv".

Citeva sînt elementele ce rețin 
atenția Ia lectura acestui voluin, 
o culegere de interviuri cu mari 
campioni ai sportului. In primul 
rînd, dificultatea de a te prezenta 
în fața cititorilor cu o astfel de 
carte, care riscă să obosească 
prin repetabilitatea unor între
bări sau a unor răspunsuri — 
dificultate abil evitată, astfel că 
paginile se jparcurg într-un ritm 
alert, parcă pe negîndite. In al 
doilea rînd, este de reținut larga 
zonă a sporturilor cărora apar
țin campionii intervievați — de

V»CTOR fiÂNOULtWU

AM DAT 
MINA 

CU El...

la atletism la alpinism, de la 
box ia bob, de La handbal la 
haltere, fără a uita fotbalul — 
și care, prin răspunsurile lor, 
deschid poarta spre un domeniu 
în care „cînd ai un țel frumos, 
orice zi e frumoasă", cum zice 
Pan To, prima femeie care a 
urcat pe Ciomolungma. In al 
treilea rînd, nu vom găsi numai 
elogiul unor oameni, ci, înainte 
de toate, al muncii, al perseve
renței, al voinței, al modestiei, 
calități care i-au adus pe Lia 
Manoliu, Iolanda Balaș-Soter, 
Gheorghe Gruia, Vasile Alekseev, 
Franz Beckenbauer, Jesse Owens, 
Uliana Semionova, Emil Zatopek, 
Stanley Matthew’s și pe ceilalți 
mari campioni prezenți în pa
ginile cărții printre așii arenelor 
sportive. în al patrulea rînd, de 
remarcat inspirata copertă (Val 
Munteanu), care se sincronizează 
perfect cu ideea de bază a căr
ții, adică reporterul întreabă — 
laureații răspund. în sfîrșit, din 
păcate, semnalăm . slaba calitate 
a capitolului fotografic, care prin 
el însuși srar fi putut înscrie ca 
o reușită pentru „colecționarii" 
de fotografii ale unor celebrități 
sportive.

Vom încheia această scurtă 
prezentare tot cu o remarcă a 
scriitorului Dan Deșliu : „simpla 
înșiruire onomastică era de a- 
juns pentru a cuceri adeziunea, 
interesul lectorului..." (Emanuel 
FANTANEANU).

Sportul

C.C. al U.T.C. și federația de 
lupte au inițiat, cu prilejul fi
nalei, o mare acțiune de selec
ție, combinată cu demonstrații 
ce vor fi susținute de sportivi 
fruntași, în citeva comune ale 
județului. Multiplul campion 
mondial și medaliat olimpic 
Gheorghe Bcrceanu, Ion Draica, 
medaliat cu aur Ia „Universia
da" de la Sofia din acest an, 
precum și alți luptători frun
tași se vor întilni cu tinerii 
care îndrăgesc sportul luptelor.

Unele dintre formațiile pre
miate pot fi văzute miine, de 
la ora 10, în sala Floreasca, cu 
prilejul Festivalului minibas- 
chetului bucureștean care, sub 
genericul „Daciadei", va întruni 
elevi-sportivi de Ia Casa cen
trală a pionierilor, Școala gene
rală nr. 69, C.S. Titanii, C.S. 
Cutezătorii și de la Clubul spor
tiv școlar nr. 2.

„SÎNTEM, ÎNAINTE DE TOATE, 

COMUNIȘTI IN GÎND ȘI-N FAPTE"
(Urmare din pag. I)

calității produselor. Nu căuiați 
eroi, toți membrii colectivului 
muncesc cu sirg și aceasta se 
poate vedea și din eîștigurile 
substanțiale obținute de fiecare. 
Aș mai vrea să adaug că alei, 
la noi, lucrează și handbaliști, 
și fotbaliști, și voleibaliști, și 
popicari, care se încadrează ar
monios in colectiv, aducindu-și 
o contribuție însemnată". Stăm 
de vorbă cu handbalistele Ana 
Iozu, Vasilica Niță, cu fotba
listul Valerică Neagu, toți ex- 
primindu-și bucuria de a fi 
membri ai unui colectiv care se 
bucură de un frumos renume 
și care se poate mindri cu im
portante succese. Căpitana echi
pei de handbal, lansatoarea 
Florica Steinberg, membră in 
biroul organizației U.T.C., refe- 
rindu-se la tinerii din întreprin
dere afirma că „pe fondul unei 
activități productive cu reali
zări deosebite sc desfășoară și 
o frumoasă activitate sportivă 
și turistică ce angrenează marea

Cumpărător prin magazinele cu articole de sport

MAI MULTĂ RECEPTIVITATE FAȚĂ BL CERINIEEE CEIĂJENILOR!
La Focșani ți Brașov — vînzare abundentă @ De ce mai dăinuie o dău

nătoare interdicție ? O Necazurile unei profesoare ® Importantul lucru mărunt 
© Toate drumurile duc Ia... I.C.R.T.I. ți I.C.R.M.

A venit iarna. Gîndindu-ne 
că practicarea schiului, patina
jului și altor sporturi de sezon 
este strîns legată de procura
rea unor obiecte strict necesare, 
am pornit, din nou, pe „tra
seele" magazinelor care desfac 
articole de sport, pentru a ve
dea cum sînt aprovizionate.

PLAFONUL NU MAI ARE... 
MARGINI

Se știe că, multă vreme, clu
burile și asociațiile care-și pro
curau materialele sportive prin 
cont de virament au suferit de 
pe urma plafonului impus ma
gazinelor de specialitate în des
facerea produselor pe bază de 
virament. Tovarășa Elena Borș, 
responsabila magazinului „Sport- 
turism" din Focșani ne explica 
cu satisfacție că Direcția co
mercială județeană, cu avizul 
forurilor superioare, a suspen
dat interdicția din planul de 
vînzare cu virament. Efectul a- 
cestel măsuri : în decurs de 
numai 20 de zile, magazinul 
menționat, care avea pe luna 
noiembrie un plan de maxi
mum 30 000 lei, a vîndut pe 
cont de virament’ Inspectoratu
lui școlar și diverselor asocia
ții materiale în valoare de a- 
proape 130 000 Iei. De aseme
nea, Ecaterina Teutsch, vinză- 
toare la magazinul „Sport" nr.

Bogatul sezon șahist 1977 își 
derulează ultimele secvențe. 
Duminică, la Sibiu, și luni, la 
Sinaia, încep turneele finale ale 
campionatelor republicane (mas
culin și feminin), desfășurate 
anul acesta în cadrul marii 
competiții cu caracter național 
„Daciada".

întrecerile se anunță deosebit 
de interesante, reunind — a- 
proape fără excepție — tot ce 
are mai bun, la această oră, 
eșichierul românesc.

Astfel, în concursul masculin 
(Sibiu, 4—25 decembrie) se vor 
întrece marele maestru FI. 
Gheorghiu, maeștrii internațio
nali V. Ciocâltea, Th. Ghițescu, 
M. Șubă, M. Pavlov și C. Ra
dovici, maeștrii M. Ghindă (cam
pionul de anul trecut), Em. Un- 
gureanu, T. Biriescu, P. Voicu- 
lescu, A. Urzică, Gh. Mititelu, 
S. Neamțu, S. Grunberg, V. 
Georgescu, N. Ilijin, P. Ștefa- 
nov și M. Tratatovici. Ultimii 
doi, tineri jucători, sînt debu- 
tanți în competiție.

Finala promite, după cum se 
vede, o luptă foarte echilibra
tă. Prin prisma rezultatelor an
terioare, prima șansă aparține 
marelui maestru Fl. Gheorghiu 
și maeștrilor internaționali, dar 
o surpriză (cum s-a petrecut 
anul trecut) nu este exclusă, 
deoarece clasa tinerilor noștri 

majoritate a membrilor colecti
vului in diverse acțiuni cu pro
nunțat caracter de masă". In
tr-adevăr, aici, în această între
prindere fruntașă există o pu
ternică asociație sportivă, în ale 
cărei secții, după cum ne spu
nea președintele asociației, Con
stantin Toader, se desfășoară o 
rodnică muncă educativă, se 
depun intense eforturi pentru 
ridicarea nivelului performan
țelor, dar și pentru angrenarea 
unui număr sporit de oameni 
in toate acțiunile.

Se mai pot spune multe lu
cruri despre' colectivul de la 
„Flacăra roșie". Gheorghe Con
stantin, secretarul organizației 
de partid de la tăbăcăria mine
rală, președintele secției de 
handbal, ai cărui fii, Ion și 
Aurel, lucrează la „Mecanicul- 
șef“ și sînt componenți de bază 
ai echipei de handbal, ne-a su
gerat finalul reportajului : „Sîn- 
tem, inainte de toate, comuniști 
în gînd și fapte, și nu precu
pețim nimic ca să ne îndepli
nim sarcinile la cotele celei mai 
înalte exigențe".

233 din Brașov, ne-a informat 
(în lipsa responsabilei plecată 
să rezolve treburi urgente) că 
o dată cu transferarea magazi
nului sub tutela altui for din 
localitate a dispărut același pla
fon la care ne-am referit și, 
în consecință, s-a vîndut nu
mai într-o singură lună marfă 
în valoare de peste 400 000 lei, 
în loc de 100.000 lei cît era 
prevăzut la acest capitol. Dar, 
în raidul nostru, am întîlnit 
încă magazine unde se mai 
menține acea dăunătoare res
tricție în aprovizionarea clu
burilor, asociațiilor și unităților 
de învățămînt. Păcat !

AFLUX DE... LIPSURI

Magazinul „Turist" numărul 
162 din Buzău depășește planul 
de desfacere. Responsabilul u- 
nității, Nicolae Dumitru, o 
veche cunoștință, ne spunea : 
„Am face vînzare și mai mare 
dacă ar exista cantități sufi
ciente de bocanci și schiuri 
pentru copii, scurte cu blană, 
ghete îmblănite pentru femei, 
șepci îmblănite, patine (toate 
numerele), pantaloni de schi 
pentru adulți, mingi medicinale 
de 2 kg, mănuși de box pentru 
antrenament Ia sac și, poate, 
considerate lucruri mărunte, 
gleznifere, cotiere și genun- 
chiere". 

jucători a crescut in mod con
siderabil.

Turneul feminin (Sinaia, 5—23 
decembrie) se caracterizează 
prin prezența unui număr re
cord de tinere jucătoare. Alături 
de consacratele maestre inter
naționale Elisabeta Polihronia- 
de, Gertrude Baumstark, Mar
gareta Murcșan, Maria Albuleț 
și experimentatele Lia Bogdan, 
Eleonora Gogâlea, Emilia Chiș, 
Eugenia Ghindă, Viorica Tolgyi, 
va evolua întreaga pleiadă a 
junioarelor și tinerelor talentate 
din șahul nostru feminin : Dana 
Nuțu, Judit Kantor, Viorica 
Ilie, Marina Pogorcvici (fiica 
Măriei Albuleț), Ligia Jicman. 
Mariana Nechifor și Gabriela 
Olteanu.

„TOPUL SPORTUL" LA LUNGIME
(Urmare din pag. I) V

sip devenise aspră sub bicele 
frigului. Copilandrii lui Liviu 
Traian Ursu nu știu unde vor 
demonstra cît pot sări ei. „Cu
rățăm pista și săriți !“ sună im
perativ glasul profesorului, o 
clipă îndoielnic și el din cauza 
condițiilor vitrege. Studenții 
Zeno Lache, băiatul antrenoru
lui de handbal, și Ot. Kesler, 
din ultimul an, aflați în prac
tică, dau o mină de ajutor, 
pentru ca acest concurs să aibă 
loc. Urmează o săritură de a- 
comodare. Cei zece sar ca la 
comandă, nisipul din groapă ii 
primește dur, respirația e tă
iată de ger, dar ruleta, înghe
țată și ea, se întinde curînd și 
toți nu se gîndesc decît la cen
timetri. Viorel Oniga, record
manul topului cu 5,25 m, sare 
primul. Numai 4,83 m, ceea ce 
ni se pare totuși o performan
ță, avînd în vedere condițiile 
de concurs. El e însă nemulțu
mit. Helfrich sare 4,50 m, sub 
recordul personal. Profesorul 
Ursu se întristează. „Mai aproa
pe, băieți, elanul e prea lung !“ 
Și Rosenauer își bate propriul 
record. Sare 4,66 m, cu 8 cen
timetri mai mult decît figura 
în tabelul trimis la redacție. 
Sburlea își bate și el recordul 
personal, și Handl, și Schaffer, 
și Richter și Pflantzer și Chen- 
drean.

Urmează a doua săritură pen
tru Viorel Oniga. „Eu am sărit 
anul trecut 5,52 m !“ mărturi
sise rănit în orgoliu de săritura 
sub 5 metri, adolescentul aces
ta de 15 ani, născut la Moldova 
Nouă. „Oniga. nu trebuie să ne 
facem de rîs !“ îl auzim pe pro
fesorul Ursu strlgind. Și băiatul 
în pantaloni lungi și pulover 
verde, în teniși și nu în pan-

— Vă rog să notați, a intrat 
în vorbă cumpărătoarea Adria
na Dumitru, profesoară de edu
cație fizică lă Școala generală 
nr. 11, care asistase la discu
ție, lipsa treningurilor supra- 
elastice între numerele 34—10, 
după care umbli zile întregi. 
Sînt antrenoare de atletism Ia 
asociația Olimpia. Așteptăm 
iama cu cortegiul ei de la o 
zi Ia alta și nu avem treninguri 
pentru antrenamentele în aer 
liber.

Sperînd că doleanțele profe
soarei din Buzău vor avea 
ecoul dorit, ne-am continuat 
drumul, pe raza aceleiași or
ganizații comerciale, într-un 
scurt popas, la magazinul „O- 
limpic" nr. 86 din Rm. Sărat. 
Responsabilul unității, Gheorghe 
Ionescu, ne semnala, de ase
menea, un adevărat aflux de... 
lipsuri. „Sintem nevoiți să ne 
deplasăm la Bacău, Galați sau 
Tg. Mureș, după o serie de ar
ticole, deoarece I.C.R.M. și 
I.C.R.T.I. Ploiești dintr-o co
mandă de 20—30 de articole ne 
livrează doar 5—6".

CONCLUZIILE NOASTRE

După cum se poate vedea, am 
întîlnit situații în care cei ce 
vînd se plîng de dificultățile 
întîmpinate în buna servire și 
aprovizionare a populației.

Favorita principală rămine, 
firește, multipla campioană și 
deținătoarea titlului, Elisabeta 
Polihroniade, autoarea unei ră
sunătoare performanțe recente 
— 5’/2 puncte din 6 posibile în 
meciul cu Bulgaria. Dar ea și 
celelalte maestre internaționale 
vor avea de infruntat puterni
cul asalt al tinerelor dornice de 
afirmare.

Așadar, două finale care pro
mit o luptă încordată, intere
santă, pe care o dorim de un 
cît mai bun nivel tehnic. Men
ționăm că învingătorul și învin- 
gătoarea acestor turnee vor 
inaugura lista campionilor de 
șah ai „Daciadei". Ceea ce con
stituie, firește, un stimulent și 
un element de atracție în plus.

REZULTATELE „PE VIUM

1. Oniga 5,37
2. Helfrich 4,95
3. Scbaffcr 4,74
4. Handl 4,70
5. Sburlea 4,68
6. Rosenauer 4,66
7. Richter 4,56
8. Prodan 4,50
9. Chendreanu 4,42

10. Pflantzer 4,29
Medie : 4,69

tofl cu cuie, strînge in elanul 
său parcă toate ambițiile vîrstei. 
Aleargă, pragul înghețat vrea 
să-i fugă de sub picioare, dar 
„bate" puternic și zvicnește 
lung. Ruleta se întinde, cum 
nu o făcuse pînă atunci : 5,37 
m ! Record în „Topul Sportul !“ 
Stimul pentru ceilalți, care își 
bat și ei performanțele. Facpm 
media celor zece. 4,69 m ! Cu 
14 centimetri mai bună decît 
cea trimisă de profesorul Ursu 
la redacție. Elevii pleacă spre 
școală. „între fotbal și atletism 
am optat pentru... lungime ! Dc 
citeva zile fac parte din secția 
de atletism a clubului C.F.R. 
Timișoara. Vreau să ajung un 
mare campion Viorel Oniga 
vorbise emoționat, dar plin de 
entuziasm. „Meritul inițiativei 
ziarului dv. este că activizează 
atletismul în școli. Adică acolo 
unde, de regulă, din comoditate 
și lipsă de răbdare, profesorii 
de educație fizică preferă jocu
rile !", spune dascălul său.

Anul I G de la Liceul indus
trial nr. 1 Timișoara așteaptă 
replica colegilor din alte școli 
la acest 4,69 m. Iar Viorel Oni
ga, cu ultima lui săritură de 
5,37, record In „Topul Sportul", 
pregătește noi performanțe. 
Succes !...

Principala piedică în calea flu
xului permanent al fondului de 
marfă de la furnizor la cum
părător o constituie slaba co
laborare între factorii intere
sați și necunoașterea cerințelor 
pieții.

Din păcate, opiniile cumpără
torilor nu prea sînt luate in 
considerație, fapt ce impietează 
asupra aprovizionării ritmice 
cu obiecte pentru toate gustu
rile și mărimile. Avînd în ve
dere creșterea însemnată a nu
mărului de tineri și alți oa
meni ai muncii cuprinși în 
sportul de masă, ca urmare a 
organizării „Daciadei", amin
tim, celor vizați, că în regula
mentul acestei mari competiții 
naționale se specifică, printre 
altele : „...se vor intensifica
preocupările tuturor factorilor 
cărora le revin răspunderi in 
acest domeniu, pentru asigura
rea in cantități corespunzătoare 
și de bună calitate a tuturor 
materialelor, echipamentului și 
instalațiilor necesare pregătirii 
sportivilor și desfășurării con
cursurilor". Și pentru că a- 
tunci cînd e vorba de făcut 
reproșuri în materie de apro
vizionare toate drumurile duc 
la... I.C.R.T.I. (întreprinderea 
de comerț cu ridicata, textile și 
încălțăminte) și I.C.R.M. (între
prinderea de comerț cu ridicata 
a produselor metalo-chimice) 
așteptăm de la aceste unități 
(care trebuie să asigure acel 
„tranzit organizat" de mărfuri) 
măsuri eficiente și mai ales 
articolele sportive necesare. In
tr-un număr viitor al ziarului 
vom porni mai departe, pe ur
mele producătorilor, întrucit, în 
principal, al lor este meritul sau 
vina dacă găsim sau nu obiec
tele solicitate la magazinele cu 
articole de sport.

Traian lOANiȚESCU
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Marea performanță este, din ce in ca mai pregnant, expresia 
efortului imens, al pregătirii stăruitoare, al muncii pline de res
ponsabilitate ți pasiune a sportivilor, tehnicienilor, profesorilor- 
antrenori, a tuturor activiștilor din fiecare disciplină, care alcă
tuiesc un angrenaj complex, cu multiple repercusiuni asupra re
zultatelor. Felul in care se muncește de la bază pîna la virful 
piramidei fiecărui sport, optica față de pregătire determină con
ținutul, valoarea performanței. Sub genericul de mai sus punem 
azi cîteva exemple semnificative...

Profesorul - antrenor din clubul sportiv școlar:

--x
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„DACĂ AȘ FI
— Să presupunem, Vasile 

Dîba, că un reporter iți solicită 
un interviu. Un „cinci minute 
de adevăr“. Ai fi de acord cu 
propunerea 7

— Aj fi de acord, dar cu 
cronometrai in mină !

— Din lipsă de timp 7
— Nu atit din lipsă de timp...
— Se pare că al și început 

să „cronometrezi". Care este 
„arma secretă" a marelui cam
pion 7

— MUNCA.
— Numai ea 7
— Nu cunosc alta.
— De talent, măiestrie, dîr- 

zenie, ai auzit 1
— Am auzit și de voință, ți 

de spirit de echipă, de curse 
tactice, de experiența marilor 
întreceri, de...

—■ Dacă spui că nu există, 
opresc cronometrai !

— Toate există, <■ după victo
rie. Pină la victorie există doar 
ceea ce spuneam : MUNCA. Ai 
500 de kilometri-MUNCA mai 
mult decit adversarul, ciștigi. 
Are el o mai bună pregătire,

CÎND LUCREZI
SI CU INIMA

NU SE POATE
SĂ SPUI

„AM OBOSIT!"
Echipa a făcut un tur de for

ță pe pista cu obstacole, apoi s-a 
aliniat în fața frînghiilor pentru 
tracțiune în brațe. Fețele erau 
îmbujorate de efort, respirațiile 
săltau piepturile tinere și sănă
toase. Oboseală ? Instructorul 
Gheorghe Văleanu, care a exe
cutat și el programul în fruntea 
plutonului, se întoarse spre bă
ieți : „Dacă lucrați și cu inima 
nu poate fi vorba de oboseală. 
Nu? Sîntem parașutiști!* Băieții 
zîmbesc admirativ, urmărindu-1 
pe instructorul lor cum „zboară* 
primul pe frînghie, spre înălțimi. 
Apoi, unul cîte unul îi urmează 
exemplul.

Instantaneul l-am surprins la 
Pitești, în aeroclubul în care ac
tivează Gheorghe Văleanu. Dar 
expresia lui nu ne era necunos
cută. Cînd am mal auzit-o ? în 
primăvară, cînd profesorul Vă
leanu, absolvent al I.E.F.S. cu 
specialitatea parașutism, l-a fost 
încredințată sarcina de a con
tribui, alături de alți specialiști, 
la antrenarea lotului de para
șutism pentru Jocurile balcanice 
aeronautice. Primul lucru pe care 
l-a cerut elevilor săi a fost : 
„Să lucrăm și cu inima, băieți ! 
Un parașutist modern trebuie să 
fie un polisportiv*. Și a început-o 
cu pregătirea fizică generală. Ri
guroasă, perseverentă, intensivă. 
L-am auzit apoi pe Văleanu la 
„balcaniadă" încurajîndu-1 pe 
sportivi : „Cu inima copii, cu 1- 
nimă de român*. Poate că șl 
acestui îndemn 1 s-au datorat 
succesele obținute : o medalie de 
aur, două de argint, trei de 
bronz...

— Ce preocupări al în prezent, 
profesore Văleanu ?

— Ml-e greu să vă spun ceva 
anume. Sînt multe de făcut. Știți, 
am văzut în străinătate un tip 
de plasă elastică — batudă — 
pentru antrenamentul sportiv al 
parașutiștilor. Este un aparat ex
trem de eficace. L-am văzut, 
l-am încercat și am proiectat u- 
nul asemănător, românesc. Se 
află în lucru...

Și omul scund, dar cu mușchi 
de halterofil, se scuză : „Avem 
foarte mult de lucru*.

— N-ai obosit, profesore Vă
leanu ?

— Dacă lucrezi și cu inima... 
Și pleacă zîmbind.

Viorel TONCEANU

SCULPTOR..."
pierzi. Pierzi nu pentru că ai 
fost mai puțin talentat, mai 
puțin dirz ți toate celelalte. 
Pierzi fiindcă nu te-ai pregătit 
mai bine decit adversarii.

— De obicei, adversarii rau 
comunică cifra exactă a kilo
metrilor parcurși...

— fi simțim noi după prima 
regată a anului! Și chiar dacă 
nu ii „aflăm", presupunind că 
principalii adversari nu s-au 
prezentat la start, ii găsim în
scriși in planurile de pregătire, 
li găsim scriți frumos, citeț, de 
mina antrenorului nostru Radu 
Huțan.

— O mină, după cîte știm, 
deloc zgîrcită In kilometri.»

— O mini, intr-adevăr, „dar
nică" daci adversarii ne-au 
onorat cu prezența, „risipitoare" 
cind aceștia au ocolit startul. 
O mină care — știi sigur — te 
va felicita după următorul mare 
concurs. Pentru victorie, dar 
mai ales pentru felul in care ai 
muncit la antrenamente ca să 
poți obține victoria.

— Citind acest interviu, an
trenorul emerit Radu Huțan va 
avea numai cuvinte de laudă 
la adresa elevului său dina- 
movist

— Credeți T Parcă il aud ! 
„Al muncit bine, Vasile, la... in
terviul acela. Pe viitor. Insă, va 
trebui să exersezi mai mult 
răspunsurile, zilnic, ți-aț pro
pune, după un plan anume în
tocmit, care să includă ți lip
surile. Desigur, nu numai cele 
din pregătire"...

— Un campion olimpic, un 
dublu campion mondial, poate 
avea și lipsuri în pregătire 7

— Au trecut cele cinci mi
nute 1

— Nu.
— Poate avea. Mai ales la 

începutul sezonului de caiac- 
canoe, cînd află cifra kilometri- 
lor-muncă pe care va trebui 
să-i parcurgă. In momentul a- 
cela, ți mult timp pe urmă, il 
cuprinde o „astenie de primă
vară", o apatie, o deznădejde, 
un dor de duci, adică opusul 
lui „MUNCA". Ei, bine, in mo
mentul acela, automat, intru in 
„plasa" lui Ivan Patzaichin. 
Vislese după canoea celui mai 
mare campion al nostru și mă... 
redresez. DactC aț fi sculptor, 
l-aț turna în bronz pe Ivan 
Patzaichin — ața, cu barcă cu 
tot — ți aț intitula lucrarea, 
poate neînțeles de toți privito
rii : MUNCA.

Vasile TOFAN

Un vechi proverb 
spune că „omul sfințeș
te locul". Ne gindeam 
la aceasta în urma unei 
recente vizite la Clubul 
sportiv școlar nr. 2 din 
Galați, una din pepi
nierele sportului de 
performanță din orașul 
de la Dunăre. Mîndria 
clubului o constituie, 
printre altele, și ho
cheiul. O disciplină care 
nu se poate spune că 
s-a bucurat de condiții 
specifice deosebite la 
Galați, un sport practi
cat aici doar de cîțiva 
ani. Hocheiștii de la 
C.S.Ș. 2 s-au impus 
însă cu vigoare, cîști- 
gînd locul I la criteriul 
speranțelor în 1976, titlul 
de campioni la juniori 
II și locul I la „Cupa 
unităților cu profil de 
hochei" în 1977. Care 
este secretul acestei 
frumoase ascensiuni 7 
Ne răspunde prof. Vic
tor Ignat, directorul clu
bului : „Prestigiul cîști
gat este rodul muncii 
profesorului Radu Șer-

MAI MULT DECÎT
„Controlul calității muncii an

trenorilor” — acesta ar trebui 
să fie genericul sub care s-ar 
putea pune activitatea de marți 
dimineață a directorilor Clubu
lui sportiv școlar Steaua, C. 
Mihăiță și Maria Trofin. Sau, 
cel puțin, așa poate fi explicată 
prezența lor în acea zi la Insti
tutul de arhitectură : efectuau 
un control inopinat al felului în 
care decurge antrenamentul e- 
chipei de baschet copii, condus 
de profesorul C. Moldoveanu. 
Din discuția purtată am reți
nut cîteva idei interesante în 
privința specialiștilor care lu
crează în domeniul sportului 
școlar de performanță. • Ce
ea ce urmărim, în primul rînd, 
la profesorii noștri este sti
mularea și punerea în valoare 
a talentului lor de antrenori, a- 
dlcă de făuritori de sportivi de 
performanță. • Susțineți ideea 
că există diferențe între calită
țile necesare unui profesor de 
educație fizică șl cele ale unui 
antrenor 7 • Da, în măsura în 
care primul are drept scop prin
cipal educarea din punct de ve
dere fizic a copiilor și tineretu
lui, în vreme ce, pentru al doi
lea, creșterea de campioni au
tentici, de sportivi de mare per
formanță. trece pe planul prin
cipal. Bineînțeles, această dife
rențiere nu este certă, întrucit 
adesea sarcinile și activitatea 
profesorului de educație fizică

CÎT DE GREU SE CRESC CAMPIONII?
Mai întîi a fost ideea : să 

se înființeze niște centre-satelit 
de lupte în comunele din jurul 
orașului Rădăuți, pentru a asi
gura pepiniera pentru secția de 
performanță a Clubului sportiv 
școlar. Apoi, directorul Petre 
Storoj, care de vreo două de
cenii promovează cu perseve
rență acest sport în rindul ti
nerilor din această zonă („A- 
vcm copii tăcuți pentru așa ce
va ; sînt tari ca piatra...") s-a 
pus pe treabă. Și, așa a apărat 
în urmă cu doi ani centrul de 
la Mîneuți, dotat cu tot ce-i 
trebuie. După el au apărut a- 
semenea secții și la Arbore. 
Iaslovăț, Milișăuți, Calafindești, 
Șiret, Frățăuții», Vechi și Noi, 
Bîlca, Straja, Bivolarie, în u- 
nele funcționînd cîte două gru
pe. De cei peste 400 de copii 
se ocupă cîțiva instructori ini
moși — Viorel Hințar, Aurel 
Fluture. Gabriel Georgescu, Va
sile Pascaru, Ilic Munteanu — 
care cu sprijinul școlilor din a- 
ceste localități, pregătesc... cam
pioni.

Se cresc greu campionii 7 
„Foarte greu — ne spune P. 
Storoj — pentru că, mai ales 
atunci cînd lucrezi cu copii, tre
buie să muncești nu glumă, alt
fel se plictisesc și te părăsesc. 
De aceea, în primul rind, din 
veniturile obținute prin secția 
noastră de producție, am dotat 
cu tot echipamentul necesar a- 
ceste centre. Apoi, am solicitat 
instructorilor să nu precupețeas-

ban. Omul acesta sfin
țește locul..."

Radu Șerban, fostul 
portar al echipelor Di
namo București și Du
nărea Galați, absolvent 
al Facultății de Educa
ție Fizică și-a început 
activitatea la club cu

che, Aurelian Dineață, 
crescuți sub privirile 
pedagogului Șerban, au 
ajuns componenți ai lo
tului național de juniori. 
Entuziastul profesor are 
o vorbă : „Dacă îți 
iubești cu adevărat me
seria, nu se poate să

PROFILURI lN>.. ANTITEZĂ

hotărîrea de a pune 
toată priceperea, toată 
puterea sa de muncă în 
educarea și creșterea 
tineretului sportiv. A 
început, cum era și fi- 
reșc, cu selecția : aten
tă, cu o pasiune exem
plară, apropiindu-și co
piii, dar și impunîn- 
du-le o disciplină și 
punctualitate desăvîr- 
șite. De dimineața și 
pînă seara profesorul 
Radu Șerban este în 
mijlocul elevilor săi. 
Tinerii jucători Teodor 
Mocanu, Mirel Dumitra-

nu iasă nimic din mun
ca ta". Fără îndoială 
că are dreptate.

Iată, în antiteză, o 
situație din secția de 
lupte a aceluiași club. 
Valentin Manolache, ab
solvent al I.E.F.S. cu 
specialitatea lupte, a 
fost și el repartizat la 
C.S.Ș. 2 din Galați. I-a 
fost încredințată sarci
na de a pregăti trei gru
pe de lupte greco-ro- 
mane. Cum se achită el 
de această îndatorire 
profesională pentru care 
este retribuit O spun

UN PROFESOR DE
se întrepătrund, se suprapun cu 
ale antrenorului, și invers. • 
De fapt, discuția noastră a por
nit de la calitatea muncii de
puse de un specialist oarecare 
în cadrai unui club sportiv șco
lar... • Ei bine, într-un club 
sportiv școlar trebuie să acti
veze, în accepția noastră, un 
colectiv de cadre didactice avînd 
cu preponderență valențe de 
antrenori, adică de oameni care 
să muncească pentru un mare 
campion, pentru o mare per
formanță, pentru un mare re
zultat. Sau pentru mai multe. 
Un asemenea specialist trebuie 
să muncească mai mult decit 
un profesor dintr-o școală oare
care, cu mai multă răspundere, 
să caute să se documenteze in
finit mai mult. O singură gre- 
șală a sa poate priva, in pers
pectivă, echipa națională de 
un eventual component de bază. 
• Acestea sînt gîndurile cu 
care efectuați controalele .an
trenorilor", cum spuneți, aflați 
în subordine 7 • Da, cu tot
cortegiul de măsuri care decurg 
din această orientare. Totuși, 
credem că ar trebui ca Ministerul 
Educației și Invățămîntului să 
alcătuiască un sistem de norme, 
de obiective precise pentru ori
ce specialist din cadrul oricărui 
club sportiv școlar, care să con
stituie o adevărată scară de 
măsură a muncii și talentului 
de antrenor. îndeplinirea — sau 

că nici un efort, pentru că de 
ei depinde reușita. Și, in al 
treilea rind, am organizat un 
campionat in care sînt angre
nate toate centrele. Acum, o- 
dată realizat, să zicem triun- 
ghiul-ideal, au început să 
apară și primele succese, re
pet, obținute numai și numai 
prin muncă. De altfel, este o 
rețetă prea bine cunoscută, cu 
rezultate sigure”. Intr-adevăr, 
cu alte cuvinte, această reușită 
se poate converti în titlurile de 
campioni naționali de copii ob
ținute de Gheorghe Lavric, 
Gheorghe Savu, Traian Bucevs- 
chi (Mîneuți). Mircea Siminiuc 
(Milișești), Octavian Tiniuc (Ca
lafindești), în numărul mare de 
promovări în centrul de la Ră
dăuți („Atunci cînd au ciștigat, 
a fost mare bucurie in comună, 
au venit Ia sărbătorirea lor. cu 
mic cu mare, să se fălească cu 
fiii satului").

Am mai întrebat : acesta este 
iot secretul ? Ni s-a răspuns : 
„Altul nu-i, in afară de muncă 
pasionată. Celelalte, bază mate
rială, selecție, necesitatea unui 
colectiv sudat, înțelegere și re
ceptivitate față de tot ce-i nou. 
vin mai apoi, completindu-se și 
determinindu-se una pe alta, 
dar tot munca-i baza".

Se cresc greu campionii 7 Vi
zitați cîteva comune din Țara 
de sus a Moldovei și răspunsul 
va veni de la sine.

F. EMANUEL

rezultatele : nici un 
succes cît de cît nota
bil. Mai mult. Fișa sa 
personală este plină de 
observații critice : în- 
tîrzieri și absențe, lipsă 
de interes, refractar la 
încercările făcute de or
ganizația de partid și 
conducerea școlii de a-1 
aduce pe drumul dato
riei. O singură preocu
pare are Valentin Ma
nolache : să facă totul 
pentru a putea ajunge 
cît mai repede în Capi
tală. Pentru care meri
te, profesore Manola
che 7 Și „exemplul" lui 
Manolache este urmat 
de colegul său Toma 
Varlam. El are însă 
altă meteahnă : fuga 
după cît mai multe... 
scutiri medicale. Cre
dem că față de amîn- 
doi colectivul de profe
sori de la C.S.Ș. 2 tre
buie să aibă o atitudine 
mal fermă, chemîndu-1 
să-și onoreze așa cum 
se cuvine profesia. Alt
fel...

Telemac SIRIOFOL

SPORT OBIȘNUIT,:
neîndeplinirea — obiectivelor să 
fie criteriul de apreciere, de 
menținere sau excludere a pro
fesorului respectiv din clubul 
sportiv școlar.

Radu TIMOFTE

ȘASE TINERI 
CANOTORI „DISPAR" 
DINTR-0 SECJIE!?
„S.O.S.“-ul nl l-a transmis Clu

bul sportiv școlar din București :
— Sîntem într-o situație foarte 

delicată cu secția de canotaj : 40 
la sută din efectivul ei a... dis
părut !

Adică 6 sportivi. Toți, cîndva 
legați trup și suflet de club, de 
secție. 6 canotori de mare pers
pectivă care au dispărut din 
cursa pentru marea performan
ță. Este posibil T

Discutăm cu autorul moral al 
acestei dispariții, antrenorul Ma
rin Boia, profesor cu educație 
fizică. Pe cît ne dăm seama, om 
cu idei, cu ambiții. Și-a cîștigat 
încrederea colectivului. După a- 
ceea...

— Ce s-a Intîmplat cu lull ana 
Iosif ?

— A renunțat la canotaj. Spune 
că este prea obosită, că nu mal 
suportă antrenamentele pe Lac 
sau la bac.

Apoi, după o pauză, antrenorul 
ține să completeze, să pună punc
tul pe 1 :

— Poate că am greșit pe un
deva. Nu i-am dirijat suficient 
antrenamentele. Este posibil să fi 
ajuns la o suprasaturare. Cu 
temperamentul ei, s-a ajuns la 
un efect contrariu...

Deci, este limpede, antrenorul 
recunoaște : a greșit In procesul 
de instruire. Și astfel a pierdut, 
poate, o mare sportivă.

— Dar Cristache Lupu și Valen
tin Velt ? Cum de au renunțat șl 
ei la canotaj ?

— Absentau în repetate rînduri 
de la pregătire. Or, așa nu se 
poate ajunge prea departe în per
formanță I

Clubul sportiv școlar
București m alertă i

Sigur, antrenorul rostește un 
mare adevăr. Fără continuitate în 
pregătire, fără o muncă asiduă, 
bine organizată, roadele unui e- 
fort nu se vor împlini niciodată. 
Cum de a lăsat, însă, antrenorul 
să se ajungă aici T De ce n-a 
intervenit la timp pentru ca doi 
sportivi de o recunoscută valoa
re să nu se piardă t Antrenorul 
n-a mal găsit un răspuns. Bine
înțeles, un răspuns care să re
ziste.

— Și cu Simion Nistor, Eugen 
Tengher și Florin Celoiu ce s-a 
intîmplat 7 De ce au părăsit sec
ția 7

— Cel trei s-au autoeiiminaț 
pentru abateri de la disciplină.

Iarăși sîntem de acord. Fără or
dine într-o muncă, fără simțul 
disciplinei liber consimțite nu poți 
ținti prea departe. Cel trei tineri , 
canotori probabil că au greșit, 
nu le luăm nicidecum apărarea. 
Dar antrenorul, educatorul, ce a 
făcut pentru a preveni aceste 
greșeli 7 Cit s-a străduit pentru 
a nu ajunge la acest fiasco 7 In 
loc de răspuns, antrenorul ne 
face o promisiune :

— Celoiu este ca șl recuperat. 
Va reintra in curlnd In pregă
tire. In același timp am desco
perit alțl S tineri cu mari pers
pective. Vă rog să-1 notatl : Da
niel Hotăranu, Victor Popescu, 
Radu Fiblnger, Mihai Cena șl 
Florian Miciu. Secția se va re
face. Vă promit 1

Reținem, firește, promisiunea, 
dar șl acest mod original de a 
explica insuccesele. Un antrenor 
acceptă ca S sportivi In care ■ 
Învestit ore șl zile de muncă, 
de efort, să dispară peste noapte, 
consOIindu-se cu ideea Că locul 
lor va fi luat — poate tot peste 
noapte — de alțl tineri. Este po
sibil să fie așa. N-ar fi fost, insă, 
mai firesc, ca printr-un proces 
minuțios de instruire, un proces 
metodic, „disparițiile" amintite să 
nu mai constituie un subiect de 
discuție 7

Iată un prilej de analiză pentru 
club $1 altul de reflecție pentru 
antrenor. Mai corect spus, pen
tru antrenori.

Tiberiu STAMA



CUM SE MUNCEȘTE LA ECHIPELE NOASTRE? INfOfl
La „Poli" Timișoara: ANTRENAMENTE FĂCUTE CU CAP Șl CU CAPUL...

...„Poli" Timișoara, într-un 
interval scurt. Intre două me
ciuri acasă, cu C. S. Tîrgoviște 
și cu Dinamo. Pregătirile în
cep cu controlul medical efec
tuat de medicul echipei. Virgil 
Radu. Constatările doctorului îl 
neliniștesc pe antrenorul An
gelo Niculescu. Anghel e acci
dentat, se adaugă Vișan. cu o 
întindere. Păltinișan e incert, 
Lața are o plagă de la Reșița, 
Volaru II are o contuzie de 
umăr. „Acest final de sezon ne 
impune condiții aparte : o vre
me aspră și terenuri desfun
date. Și cum pe acest fond ul
timele patru etape s-au dispu
tat la trei zile și pregătirile 
trebuie făcute în funcție de rea
litățile concrete 
și nu mecanic 1 
și intensitatea 
le-am modelat 
particularitățile 
te, ale sezonului !“ Cu 
Introducere în temă făcută de 
antrenorul emerit Angelo Nicu
lescu am mers în afara orașu
lui, la 22 de km de Timișoara, 
acolo unde „Poli" a susținut 
antrenamentul său de marți.

La Pișchia, într-un decor ad
mirabil, cu aer curat și liniște 
totală, ședința începe, ca de 
obicei, cu încălzirea. „Secundul" 
Constantin Rădulescu, intransi
gent cum îi e firea, îi aleargă 
cu comenzi scurte și ferme, prin 
frigul unei zile cu un soare cu 
dinți, pe cei 13 jucători valizi. 
Lața preferă o plimbare ușoară 
prin pădure, Păltinișan rămîne 
în afara grupului. Așa îneît la 
încălzire participă : Bathori I, 
Caraivan, Mehedințu, Floareș, 
Barna, Dembrovschi, Roșea, 
Nucă, Cotec, Volaru II, Șcrbă- 
noiu, Petrescu și Covalcic. Pri
ma parte a ședinței, pregătirea 
fizică, vizează mobilitatea, su
plețea și detenta. Exercițiile se 
execută cu tragere de inimă, cu 
seriozitate. Pentru partea teh
nică a antrenamentului, Angelo 
Niculescu și-a propus să îmbu
nătățească „jocul cu capul și 
pasa directă, deficiențe semna
late in evoluția echipei". Gă
sește o soluție care îmbină plă
cutul cu utilul. Un joc de vo-

ale fiecărui Iot 
Durata, profilul 
antrenamentelor 
în funcție de 
lotului și, fireș- 

această

lei cu capul. Se trasează tere
nul, pe o porțiune cu iarbă, se 
aduc doi pari legați cu o sfoară 
în loc de fileu. „S-au marcat 
prea puține goluri cu capul și 
am primit prea multe goluri 
din cornere, din centrări înal
te !“ zice antrenorul prim al 
studenților. A doua zi urma un 
adversar, Dinamo, cu jucători 
care știu să sară la cap !...

Legea jocului de volei cu 
capul e simplă : „trei lovituri, 
dintre care una singură cu pi
ciorul, balonul neputind fi trans
mis peste înălțimea fileului de- 
cît cu capul 1“ Și după ce cei 
doi antrenori supraveghează 
„priza portarilor", se alcătuiesc 
cele două echipe. Mehedințu îi 
alege pe Floareș, Nucă, Cotec 
și Covalcic. Dembrovschi îi are 
în formație pe Roșea, Barna, 
Petrescu și Șerbănoiu. Volaru II 
nu are „drept de joc", pentru a 
nu-și agrava accidentul de la 

.umăr. Păltinișan vrea să intre 
/ și el într-o echipă, însă antre

norii îl opresc, tot din rațiuni 
medicale. Cele trei seturi îi an
gajează fizic, tehnic șl moral 
pe cei zece jucători, ei reușind 
combinații de joc cu capul de

r

mare frumusețe și rafinament. 
Disputa e strînsă, aprigă, și e- 
chipa lui Mehedințu cîștigă cu 
2—1 (12—15, 16—14, 15—12). „O 
echipă care se gîndește la titlu, 
așa cum se gindește „Foii", tre
buie să înscrie, dar și să evite 
multe goluri cu cap și cu- capul, 
așa cum ne cere antrenorul 
Angelo Niculescu !“. Ambițiile 
acelui antrenament fuseseră de
finite de Petre Mehedințu, ini
mos și tenace, cum e stilul e- 
chipei studențești.

...A doua zi, miercuri, „Poli" 
a înscris un singur gol, al vic
toriei, dar nu cu capul. A ratat 
de două ori cu capul. Dar, tot 
în meciul cu Dinamo, în acel 
final incert, Mehedințu avea să 
reușească două sărituri salva
toare, respingînd cu capul, din 
fața mai înaltului Sătmăreanu 
II, venit să forțeze egalarea. 
Jocul acela de volei, amuzant la 
o primă vedere, dovedea în fi
nalul derbyului cu echipa cam
pioană cit de bine procedase 
antrenorul Angelo Niculescu re- 
nunțînd Ia antrenamente efec
tuate mecanic !...

M. M. I.

Portarul dinamovist Ștefan respinge un atac timișorean. Moment 
din partida de miercuri de la Timișoara.

Foto : BRANCp VUIN-Timișoara

La Corvinul Hunedoara: PRIMII
Au fost destule reportaje care 

au prezentat instalațiile sta
dionului Corvinul din Hune
doara, condițiile de care se 
bucură în primul rînd compo- 
nenții lotului divizionar A în 
privința asistenței de după an
trenament, a recuperării. Mai 
este, de aceea, cazul să amin
tim de bazinul încăpător și bine 
construit, de sauna în perfectă 
stare de funcționare, de sala de 
masaj, să vă mai spunem că 
clubul hunedorean are una din
tre cele mai bine aprovizionate 
magazii de echipament și ma
teriale sportive, după opinia 
noastră fără egal în momentul 
de față în țară ?

Păcat însă că de aceste con
diții nu vor să profite total 
chiar unii dintre... componenții

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO DIN 
2 DECEMBRIE 1977 :

84Extragerea I : 11 41 15 27
16 48 1 61

Extragerea a H-a : 25 35 5
8 44 18 3 65

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.149.726 lei din care 
500.000 lei REPORT LA CATE
GORIA 1.

Plata cîștigurilor se va face în 
Capitală începînd din 12 decem
brie 1977 pînă la 2 februarie 
1978, în țară aproximativ din 
15 decembrie 1977 pînă la 2 fe
bruarie 1978, inclusiv.

MlINE, duminică 4 decembrie 
1977, prima tragere LOTO-2 din 
această lună 1

Puteți cîștiga autoturisme 
„Dacia 1300“ și premii în bani 
— fixe și variabile

Participind cu mai multe bi
lete. vă măriți șansele de a be
neficia de ciștiguri !

NU UITAȚI ! ASTAZI, 
ma zi cind vă mai puteți 
cura biletele cu numerele 
preferate !

Tragerea LOTO-2 va avea loc 
în sala Clubului Finanțe-Bănci, 
din strada Doamnei nr. 2, la 
ora 17,30.

Rezultatele vor fi 
la radio și 
serii.

NUMAI 
decembrie, 
buletinele 
Pronosport 
1977.

73

ulti- 
pro- 

dv.

transmise
televiziune in cursul

ASTAZI, simbătă 3 
mai puteți depune 
pentru 
din 4

concursul 
decembrie

DE LA COLEGIUL CENTRAL AL ANTRENORILOR
în legătură cu activitatea care urmează a se desfășura în pe

rioada cuprinsă între sfîrșitul primei părți a întrecerii divizionare 
și returul campionatului, Colegiul central al antrenorilor face ur
mătoarele precizări :

1. între 5 decembrie 1977 și 9 ianuarie 1978 echipele divizionare 
se vor găsi în perioada de tranziție, timp în care vor fi progra
mate și tratamentele medicale necesare, iar odihna va avea un 
caracter activ.

2. Reluarea activității In vederea noului sezon competițional 
este prevăzută pentru data de 9 ianuarie 1978, cînd se va efectua 
și un riguros control medical.

3. între 5—11 ianuarie 1978 se va desfășura cursul de perfecțio
nare a antrenorilor principali și secunzi de la echipele divizio
nare A, la care vor participa și o serie de antrenori de perspec
tivă.

4. între 15—21 ianuarie 1978 va avea loc cursul de perfecțio
nare a antrenorilor echipelor de juniori.

5. între 20 ți 24 februarie 1978 toate echipele divizionare A 
vor da normele de control, centralizat, la București.

6. Perioada competițională a viitorului sezon va începe la 19 
februarie cu o etapă din Cupa României, iar la 28 februarie este 
programată prima etapă a retului campionatului.

7. Toate echipele divizionare A și B vor trebui să trimită pînă 
la data de 15 decembrie 1977 planurile de pregătire In vederea 
returului campionatului.

Mîine, ! 
rului cam 
conducerii 
tați ®ul 
pele pe j 
Dinamo c< 
Dudu Geo 
Sportul st 
lndisponib 
Ionescu • 
Craiova n 
sirea lui 
tă i/f.C. 
recupereze

Acumuli 
galbene, < 
Petrolul), 
Murcșan 
Volaru II 
șoara) ai 
etapă. D 
(Universit: 
juca dun 
pendaț de

lotului Corvinului. Pentru că 
altfel nu ne putem explica de 
ce ei nu utilizează in întregi
me și pe o durată corespunză
toare efectului maxim instala
țiile de recuperare. „In aceas
tă perioadă a etapelor dumini- 
că-micrcuri-duminică, ne spu
nea internaționalul Lucescu, 
preocuparea mea pentru efec
tuarea recuperării este maximă. 
Numai în acest mod pot să-mi 
refac forțele cu adevărat intr-o 
perioadă de timp foarte scurtă, 
uneori de numai 72 de ore, din
tre un meci și altul. Baia in 
bazin durează peste 40 de mi
nute, nu mă grăbesc nici de la 
ședința de saună și nici 
aceea de masaj, 
de Ia masaj".

Bine ar fi ca 
Corvinului, care 
tori de diverse 
cedeze așa. Din . ....
în cadrul circuitului de recupe
rare programat de conducerea 
tehnică luni, de pildă, după o 
întîlnire solicitantă, pe un teren 
greu, cum fusese aceea cu Po
litehnica Iași, numai opt jucă
tori făcuseră masajul atit de 
necesar recuperării forțelor ! 
Nici sauna nu se bucurase de 
atenția unanimă, doar bazinul 
cu apă fierbinte primise vizita 
întregului lot. Or, față de nu
meroasele accidentări din lotul 
hunedorean, trebuie să ne în
trebăm dacă unele rupturi mus
culare nu se datoresc atît

Mai cu
de la 

seamă

lot alÎntregul 
cuprinde jucă- 
vîrste, să pro- 
nefericire însă,

unei insuficiente încălziri îna
intea jocurilor și neparticipării 
cu toată 
namente, 
ciale, ca 
tanță, a 
rare. Prima și marea urmare a 
unei asemenea atitudini va 
insuficientul 
port fizic Ia 
mătoare.

„Buletinul 
nului era, la 
la Hunedoara, acesta : Petcu și 
Bucur de mai multă vreme ac
cidentați, cu puține perspective 
de refacere pînă la etapa ulti
mă, de mîine ; Nunweiller, ab
sent o perioadă de timp pentru 
prezentarea Ia examenele de la 
I.E.F.S., era în plină cursă 
pentru ajungerea la potențialul 
obișnuit ; Angelescu a lipsit 
multă vreme din formație, pri
mul său joc integral disputat 
fiind cel de la Tg. Mureș ; Mi- 
culescu — ruptură musculară 
în minutul 4 al partidei cu' 
Politehnica Iași. Destule indis
ponibilități care ne fac să ne 
gindim și la ușurința cu care 
este tratată chiar de cei în 
cauză recuperarea. La actualul 
ritm competițional, Ia gradul de 
solicitări, acest mijloc de refa
cere nu mai poate fi privit cu 
indiferența pe care o întilnim Ia 
unii jucători din primul eșalon 
competițional.

seriozitatea la antre- 
cît și tratării superfi- 
ceva lipsit de impor- 
ședințelor de recupe-

fi 
randament sub ra- 
etapa imediat ur-

medical" al Corvi- 
ora vizitei noastre

Eftîmie IONESCU

în urmă cu câțiva ani, mai 
precis în ianuarie 1973, a fost 
larg analizată, cu ocazia unei 
consfătuiri a antrenorilor di
vizionari. una din problemele 
importante ale activității fot
balistice din țara noastră, a- 
ceea a calendarului _ compețiți- 
onal. Ideea 
baterile ți 
înscria pe 
mai vechi 
era de a _ ___
optimă de organizare și de des
fășurare a programului de 
pregătire și competiții în li
mitele unul an calendaristic. A- 
cest lucru, firește, pentru a ne 
pune de acord cu cerințele o- 
biective de dezvoltare a 
balului românesc pe plan 
ternațional.

S-au propus, atunci. In 
nuarie 1973, două soluții, 
ma, prezentată de antrenorul 
Constantin Teașcă, cuprindea In 
linii mari : o activitate com
petițională prelungită cu etape 
din retur în iarnă, pînă către 
jumătatea lui ianuarie ; o va
canță scurtă de aproximativ 
două săptămîni, urmată de re
luarea pregătirii, în principal, 
prin jocuri ; continuarea cam
pionatului către sfîrșitul lunii 
martie ; la încheierea întrece
rii, o întrerupere a activității 
oficiale de aproximativ trei 
luni în vară, timp în care să 
se includă o perioadă de va
canță consistentă și absolut 
necesară jucătorilor, precum și 
pregătirea în vederea următoa
rei ediții de campionat. Ideea 
aceasta a transferării instruirii 
de bază a echipelor din iarnă 
în vară (atunci cînd condițiile 
atmosferice și starea terenuri
lor sînt pe deplin propice unei 
activități de pregătire la nivel 
optim), a evitării timpului fri
guros, impropriu cu precădere 
pregătirii specifice, precum și a 
prelungirii activității competiți- 
onale pînă la mijlocul lunii ia
nuarie (vremea mai bună din 
ultimii ani în această perioadă 
a anului constituie un prețios 
indiciu de orientare) a fost îm
brățișată de marea majoritate 
a antrenorilor divizionari.

Cea de-a doua soluție, pro
pusă de o parte din tehnicieni, 
prevedea : menținerea instruirii 
de bază în timpul sezonului 
friguros, dar după o perioadă 
de vacanță și de refacere mai 
mare ; reluarea mai tîrzie a 
activității oficiale competițio- 
nale, asigurîndu-se astfel aces
teia condiții de climă și tere-

care a călăuzit dez- 
care, de fapt, se 
linia unor discuții 
in această privință, 
se găsi o formulă

fot— 
in-

îa-
Pri-

SÎMBATA
JUDO. Sala Dinamo, de la 

ora 15 : Dinamo — I.E.F.S. — O- 
limpia București și Dinamo Bra
șov — Universitatea București 
Nitramonia Făgăraș, meciuri 
cadrul Diviziei A.

POPICE. Arena Voința, de
oro 9 (feminin) și de la ora 

Carpați'. 
(probele

(masculin) : „Cupa
concurs internațional 
individuale).

ciții liber alese; de Ia ora 16,30: 
România — R.D. Germană (seni
ori) — exerciții impuse.

DUMINICA
VOLEI Sala Olimpia, de la 

ora 17 î Olimpia — Medicina
București (f.B), Calculatorul -
Grivița Roșie (m.B) ; sala Flacă
ra roșie, ora 17 : C.P.B. — 
versitatea București (f.B) ; 
Electra, ora 19,30 : Electra — 
greșul București (m.B).

Unl- 
sola 
Pro-

Au
de la ora 10 : România — 
Germană (juniori) — exer-

GIMNASTICA. Sala „23 
gust" 
R.D.

BASCHET. Sala Floreasca, 
la ora 10,30 : 
chetului bucureștean ; ora 11,45 : 
meci demonstrativ al lotului na
țional de seniori.

FOTBAL. Stadionul Dinamo, ora 
12 : Dinamo — A.S.A. Tg. Mureș 
(jun.), ora 14 : Dinamo — A.S.A. 
Tg. Mureș (Div. A) ; stadionul 
Progresul, ora 11 : Progresul — 
Muscelul Cîmpulung (Div. B) ;

de
Festivului minibas-

stadionul Metalul, ora 11 : Me
talul — Prahova Ploiești (Div. B).

•
GIMNASTICA. Sala „23 Au

gust”, de la ora 10 : România — 
R.D. Germanâ (juniori) — finale 
pe oparate ; de la ora 16,30 : 
România — R.D. Germanâ (seni
ori) — exerciții liber alese.

POPICE. Arena Voința, de la 
ora 9 : „Cupa Carpați”, concurs 
internațional (perechi mixte).

VOLEI. Sala Horească, ora 9 : 
Steaua — Tractorul Brașov (m.A); 
sala Giulești, oro 10 : Rapid — 
C.S.U. Galați (f.A) ; sala Con
strucția, ora 10 : Voința — Dina
mo (f.A) ; sala Electra, de la 
oro 9,30 : Confecția — Chimia 
Tr. Măgurele (f.B), I.E.F.S. — 
C.F.R. București (m.B) ; sala 
Progresul, ora 12 : I.T.B. — Con
fecția Brăila (f.B) ; sala Hacora 
roșie, ora 9,30 : Spartac — Flacă
ra roșie (f.B).

8

i

compe-

același 
formule

nuri de joc corespunzătoare ; 
continuarea întrecerii diviziona
re și pe timpul sezonului esti
val, făcîndu-se, de fapt, o le
gătură directă între două ediții 
de campionat, separabile, to
tuși, la nevoie, de o perioadă 
foarte scurtă (10—12 zile) pen
tru rezolvarea unor probleme 
de ordin organizatoric.

Această a doua formulă, ce
va mai apropiată de structura 
aceleia aplicată în prezent, pre
zenta ca principal avantaj — 
teoretic bineînțeles — folosirea 
la maximum a timpului propice 
pentru desfășurarea In bune 
condițiuni a activității 
tiționale non-stop.

Caracteristic, șl In 
timp comun celor două
de calendar competițional, erau 
două lucruri — esențiale, apre
ciem noi — pe care le rea
mintim acum în speranța că 
ele vor fi luate în considerație 
pentru o cit mai reală rezolvare 
a problemei în discuție, în vi
itorul apropiat : 1. existența pe 
parcursul unui an a unei sin
gure, dar substanțiale (ca du
rată și conținut) perioade de 
pregătire, de iarnă sau de vară, 
botărîtoare în foarte marc mă
sură în privința acumulării re
zervelor de energie corespunză
toare unui efort competițional 
prelungit ; 2. programarea unei 
singure vacanțe, consistentă in
să, absolut necesară pentru o- 
dihnă și tratament, în vederea

• In cele nouă partide ale 
etapei a 16-a s-au Înscris 28 
de goluri, totalul lor ajungînd 
la 400 : 288 gazdele, 112 oas
peții.
• Golul cu nr. 

marcat de Cura, 
al meciului F.C. 
U.T.A.
• Trandafilon 

Iași), Grigore (C.S. Tîrgoviște) 
șl Bathori II (F.C. Olimpia) 
au înscris, miercuri, primele 
lor goluri din acest campio
nat. Pînă în prezent, pe lista 
marcatorilor figurează 140 de 
jucători.
• Zahiu este al 5-lea jucă

tor care marchează 3 goluri 
într-o partidă in actuala e- 
diție. Au mai realizat aceas
tă performanță : Buduru (e- 
tapa a 3-a), Fanlci (etapa a
5- a), D. Georgescu (etapa a
6- a) și Sălăjan (etapa a 15-a).
• Miercuri au debutat in 

Divizia A încă , 4 jucători : 
Rcss (F.C. Olimpia), Irimia 
(F.C.M. Reșița), Drogeanu 
șl Soare (ambii F.C. Constan-

400 a fost 
Sn min. 87 
Petrolul —

(Politehnica

i 
logic al , 
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4 mari clștigătorî la concursul 
Pronosport din 27 noiembrie

Acești participant au obținut pe , 
variante combinate jucate 25% 
ite de ciștiguri, totalizînd:

41.581 Iei — MOCIORAN PETRE 
din Cluj-Napoca

37.954 Iei — ENACHE DAVID din 
București

36.895 Iei — GHERNAJA TRĂ^r 
IAN din Constanța

32.959 Iei — POLIADE GHEOR- 
GHE din Drobeta Turnu Severin, 
jud. Mehedinți 
NU UITAȚI !

PARTICIPIND CU PERSEVE
RENȚA LA CONCURSURILE PRO
NOSPORT, VEȚI PUTEA BENEFI
CIA ȘI DV. DE MARI CIȘTIGURI!



)t „ULTIMĂ ORĂ" ÎNAINTEA ETAPEI DE „A
ipă a tu- 
iviziei A,

nu • La 
e două 
a și O. 
verși taiea 
că folo- 

te incer- 
peraYVi-1 
are a? su

ferit o entorsă în meciul cu 
Steaua • La S.C. Bacău este 
problematică folosirea lui Botez 
• Jiul 11 are pe Sălăjan acci
dentat și el nu va putea juca. 
Mulfescu, Stoichiță, Rusu și 
Bucurescu se resimt și ei, dar 
sînt speranțe ca toți patru să-și 
poată lua locul în formație • 
La Olimpia Satu Mare, în poar
tă va apăra Ress, Înlocuitorul 
lui Pusztai, accidentat • Poli
tehnica Timișoara pleacă la Pe
troșani fără Făltinișan, Vișan și

Anghe!, indisponibili. Celelalte 
formații vor prezenta garnituri 
complete. • La Oradea, Arad și 
Reșița — unde ninge de ieri — 
se fac eforturi pentru degajarea 
terenurilor.

FOTBALUL ARE NUMAI DE SUFERIT 
DE PE URMA GRAVELOR ACTE DE INDISCIPLINĂ

/OR JUCA MilNE
cartonașe
seu (F.C.

Bacău).
Iași) și 

:a Tîmi- 
pendați o 
a, Cîrțu 
) nu va 
id sus- 

discipli-

nă. Consemnăm și cîteva cifre 
nedorite : In cele 16 etape dis
putate, 23 de jucători și-au în
deplinit „norma" celor 3 carto
nașe, Iar alți 39 sînt Ia un pas 
de ea.

„TROFEUL PEiscnovscnr
Situația In „Trofeul Pet- 

schovschi", după 16 etape, 
este următoarea : 1. Tîrgo
viște 9,43 ; 2. București 9,29; 
1 Constanța 9,12 ; 4—6. Cra
iova, Pitești și Arad 9,00 ; 
7—8. Satu Mare și Tg. Mu
reș 8,88 ; 9. Reșița 8,71 ; 10. 
Ploiești 8,66 ; 11. Bacău 8,62; 
12. Oradea 8,43 ; 13. Iași
8,25 ; 14—15. Timișoara și 
Hunedoara 8,00 ; 16. Petro
șani 7,87.

ACEȘTI 27 DE TINERI Șl AMBIȚIOȘI

ui fizio-

arie 1973 
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îndreaptă 
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! 1973.

NESCU

„CĂUTĂTORI
BRAȘOV, 2 (prin telefon). 

„Brașov, noiembrie — decem
brie *77“. Așa scrie pe actul de 
naștere al unei noi promoții de 
„cavaleri ai fluierului". O pro
moție aparte, formată din 27 de 
foști fotbaliști, unii pînă acum o 
lună-două tn activitate. Știrea 
reunirii celor 27 de foști 'jucă
tori la Brașov e cunoscută. Mai 
puțin cunoscute stnt detaliile a- 
cestui excelent curs organizat 
intre 21 noiembrie ți 4 decem
brie de F.R.F., prin Colegiul 
central al arbitrilor ți cu spri
jinul C.J.E.F.S. Brașov. Un ase
menea curs n-a mai fost orga
nizat de zece ani, din vremea 
cînd au fost inițiați in tainele 
arbitrajului C. Dinulescu, C. 
Ghiță, I. Ciolan și alții. „Pro
moția *77* se distinge insă prin 
particularități de formă și de 
fond. Logic, prima întrebare nu 
poate fi decit :

Cine sînt cei 27 de cursanți 7 
Nume cunoscute, unele dintre 
ele afirmate chiar pe plan in
ternațional. Adică : Mihai Adam, 
Arnăutu, Axente, Bungău, Mir
cea Constan tin eseu, Comănescu, 
Cotormani, Deleanu, Făgaș, 
Grama, Gornea, lanul, C. Iones- 
cu, Ivăncescu, Kafka, Maghiar, 
Medveș, Gh. Mihăilescu, C. Mol
do veanu, Mustățea, Dumitru Ni- 
eolae, Regep, Rotaru, Secelea- 
nu, Stocker, Stoenescu ți Ion 
Vasile. Unii, jucători pînă mai 
ieri (Axente, Deleanu etc.), alții 
antrenori (Ivăncescu, Cotormani, 
Regep) sau chiar arbitri începă
tori (lanul, Mustățea, Rotaru, 
Bungău, Medveș, C. Ionescu ți 
Gh. Mihăilescu — fiul fostului 
purtător dl ecusonului F.I.F.A., 
Lulu Mihăilescu).

Cine sînt lectorii ? George N. 
Gherghe, directorul cursului, ți 
Cornel Nițescu — cei care au 
predat, Anton Ioniță, observator 
federal ți secretarul buletinului 
tehnic „Arbitrul", ți Romeo 
Stîncan, arbitru internațional —

cele 18 
t 339 de
jlți fiind 
sita : 21.

din cele 
(3 pen- 

st trans- 
jșovschi).

)ci a 16\a 
spectatori 
ccit „re- 
ui înre- 
12-a si a

14-a) ; cel mai mulți — 18 000 
— au urmărit meciul Poli
tehnica Timișoara — Dinamo, 
iar cei mai puțini — 700 (alt 
„record* al acestei ediții) — 
s-au aflat în tribunele Sta
dionului Republicii la întîl- 
nirea Sportul studențesc — 
S.C. Bacău.
• Clasamentul orașelor, al

cătuit pe baza mediei de 
spectatori, după 16 etape, se 
prezintă astfel : 1. Tîrgoviște 
19 400 ; 2. Craiova 18 200 ; 3.
Timișoara 16 500 ; 4. Ploiești
16 000 ; 5. Constanța 14 800 ;
6—7. Bacău și Pitești 13 600; 
8. Oradea 13 200 ; 9. Iași 11 600; 
10. Arad 11 300 ; 11. Tg. Mu
reș 10 800 ; 12. București 10 600; 
13. Hunedoara 10 000 ; 14. Satu 
Mare 9 700 ; 15. Reșița 8 900 ; 
16. Petroșani 8 000.
• Cei 9 arbitri care au con

dus partidele etapei a 16-a 
au primit 31 de stele : o dată 
cinci (C. Dinulescu), de 4 ori 
cite patru, de 2 ori cite trei 
și de 2 ori cîte două (I. Chi- 
libar si Gh. Ispas).

DE STELE'...
cei care au contribuit efectiv la 
buna desfășurare a cursului.

Ce a însemnat, practic, acest 
curs ? Cele două săptămini care 
se încheie duminică au avut un 
program foarte intens, teoretic, 
dar ți practic. „Am condus a- 
proape 100 de jocuri de copii, 
juniori și din campionatul jude
țean, dar ce am învățat la v a- 
cest curs depășește cea mai ma
re speranță cu care venisem !“
— mărturisea lanul ; „Cu pregă
tirea fizică făcută aici putem 
juca din nou în prima divizie!44
— susțineau Bungău, Cotormani, 
Ivăncescu, Kafka ți Moldoveanu; 
„Cred că un asemenea curs 
n-ar strica și jucătorilor în ac
tivitate !“ — opinau Mustățea, 
Regep și Ion Vasile.

Scopul acestui curs ni l-a des
cifrat George N. Gherghe : 
„Intenția noastră este să scoa
tem un lot de arbitri de primă 
mină care să se afirme și pe 
plan Internațional. Sînt foarte, 
foarte mulțumit de prezentarea 
tuturor celor 27 de foști jucă
tori. Tineri, toți foarte serioși, 
foarte receptivi, mulți foarte 
dotați pentru arbitraj. Rămîne 
ca de acum înainte să fie ur
măriți cu multă atenție în par
tidele amicale și mai ales în 
meciurile de Divizia C, la care 
vor oficia din primăvară44.

Azi dimineață (n.r. ieri) cel 21 
au susținut proba scrisă a exa
menului. A urmat apoi prima 
probă fizică — alergare timp de 
12 minute. l-am urmărit pe a- 
leile de sub Timpa și am fost 
surprins de rezultatele celor 27, 
toți peste baremul de 2 520 m. 
Cei mai buni : Grama 3 400 
Stocker ți Ivăncescu 3 300, Bun
gău, Regep, Făgaș 3 250. Și cei 
trei foști portari au alergat ex
celent : M. Constatinescu 3 050, 
Ion Vasile 2 910, Gornea 2 SGO. A- 
ceste rezultate, cu siguranță invi
diate de mulți jucători activi 
din prima divizie, relevă sufi
cient ambițiile și seriozitatea cu 
care au venit la Brașov toți cei 
27 care nu vor să părăsească lu
mea fotbalului.

Mîtne (n.r. azi), viitorii „cău
tători de stele" susțin ultimele 
probe fizice, li așteptăm curtnd 
la proba de foc a primei divizii, 
acolo de unde mulți s-au retras 
nu demult !...

Mircea M. IONESCU

Cînd a analizat rezultatele 
nesatisfăcătoare cu care fotba
lul nostru și-a încheiat acest 
sezon competițional internațio
nal, Biroul Executiv al C.N.E.FJS. 
a inclus, firește, printre măsu
rile de îmbunătățire a activi
tății fotbalistice la toate nive
lurile și ÎNTĂRIREA DISCI
PLINEI, ca factor determinant 
în asigurarea unui cadru cores
punzător de pregătire a jucă
torilor și de desfășurare a acti
vității competiționale. „...Să se 
asigure creșterea educației po
litice și cetățenești a jucători
lor — se prevede într-una din 
măsuri — întărirea responsabi
lității, a ordinei și disciplinei, 
combaterea manifestărilor ne
gative, aplicarea eu fermitate a 
normelor eticii și echității co
muniste". De la aceste cerințe 
nu pot fi omiși și alți factori 
care trebuie să contribuie la 
realizarea unui cadru corespun
zător jocurilor, cum ar fi an
trenorii, conducătorii de cluburi 
șl asociații (sau ai secțiilor de 
fotbal), spectatorii.

Din păcate, deși sîntem la 
începutul acestei perioade în 
care se încearcă revitalizarea 
fotbalului pe toate planurile, 
actele de indisciplină continuă 
la unele meciuri și in acest 
final de sezon. Cazul cel mai 
grav s-a petrecut la Reghin, 
caz relatat pe larg chiar în a- 
cest număr de ziar și care s-a 
soldat cu o aspră sancțiune. 
Deci, Divizia B continuă să ne 
ofere astfel de mostre grave de 
indisciplină. Dar nu pot fi tre
cute cu vederea scenele regre
tabile care s-au petrecut și la 
unele partide de Divizia A, cum 
au fost Ia jocurile Olimpia S. 
Mare — C.S. Tîrgoviște, Jiul —

S.C. Bacău, F.C. Corvinul Hu
nedoara — Politehnica Iași, Uni
versitatea Craiova — Jiul, Po
litehnica Timișoara — Dinamo, 
Petrolul — U.T.A.

La Craiova și Petroșani, nu 
alții decit conducători ai echi
pelor gazdă s-au dedat la ges
turi nesportive față de arbitri, 
unii dintre acești conducători 
încercînd să-1 timoreze, să-i a- 
menințe, să-i facă responsabili 
de insuccesele echipelor în cau
ză in loc să vadă cu exigență 
slăbiciunile propriilor lor jucă
tori, cum a fost situația arbi
trului C. Dinulescu după jocul 
”U" Craiova — Jiul. Miercuri, la 
Timișoara, după cum >-a mai 
scris, In teren au fost aruncate 
trei sticle, In timp ce la Plo
iești un element iresponsabil a 
aruncat pe pistă cu un obiect. 
Organele de ordine ploieștene 
au luat măsuri, însă, și partida 
s-a terminat fără incidente, 
fără ca arbitrii să aibă de su
ferit. în altă parte insă, dato
rită unor slabe măsuri de ordin 
organizatoric, mai precis Ia 
Hunedoara și Satu Mare, după 
meciurile amintite s-au petre
cut busculade la Ieșirea din 
teren (Ia Satu Mare fiind bus- 
culat chiar un jucător al echi
pei locale, Keizer), scene care 
au lăsat un gust amar.

în general, actele nesportive 
au început să apară în momen
tul cînd echipele gazdă se a- 
flau în dificultate, fie că erau 
conduse, fie că au terminat 
meciul la egalitate sau l-au 

/pierdut. Aceasta demonstrează 
o stringentă lipsă de sportivi
tate, de fair-play. Omițînd un 
fapt atît de cunoscut (de fapt 
o lege nescrisă) că în sport în-

vinge cel mai bun, unii încear
că să ciștige cu orice preț, prin 
joc dur sau intimidări, prin 
injurii sau amenințări, miza 
celor două puncte făcindu-i pe 
cei în cauză să-și piardă capul, 
rațiunea.

Mai sint de disputat o etapă 
la Divizia A și trei la „B" și 
cluburile și asociațiile au dato
ria să ia cele mai eficiente mă
suri pentru ca jocurile să sc 
dispute în condiții optime. A- 
eolo unde se petrec scene re
gretabile, trebuie să intervină și 
organele județene sau munici
pale de sport, ai căror repre
zentanți nu se pot arăta indife
renți. Cit privește federația, 
chiar dacă sîntem în final de 
sezon, aceasta e datoare să 
sancționeze cu asprime pe cei 
ce se fac vinovați de încălca
rea disciplinei, indiferent sub 
ce formă o fac. Altfel, toate 
planurile de îmbunătățire a ac
tivității fotbalistice rămîn sim
ple file dintr-un dosar care nu 
va avea nici o valoare.

Constantin ALEXE

Clasamentele turului
campionatului Diviziei C

Azi vă prezentam clasamentele 
seriilor 7—12 ale campionatului Divi
ziei C — după încheierea turului :

SERIA A Vil-a

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

♦

♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

CLASAMENTUL DIVIZIEI
NAȚIONALE DE JUNIORI

1. S.C. bacAu 16 11 1 4 38-18 23
2. F.C. C-ța 16 10 1 5 30-13 21
3. Steaua 16 8 4 4 27-13 20
4. „Poli44 Tim. 16 8 4 4 21-11 20
5. F.C. Argeș IG 8 4 4 21-12 20
6. A.S.A. 16 8 3 5 23-18 19
7. Univ. Cv. 16 5 7 4 21-15 17
8. F.C. Petrolul 16 3 11 2 12-10 17
9. F.C. Corvinul 16 5 6 5 28-27 16

10. F.C.M. Reșița 16 4 8 4 14-16 16
11. U.T.A. 1G 6 3 7 17-19 15
12. F.C. Olimpia 16 6 3 7 18-24 15
13. Polit. Iași 16 5 4 7 19-22 14
14. Sportul stud. 16 7 0 9 14-22 14
15. Dinamo 16 5 3 8 20-30 13
16. Jiul 16 4 4 8 11-21 12
17. F.C. Bihor 16 4 2 10 14-24 10
18. C.S. T-viște 16 2 2 12 11-44 6

O LECȚIE u
Liderul campionatului de ju

niori a fost învins miercuri pe 
stadionul Politehnica. Dar înfrîn- 
gerea este nedreaptă, echipa oas
pete jucînd mai bine în majori
tatea timpului și numai pripeala 
atacurilor (ratări incredibile, in
clusiv a unui penalty) a lipsit 
„ll“-le băcăuan de cel puțin un 
punct. Dar, cum am mai afirma
t-o și cu alte ocazii, în această 
competiție nu punctele, nu re
zultatele seci contează. întrece
rea a fost înființată pentru a 
constitui un cadru corespunzător 
în vederea rodării cu succes pen
tru Divizia A a unui număr cit 
mai mare de jucători tineri, de 
valoare. Nu știm încă, de exem
plu, ce... valoare au constănțenil

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI A 15-a A DIVIZIEI B
SERIA I : • S.C. Tulcea — F.C.M. Galați : C. Manușaride (București)

• Viitorul Vaslui - C.F.R. Pașcani : G. Dumitrașcu (Medgidia) » I.C.I.M. 
Brașov — C.S. Botoșani : N. Lambru (Rm. Vîlcea) • Nitramonia Fâgâraș — 
C.S.M. Suceava : V. Antohi (lași) • Oltul Sf. Gheorghe - Gloria Buzău : 
C. Dinulescu (București) • Portul Constanța — Steagul roșu Brașov : M. 
Moraru (Ploiești) • C.S.U. Galați — Ceahlăul P. Neamț : T. Oniga (lași) 
<9_ Relonul Săvinești — Tractorul Brașov : G. Nițu (Tr. Măgurele) • F.C. 
Brăila — Victoria Tecuci : V. Gheorghe (Craiova). *

SERIA A ll-a : • Pandurii Tg. Jiu — Rapid București : Gh. Ispas (Con
stanța) • Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. Giurgiu : P. Silvestru (Focșani) • 
Gaz metan Mediaș — Metalul Plopeni : O. Anderco (Satu Mare) • Pro
gresul București — Muscelul Cimpulung : V. Damșa (Timișoara) * Celuloza
Călărași — Unirea Alexandria : M. Dumea (P. Neamț) • Chimia Tr. Mă
gurele — Autobuzul București : Gh. Jucan (Mediaș) • Șoimii Sibiu — Elec-
troputere Craiova : R. Schwel (Timișoara) • Metalul București — Prahova
Ploiești : T. Cruceanu (Tecuci) > Carpați Sinaia — Dinamo Slatina : E. 
Poka (Deva).

SERIA A lll-a : « ,,U' Cluj-Napoca - Gloria Bistrița : P. Boban (Iași)
• Metalurgistul Cugir — MureșOL Deva : V. Catană (Cărei) • Aurul Brad 
— U.M. Timișoara : FI. Logofătu (Arad) • C.I.L. Sighet — Dacia Orăștle : G 
Ioniță II (București) • F.C. Baia Mare — C.F.R. Cluj-Napoca : C. Bârbu- 
lescu (București) • Armătura Zalău — Avîntul Reghin : C. Sândulescu (Vas
lui) • C.F.R. Timișoara — Minerul Moldova Nouă : Al. Bâdulescu (Ploiești)
• Victoria Călan — Victoria Cărei : A. Szilaghi (Tg. Mureș) • Minerul Lu- 
peni — Chimica Tîrnăveni : N. Georgescu (București).

TRATAMENT MEDICAL CU... PUMNII!?!
Joi seara, pe ordinea de 

zi a ședinței Comisiei de 
disciplină a F.R.F. a figurat 
un caz de o deosebită gra
vitate. Este vorba de inci
dentele petrecute la meciul 
dintre divizionarele B Avîn
tul Reghin și F.C. Baia Ma
re, unde nu numai unii spec
tatori s-au comportat repro
babil, dar chiar și 
unii „oameni de 
ordine" — cum în
țeleg aceștia ordi
nea 1 — lucrurile mergind pînă 
acolo incit și medicul echipei 
gazdă, un anume Mircea Co
vaci, s-a alăturat scandalagii
lor. insultindu-l și lovindu-l 
pe unul din arbitrii de linie 
și pe antrenorul oaspeților, 
Viorel Mateianu. Analizînd 
cele petrecute, Comisia de 
disciplină a hotărit să ridice 
echipei Avîntul Reghin drep
tul de organizare pe teren 
propriu pe 6 etape. Totoda
tă. s-a recomandat C.J.E.F.S. 
Mureș ca doctorul bătăuș

părtat din activitatea fotba
listică.

Ordinea și disciplina au 
fost încălcate și la Vișeu, la 
meciul de Divizia C dintre 
echipa locală, Bradul, și Mi
nerul Băiuț. Si aceasta in 
condiții cînd formația gazdă 
și suporterii ei ar fi avut
toate motivele să se bucure,
______ intrucit cîștigaseră 

meciul. în Tetur,
două etape nu se
vor juca meciuri 

de campionat la Vișeu, te
renul din această 
fiind suspendat pe 
terval.

Printre cei care 
abateri au fost și doi juniori 
de la Dinamo, eliminați a- 
mindoi în partida cu Steaua, 
pentru insulte aduse arbitru
lui. Să-i spunem și cine sînt 
— Nicolae Sandu ți David 
Udrescu — și «ă se știe și 
sancțiunea pe care au pri
mit-o : cite 4 etape suspen
dare.

localitate 
acest in-

ou comis

g

I

g
J? Mircea Covaci să fie înde- Jack BERARIU |

RATATA DE
Drogeanu și Soare, care au pri
mit, miercuri, „botezul44 Diviziei 
A, tocmai într-o partidă cu Stea
ua, la București ! ? Poate că an
trenorul Gh. Ola exagerează pu
țin cu aceste lansări. în orice 
caz, pentru Drogeanu și Soare 
nu credem că a fost ales mo
mentul cel mai potrivit.

Tot miercuri» și tot într-o par
tidă foarte grea, a debutat în de
fensiva reșițeană Irimia, compo
nent al lotului reprezentativ de 
juniori, un jucător cu reale po
sibilități. CUM îi creștem și CIND 
îi lansăm, iată problema... pro
blemelor juniorilor. în legătură 
cu acest CUM, vrem să relatăm 
un fapt de la același meci, Spor
tul studențesc — S.C. Bacău. Cînd

ANTRENOR
mai rămăseseră vreo 10 minute 
din joc, fundașul central al e- 
chipei gazdă, Cristescu, l-a faul
tat grosolan în careu pe Verigea- 
nu, după ce atacul fusese res
pins. Antrenorul I. Voica s-a de
cis să-1 trimită la vestiare, lă- 
sînd să se creadă că preferă să 
joace mai departe în 10. Dar, 
după un „iertați-mă, am greșit*4, 
antrenorul a revenit asupra ho- 
tărîrii sale și respectivul jucător 
a rămas pe teren. Păcat. Ar fi 
fost o LECȚIE nu numai pentru 
jucătorul vinovat, ci pentru în
treaga echipă, inclusiv pentru 
adversari.

L DUMITRESCU

1. C.S.M.
2. I.O.B.
X Știința Petroșani
4. Minerul Motru
5.
6.
7.
8. C.F.R.
9. Progresul Băii ești 14
- “ 15

15
15
15
14
15
15
Drobeta Tr. Se- 

Progresul Bâilești, din etapa 
J fost reprogramat

Dr. Tr. S. 
Botș

Chimistul Rm. V. 
Lotru Brexoî 
Metalurg. Sadu 

Craiova

15 9 5 1 36- 3 23
15 10 0 5 27-15 20
15
15
15
15
15
15

10. Minerul R avi nari
11. Unirea Drâgâșani
12. Mecaniz. Simian
13. Dierna Orșova
14. Unirea Dr. Tr. S
15. Construct. Cv.
16. Construct. Tg. J.
• Meciul Unirea 

verin — T 
a XV-a, a 
decembrie.

7 4 4 25-13 ÎS 
9 0 6 25-21 ÎS 
654 21-11 17 
654 21-15 17
7 2 6 15-18 16
7 C 8 25-25 14 
6 2 6 17-17 14
6 2 7 13-25 14
5 2 8 18-23 12
5 2 8 21*27 12
4 4 7 13-23 12
5 1 8 24-34 11
4 2 9 22-32 10
3 4 8 13-34 10

SERIA A VIII-a
1. Minerul Anina
2. C.F.R. Simeria
X Unirea Tomnatic 
X Laminorul Teliuc
5. Minerul Ghelar
6. Metalul Oțelu R.
7. Gloria Reșița
8. Laminorul Nădrag
9. F.I.L. Orăștie

10. Minerul Oravița
11. Electromotor Tim.
12. Vulturii Lugoj
13. Unirea Sînnicolau
14. Metalul Bocșa
15. Minerul Vulcan
16. Nera Bozovicî

pentru 6

15 9 3 3 33-13 21
15 9 1 5 22-13 19
15 7 3 5 29-13 17
15 7 3 5 21-20 17
15 8 0 7 17-17 16
15 7 2 6 24-26 16
15 7 1 7 25-27 15
15 7 1 7 17-20 15
15 7 0 8 16-16 14
15 5 4 6 18-18 14
15 7 0 8 19-25 14
14 5 3 6 23-19 13
14 5 2 7 15-22 12
15 5 2 8 18-27 12
15 4 4 7 11-20 12
15 5 1 9 17-29 11

SERIA A iX-a
1. înfrățirea Or. 15 10 3 2 28- 7 23
2. Strungul Arad 15 10 3 2 21- 9 23
3. Someșul S. M. 15 8 2 5 21-16 18
X Construct. Arad 15 8 2 5 16-13 18
5. Voința Oradea 15 8 1 6 26-16 17
6. Rapid Arad 15 7 2 6 23-14 16
7. Rapid Jibou 15 6 3 6 17-17 15
8. Oașul Negrești 15 7 1 7 17-24 15
9. Min. Ilba Seini 15 5 4 6 22-17 14

10. Bihor. Marg. 15 5 4 6 2X23 14
11. Minerul Bihor 15 6 2 7 21-31 14
12. Min. Suncuiuș 15 5 2 8 21-23 12
IX Gloria Arad 15 4 4 7 23-28 12
14. Recolta Salonta 15 5 1 9 11-21 11
15. Oțelul Bihor 15 3 5 7 16-26 11
16. Voința Cărei 15 2 3 10 9-31 7

SERIA A X-a
1. Minerul Baia S. 15 10 1 4 36-16 21
2. Minerul (Javnîc 15 9 3 3 28-10 21
X Oțelul Reghin 15 10 1 4 23-16 21
4. Minerul Bâița 15 8 3 4 20-12 19
5. Minerul Rodna 15 8 1 6 40-26 U
6. Lăpușul Tg. L. 15 8 1 6 25-20 17
7. Minerul Băiuț 15 7 2 6 22-18 16
8. Unirea Dej 15 7 2 6 25-23 16
9. Bradul Vișeu 15 6 4 5 15-19 16

10. Constr. Cj.-N. 15 5 4 6 22-24 14
11. Hebe Singeorz .15 5 2 8 19-2S 12
12. CUPROM B. M. 15 4 3 8 17-28 n
|3. Tehnofrig Cj.-N. 15 5 1 9 15-27 ii
IX Foresta Bistrița 15 4 2 9 1X26 10
15. C.I.L. Gherla 15 4 2 9 1X27 10
16. Dermata Cj.-N. 15 3 2 10 12-26 8

SERIA A XI-a
1. Poiana Cim. 15 12 2 1 3X 5 26
2. C.S.U. Brașov 15 10 3 2 25-11 23
3. Metrom Bv. 15 6 5 4 1X10 17
4. Torpedo Zăr. 15 7 2 6 20-16 16
5. Progr. Od. 15 7 1 7 25-26 15
6. Vi it. Gheorg. 15 7 1 7 1X17 15
7. Met. Tg. Sec. 15 6 3 6 11-16 15
8. Chimia Vict. 15 6 2 7 17-14 14

9-10. Min. Baraolt 15 6 2 7 21-20 14
Min. Bălan 15 6 2 7 2X19 14

11. Precizia Săc. 15 5 4 6 10-13 14
12. LR.A. Cîmp. 15 6 2 7 1X26 14
13. Carpați Bv. 15 5 2 8 10-12 12
14. Caraim. Bușt. 15 6 0 9 1X21 12
15. IUPS M. Ciuc 15 5 2 8 12-21 12
16. C.P.L. Sf. Gh. 15 2 3 10 1X32 7

SERIA A Xll-a
1. Ind. sîrmei C.T. 15 11 4 0 41- 9 26
2. Sticla Turda 15 9 3 3 21-10 21
3. Metalul Aîud 15 9 1 5 2X10 19
4. Carpați Mîrșa 15 7 4 4 27-18 18
5. Text. Cisnădie 15 7 3 5 22-14 17
6. Inter Sibiu 15 7 1 7 1X22 15
7. Met. Sighișoara 15 5 4 6 19-19 14
8. Automec. Mediaș 15 4 6 5 13-18 14
9. Met. Copșo M. 15 6 2 7 1X29 14

10. I.P.A. Sibiu 15 6 1 8 1X21 13
11. Constructorul A.l. 15 5 2 8 1X19 12
12. I.M.I.X. Agnita 15 4 4 7 1X19 12
13. Utilajul Făgăraș 15 5 2 8 2X31 12
14. Mureșul Luduș 15 4 4 7 1X26 12
15. Unirea Alba 1. 15 4 3 8 21-28 11
16. Soda Ocna M. 15 4 2 9 15-30 10



Echipa națională în preajma meciului cu Franța

RUGBYȘTII NOȘTRI AU DATORIA
SA CONFIRME TITLUL CONTINENTAL!

Cu balonul sub braț, Rives. In stingă lui, Pintea, Daraban, Stoica 
și Aguirre. (Imagine de la ultima intilnire Franța — România, 
disputată anul acesta, in luna iunie). Foto : MIROIR DU RUGBY

aunoștri 
dificilele 
de la Reggio Calabria, nu a adus însă așteptata 
revenire la nivelul de joc pretins. E drept, el s-a 
disputat în condiții speciale, create de o călătorie 
puțin obișnuită. Așadar, „scadența" se vede au
tomat amînată pentru 10 decembrie.

Se pune întrebarea : vor putea „tricolorii" să-și 
apere laurii tocmai în fața echipei Franței ? Vor 
reuși ei reabilitarea tocmai la Clermont Ferrand‘7 
Părerile diferă. După unii — ar fi vorba de un 
„moment de criză". După alții — doar de 
tuație circumstanțială.

In încercarea de a desluși posibilitățile 
in perspectiva lui 10 decembrie, ni se pare 
tună publicarea părerilor unor membri ai 
pei naționale, ai responsabilului acesteia și ale 
unor apreciați tehnicieni, foști căpitani sau antre
nori ai reprezentativei. Sondajul nostru a vizat 
două momente : 1. PREGĂTIREA ȘI COMPOR
TAREA „TRICOLORILOR" DIN MECIUL CU 
ITALIA ; 2. CUM TREBUIE PREPARATA PAR
TIDA CU FRANȚA?

DATELE UNUI MECI CU FRANȚA VOR FI CV TOTUL ALTELE...
„După meciul cu Italia nu se 

pot trage 
opinează
VALERIU 
condițiile 
care s-a disputat partida, 
adevărat că și înaintea meciu
lui nu a mers totul pe roate. 
Astfel, am întîlnit defecțiuni la 
nivelul unor posturi (pilieri, 
mijlocași, centri). Selecția este 
săracă, antrenorii de cluburi nu 
mă ajută suficient, remareînd 
numai proprii jucători, neavînd 
ochi și pentru alții. Așa că, de 
unde să alegi 7

Zilele de dinaintea jocului cu 
Franța vor fi rezervate lucru
lui de întreținere a pregătirii 
fizice generale și specifice, cu

Rugbyștii români au încheiat sezonul com- 
petițional 1976—1977 în chip strălucit O 
, suită neîntreruptă de victorii, mai clare de

ci t altădată, dintre care aceea asupra Franței 
(15—12) a făcut o impresie cu totul deosebită, au 
situat „XV“-le nostru național pe poziția de vîrf 
în Campionatul european, organizat de F.I.R.A. 
Firește, față de o asemenea postură exigențele 
au crescut, ecourile favorabile s-au amplificat, nu 
puțini fiind aceia care ar privi astăzi cu sim
patie și deplină îndreptățire participarea Româ
niei la prestigioasa competiție a „Turneului na
țiunilor", patronată de forul britanic de specia
litate. '

în noiembrie, rugbyștii români au pornit din 
nou la drum, un drum, parcă, și mai anevoios, 
pentru că titlul de campion continental implică 
responsabilități și mai mari, mai ales în contex
tul în care cele mai importante partide — cu 
Italia și, îndeosebi, cu Franța — au fost progra
mate pe terenul adversarelor. Sezonul a debutat 
cu o victorie (38—21 cu Polonia), dar nu atît de 
concludentă cum ar lăsa — poate — să se înțe
leagă scorul. S-a spus, și s-a și scris, că rugbyștii

jucat cu Polonia... gîndind la mult mai 
întîlniri care urmau. Meciul cu Italia,

o si-

reale 
opor- 
echi-

concluzii valabile —■ 
antrenorul federal 

IRIMESCU. Cauza : 
„extra-sportive" în 
............................ E

ciorul făcînd din fundașul Gae- 
taniello eroul meciului. Partida 
cu Franța trebuie mult mai 
bine pregătită. Începînd cu de
plasarea (nu este permis să te 
deplasezi, mai ales iarna, în 
preziua jocului). Avem jucători 
buni în echipă, care și-au pro
bat valoarea. LI se cere o mo-

Antrenorul emerit PETRE COS- 
MANESCU sublinia necesitatea 
desemnării unui conducător al 
grămezii. Aceasta, deoarece „nu 
s-a văzut pe terenul de la Reg
gio Calabria o organizare a jo
cului. S-a renunțat la niște Idei 
care ne-au adus succesele din 
trecut : a) s-a schimbat formula 
de echipă — una a jucat în ul
timul meci de antrenament, cu 
Olimpia, alta in Italia. Dacă au 
fost jucători accidentați de aca
să, ei nu trebuiau deplasați șl pre
gătirea se cerea axată pe cel valizi; 
b) că s-a jucat pe un teren greu 
nu este un argument ușurător 
(dealtfel, tot greu a fost terenul 
și la Constanța...). înaintarea, în 
lpc să treacă linia avantajului, 
sâ oblige adversarul să „lasă la 
joc", a încercat rezolvări indivi
duale (Ortelecan, M. Ionescu, 
Stoica). Fieoare a cam făcut ce 
a vrut. Că așa au stat lucrurile

IN RUGBY, ELEMENTUL FIZIC, DE LUPTA, ESTE DETERMINANT
După părerea fostului căpitan 

și antrenor al echipei naționale, 
VIOREL MORARU (n.r. — în 
prezent delegat de Colegiul de 
antrenori să facă parte din con
ducerea tehnică în pregătirea 
partidei cu Franța), ținind cont 
de toate circumstanțele, „la 
Reggio Calabria s-a ales o tac
tică nefericită. Aceeași de la 
început pînă la sfîrșit. Toate 
mingile din tușă au fost volei-

am ciș- 
dar ele 

pe tun- 
alte cu-

exersarea placajului, în mod 
deosebit, urmărindu-se cristali
zarea unei orientări tactice spe
ciale, deoarece un meci cu 
Franța are datele sale deose
bite. Vom susține un joc-școală, 
luni, cu R.C, Grivița Roșie, în 
urma căruia vom stabili for
mația. Nu vom uita nici aspec
tul... teoretic al problemei, or- 
ganizind discuții despre jucă
torii noștri, văzuțl de... ei înșiși, 
ca șl despre adversarii direcți. 
Să dau un pronostic 7 Mi-e 
greu i Va fl, oricum, un joc de 
angajare totală a echipei Româ
niei in scopul obținerii unul 
rezultat cit mai bun șl onorant 
pentru cartea noastră de vizită".

FĂRĂ O IDEE TACTICA, NU SE POATE CÎȘTJGA I 
o atestă șl faptul că noi 
tigat mal multe baloane, 
au fost bătute stereotip, 
dașul Gaetanlello, cu
vinte mingi oferite adversarului. 
S-a pedalat prea mult pe pre
gătirea fizică șl s-a neglijat tac
tica. Nu am văzut, de pildă, nici 
un dribling. Indicat pe un astfel 
de teren.

Polonezii au progresat. Italie
nii au progresat. Atunci, conclu
zia firească — noi cel mult am 
stat pe loc 1

Pentru întllnirea cu Franța tre
buie pregătită apărarea, efectuate 
placaje pînă la sacrificiu, orga
nizat un pressing permanent, deși 
ideea atacului (care este cea mai 
bună apărăre) nu trebuie omisă. 
Mi-e greu să mă pronunț in 
privința unul rezultat, mal ales 
după comportarea din ultimele 
partide, realismul mă îndeamnă 
spre o maximă prudență".

bilizare totală, un spirit de sa
crificiu deosebit. Pentru că — 
se știe — elementul fizic, de 
luptă, este determinant, mai a- 
les intr-un sport de contact 
cum este rugbyul. Pentru a ob
ține un rezultat bun în Franța, 
trebuie eliminată o anume stare 
de automulțumire care pare a-i 
fi cuprins pe unii.

Sînt convins că — in ciuda 
celor două meciuri, neconclu
dente, de pînă acum — echipa 
noastră va reuși în Franța jo
cul bun pe care-1 așteptăm, ea 
reacționînd întotdeauna altfel 
— în bine — în fața unui ad
versar prestigios".

VA Fl UN JOC DE SPECTACOL
Căpitanul echipei naționale, 

GHEORGHE NICA, crede ci 
pregătirea efectuată a fost bu
nă. „Dar ea are bătaie lungă, 
vizînd in special meciul cu 
Franța. Partida cu Italia a fost 
un fel de... repetiție generală, 
pe care nu am reușit-o din 
cauze obiective. Handicapul cel 
mare l-a constituit oboseala, 
dar nu cea fizică în primul rînd, 
ci aceea psihică. Am greșit, 
negăsind cele mai bune so
luții pentru a contracara tere
nul desfundat și mingea greu 
de controlat ; prea puține ba
loane au fost prinse în tușă cu 
două mîinî, grămezile spontane 
nu au ieșit cum trebuie, pres-

singul și placajul au fost defi
citare. Cele cîteva zile rămase 
pînă la deplasarea în Franța 
sînt folosite pentru perfecțio
narea aglomerărilor, a margini
lor, în vederea creșterii posi
bilităților de a avea 
clare. Cred că un mare 
vine liniei a III-a, care 
să fie pe tot terenul, în 
nență pe fază, așa cum 
adversara. Aceasta cu condiția 
ca primele două linii să împin
gă astfel incit să contracareze 
șocul francezilor. Anticipez un 
joc frumos, de spectacol, cu 
contribuția ambelor echipe. Noi, 
dacă jucăm... închis, ne anulăm 
orice șansă !“

TREBUIE UN „ȘEF DE ORCHESTRA

baloane 
rol re- 
trebuie 
perma- 
face și

che de valoarea lui Nica, in 
centrul liniei de atac. Șl să nu 
omitem un amănunt : pregătirea 
s-a efectuat eu o formulă, din 
care au dispărut 3 piese impor
tante (Dumitru, Alexandru si Pa- 
raschiv). Aș Insista asupra jo
cului înaintării, care nu a pre
parat atacul treisferturilor (ade
vărat însă că arbitrajul a fost 
evaziv, nereușind separarea te
renului). Ce să se facă 7 Perso
nal, cred că trebuie mers în 
continuare pe cartea ofensivei, 
care a adus succese și un bun 
renume rugbyulul românesc. Re
zultatul poate depinde în mod 
hotărîtor de coeziunea sufleteas
că a echipei, de felul cum va 
înțelege flecare importanța unul 
asemenea meci. Francezii se a- 
flă în formă competlțională. Dar 
cred că succesul poate surîde în 
egală măsură ambelor formații. 
Intuiesc un rezultat strîns, la 
capătul unui joc de măre uzură. 
In care va pierde echipa epui
zată mai repede".

ECHIPA A FOST CONDUSA 
GREȘIT IN TEREN...

Transformerul principal ai „trl-. 
colorilor", MIHAI BUCOS, este do 
părere că „nu s-a greșit in pre
gătire, s-a greșit, La Reggio, în 
teren. Echipa nu a fost ' ' 
condusă 1 S-a jucat prea 
pe Înaintare, nealegîndu-se 
mal bune soluții- Trebuia 
mult curaj, șl, In ciuda

„Ca unul oare am lucrat ani 
buni cu Valeri u Irimescu — a 
ținut să Înceapă ALEXANDRU 
POP, căpitan al reprezentativei 
la victoria de acum 3 ani asupra 
Franței (13—10) — știu că el nu 
poate să pregătească echipa decît 
foarte bine! '
tarea acuză 
au neapărat

Din păcate, înain- 
lipsa unui lider — 
cel mal bun jucă-

tor, ci cel mal experimentat, cu 
putere de discernămînt. S-a vă
zut aceasta clar In meciul cu 
Italia, cind au fost comise multe 
inexactități : voleuri In tușă, izo
lările Iul ortelecan. jocul lipsit 
de asprime al liniei a Il-a șl al 
închizătorului de grămadă (mo
liciunea fiind. In fapt, mal ge
nerală). Echipa nu are o pere-

bine 
mult 
cele 
mal 

____  ____ ,, __ _ stăm 
terenului, căutate șl treisferturi- 
le. Păcat de munca noastră, ra
tată. Să nu se uite șl de con
dițiile cu totul speciale ale dru
mului de la București în Italia.

Avem nevoie, pentru o pres
tație superioară la 10 decembrie, 
de omogenizare, atît la nivelul 
echipei, cit șl al compartimen
telor. Pe fondul bunei pregătiri 
fizice efectuate, zilele rămase 
(atât de puține !) să le afectăm 
exclusiv lucrului cu balonul. O 
problemă deosebită : placajuL
Pentru că vă ti un meci foarte 
aspru, în care va triumfa echipa 
oare va greși mai puțin".

balate pe mijlocaș, lucru com
plet neindicat pe un teren pe 
care balonul nu putea fi con
trolat. înaintarea ar fi trebuit 
să le păstreze și să încerce 
acțiunile de percuție pe care le 
cunoaște. Unde au fost înain
tașii (linia a III-a) cînd s-a 
marcat essai-ul italienilor — 
care a cîntărit atît de greu 7 
Dar treisferturile 7 Ele s-au 
străduit să bată balonul cu pi-

Am pornit investigația noastră 
în județul Suceava de la afir
mația prof. Mihai Sprinceană, di
rectorul Clubului sportiv școlar, 
care, referindu-se la situația atle
tismului în această zonăj spunea: 
„Deocamdată, această disciplină 
nu ocupă un loc prioritar, va
loarea performantelor fiind, In 
etapa actuală, nesatisfăcătoare, și 
aceasta pentru că nu dispunem 
de valori autentice".

Am căutat, cum era șl firesc, 
să descifrăm cauzele acestei si
tuații discutind cu cîtiva dintre 
cel angajați, într-un fel sau al
tul. direct în problemele privind 
bunul mers al activității în do
meniul atletismului sucevean : 
Dragoș Macovei — secretar al 
C.J.E.F.S., Ghcorghe Moga «- in
spector școlar, Mihai Andrici — 
președintele C.S.M., Mihai Sprin
ceană — directorul C.S.S., Dorti 
Mazarache — secretarul comisiei 
județene. IUo Haisan, Gheorghe 
Ungureanu — antrenori la C.S.M., 
Vasile Andronic — antrenor la 
c.s.s.

SPECIALIȘTI NUMAI CU NU
MELE 7 In județul Suceava ac
tivează 263 de profesori de edu
cație fizică, dintre care 22 au 
specializarea atletism. Ce au dat, 
însă, pînă acum secțiilor de per
formanță 7 Răspunsul nu a fost 
prea greu de găsit, deoarece, așa 
cum s-a reliefat, contribu'^nr1,2> 
a fost egală cu... zero- 
acestora nu este satisfăcător, 
majoritatea manlfestind mult» 
comoditate, preferind să se ocu 
ne de lucruri mai facile, dccit 
să muncească cu pasiune pentru 
depistarea șl !“dr“.ylare„a,,„P'u?S‘ 
lor pași ai unul viitor atlet" (D. 
^Desigur, dacă în decursul ani
lor (mulți dintre profesori cu un 
stagiu îndelungat la catedră) fi
ecare ar fl dat măcar un singur 
atlet în aria performanței, desi
gur multe „goluri" ar fi fost as
tupate. soluția 7 „Profesorii noș
tri să facă tn cadrul școlilor un- 
de lucrează grupe de atletism, 
pentru că*de la el. cadre de spe

cialitate, se așteaptă o contribu
ție mai mare, conformă cu pre
gătirea, pentru a ajuta la dez
voltarea acestei discipline*’ (Gh, 
Ungureanu).

In ceea ce privește activitatea 
profesorilor să mal reliefăm un 
aspect : „în programă, vechea 
formă de colectiv a fost Înlocuită 
cu activități la alegere, orele a- 
feetate acestor activități fiind îm
părțite între toate disciplinele. Ne- 
maiexistînd colectivul sportiv, 
orele sini dirijate de director așa

chemafi să intre în teren pen-fiașadar, contact cu păreri dintre celeți luat,
mai autorizate, exprimate — sîntem con
vinși — pe fondul unei depline sincerități 

și animate de glndurile cele mai bune pentru 
echipa noastră națională de rugby, aflată în 
preajma unui mare eveniment sportiv.

Ce se desprinde din ele 7 în primul rînd că in 
partida cu Italia (și în cea cu Polonia) „tricolo
rii" au jucat neconvingător, fără o tactică bine 
precizată, sub nivelul la care se aștepta opinia pu
blică din partea unor campioni continentali. în al 
doilea rînd, pentru meciul cu Franța, de săptă- 
mîna viitoare — infinit mai greu —, altele sînt 
datele problemei. Toți cei chestionați au opinat 
că pentru acest joc se cere o mobilizare maximă, 
un mare spirit de sacrificiu din partea tuturor

să reunească toate cadrele de 
specialitate, cit șl pe sportivi. 
In felul acesta, cred că multe 
din dificultățile actuale s-ar eli
mina* (D. Mazarache).

CHIAR NU SE POATE SELEC
ȚIONA NIMIC 7 în strinsă le
gătură cu aportul specialiștilor 
se află și situația întîlnltă la 
Rădăuți. Să explicăm. Din acest 
oraș în care se spune, șl pe 
bună dreptate, că există elemen
te dotate pentru atletism, pînă 
acum doar patru sportivi se pare

A devenit atletismul un

celor care vor __-------- ,_ ----- _
Iru a apăra culorile naționale, că trebuie să se 
joace „pachet", ca un TOT, fiecare subordonîn- 
du-se intereselor echipei, fără a se neglija însă 
prezența în cîmpul de joc a unui LIDER al îna
intării, compartiment-cheie, a cărui comportare 
este determinantă in stabilirea succesului. S-a 
mai spus că trebuie pregătită cu mare atenție 
APARAREA, știută fiind forța de penetrație a 
XV-lui francez, fără însă a se neglija CONTRA
ATACUL, armă care ne-a adus, dealtfel, șl ulti
ma răsunătoare victorie, de Ia București. De ce 
nu s-ar repeta ea și pe teren francez ?

totuși cel mal fructuos sub a- 
cest aspect, datorită și înțelegerii 
manifestată de Inspectoratul șco
lar**, ne-a spus M. Andrlci. De
sigur, în prim-plan se situează 
acțiunea de selecție din toamnă 
cînd au fost testați peste 1500 
de băieți șl fete, dintre care, în 
final, 62 au fost reținuți în pre
gătire. Să menționăm, totuși, că 
din cele 211 școli invitate au 
absentat 56, ceea ce denotă o 
anumită mentalitate la care tre
buie să se renunțe.

sport prioritar ?

„SA GĂSIM OAMENII PASIONAȚI, CARE 
SĂ MUNCEASCĂ FĂRĂ.. CRONOMETRU!"

cum consider», pentru a mulțu
mi pe toat» lumea șl, nu de pu
ține ori, după preferințe. Cine 
pierde 7 Fără Îndoială, sportul" 
(Gh. Moga).

Din acest an se așteaptă ca 
activitatea în cadrul C.S.S. să 
albă un conținut mal bogat. Iar 
rezultatele să fie mal bune, de
oarece (In sfirșlt 1) pe cele două 
posturi aU putut fi încadrat! an
trenori cu normă întreagă, re- 
nuntîndu-se la oadrele plătite cu 
ora, fapt care a făcut ca, pînă 
anul trecut, randamentul să fie 
sub posibilitățile clubului. Și In 
cadrul C.S.M. funcționează, de 
asemenea, doi antrenori, care în
să trebuie să dirijeze pregătirea 
în toate probele, ceea ce nu 
poate duce, nici In cazul acestei 
unități, la o muncă de calitate 
superioară, chiar dacă strădaniile 
acestora sînt demne de toată la
uda. „Deoarece există o disper
sare a forțelor, ar fi mai utilă 
înființarea unui club atletic, care

că pot fi reținut! — Marius An- 
drușcă, Vasile Stublanu. Virgil 
Berariu, Dumitru Frijan — pri
mele trei nume cunoscute Insă de 
vreo cîțiva ani. Ceea ce denotă, 
totuși, o slabă muncă de se
lecție. Dar, lucrurile nu se o- 
presc aici. Dacă în ceea ce-1 pri
vește pe băieți există unele „cir
cumstanțe atenuante", avînd In 
vedere marea pasiune a rădău- 
țenllor pentru lupte șl hochei, 
pentru fete scuzele nu pot fl 
nicidecum acceptate. Deși, în 
școli, elementul feminin este in 
proporție de 70 la sută, nu s-a 
selecționat nimic 1 Afirmația prof. 
Ion Bodnar, cel chemat, în pri
mul rînd, să se ocupe de atle
tismul rădăuțean că „noi nu pu
tem alege, deoarece toate felele 
se duc la baschet", nu rezistă la 
o privire mai atentă, avînd în 
vedere faptul că nici la baschet 
nu este o activitate deosebită.

„S-au făcut selecții și in anii 
trecuți, dar 1077 ni se pare a fi

CADRU ORGANIZATORIC IN
SUFICIENT. Județul Suceava din 
punct de vedere geografic oferă 
condiții de pregătire foarte bune. 
De asemenea, dispune de o bază 
materială acceptabilă (in patru 
orașe slnt stadioane bine dotate). 
De aceea, se impune ca la ni
velul județului să se realizeze 
un cadru organizatoric mal pro
pice dezvoltării atletismului. A- 
ceasta, deoarece. In prezent, se 
simte nevoia „unui sistem orga
nizatoric mai bun care să cu
prindă toate centrele fiindcă, din 
păcate, mai avem pete albe sau 
aproape albe pe harta atletismu
lui nostru" (M. Sprinceană). Sînt 
necesare în acest sens întreceri 
mai bine organizate, cu un carac
ter permanent, care să ofere și 
posibilități de selecție, dar șl e- 
mulatia necesară apropierii unor 
noi practicant! al acestui sport.

și, pentru că ne-am referit la 
cadrul organizatoric, să amintim 
și faptul că „elementul motor al

Diqjitrie CALLIMACHI
Geo RAEȚCHI ,

planificării șl Impulsionării In- 
, tregil activități pe plan metodic 
* și tehnic, comisia județeană, nu 
este suficient de activă, ceea c. 
se răsfrînge asupra Întregii munci" 
(V. Andronic).

PERSPECTIVE, Desigur, nu se 
poate spune că în județul Su
ceava nu s-a făcut nimic pînă 
acum. O dovedesc șl cele 16 me
dalii cucerite în diferite compe
tiții de nivel republican, precum 
și investițiile făcute mereu pen
tru continua dezvoltare a atletis
mului în unitățile de performan
tă. Avînd în vedere însă o serie 
de neajunsuri care mal persistă, 
s-au luat noi măsuri care vi
zează pe de o parte Îmbunătă
țirea bazei materiale, iar pe de 
alta depistarea, selecționarea Șl 
pregătirea unor atleti cu reale 
calități. In ceea ce privește baza 
materială, se află în lucru o sală 
pentru atletism, care va permite 
o activitate continuă, fiind pre
văzută șl realizarea unui stadion 
destinat aceleiași discipline. De 
asemenea, se va crea un centru 
atletic la Fălticeni, tirmînd ca 
cele de la Rădăuți, Șiret și Cîm- 
puiung să fie reorganizate șl în
tărite. Totodată, se preconizează 
intensificarea acțiunilor de se
lecție, paralel cu urmărirea mai 
intensă a activității specialiștilor, 
precum șl a modului cum înțeleg 
sportivii să se integreze in pro
cesul de pregătire.

Firește, se mai pot spune multe 
lucruri despre cauzele care au 
frînat șl mal frtneazâ dezvolta
rea atletismului in această zonă, 
cum și despre încercările făcute 
pentru a se elimina neajunsurile. 
Vom încheia, aici, iar în loc de 
orice concluzii vom reproduce 
remarca antrenorului I. Haisan : 
„Înainte de toate, să-i găsim pe 
acei oameni pasionați care să 
muncească cu pricepere și fără... 
cronometru. Numai astfel, ridi- 
cind ia un înalt nivel calitatea 
activității noastre, și atletismul 
sucevean va putea depăși ștache
ta mediocrității". 1

Emanuel FÂNTÂNEANU



BOBERII ÎN AJUNUL STARTULUI
ÎNTR-UN NOU SEZON COMPETIJIONAL

Existenta pîrtiilor înghețate 
artificial a determinat, in ulti
mii ani, ca sezonul internațio
nal de bob să fie inaugurat de 
timpuriu, mai precis in prima 
jumătate a lunii decembrie. Așa 
se va întîmpla și anul acesta 
cînd, in zilele de 10 și 11 de
cembrie, se va desfășura în 
R.D. Germană, la Oberhof, tra
diționalul concurs de deschidere 
a sezonului pentru echipajele 
de 2 persoane. Și-au anunțat 
participarea reprezentanți ai 
Austriei, R.D. Germane, R.F. 
Germania, Elveției, Franței, Ita
liei, Spaniei și Suediei. Țara 
noastră va fi reprezentată de 
trei echipaje formate din : 
Dragoș Panaitescu — Gheorghe 
Lixandru, Mihai Secui — Mihai 
Nicolau, Dumitru Pascu — Do- 
rel Cristudor ; rezerve : Gabor 
Bara și Gheorghe Dolofan. 
Sportivii români, însoțiți de 
antrenorul federal Ion Matei și 
de antrenorul lotului, Dumitru 
Focșeneanu, au sosit la Oberhof 
de cîteva zile, pentru a se o- 
bișnui cu condițiile coborîrilor 
pe gheață. Pînă înaintea ple
cării la Oberhof, boberii români 
s-au pregătit, cu boburi pe ro
tile, pe pista de antrenament 
dată în folosință în toamnă la 
Poiana Cimpina.

Concomitent eu competiția de 
la Oberhof, la Winterberg — 
lingă Dortmund — va avea loc 
concursul de inaugurare a Celei

DIVIZIA „A" DE JUDO 

de-a doua piste artificiale din 
R.F. Germania (prima fiind cea 
de la Konigssee). Pista de la 
Winterberg va găzdui în acest 
sezon campionatele europene de 
tineret la bob— 2 și la bob —4 
(pentru prima dată se organi
zează la aceste campionate pro
ba pentru echipajele de 4 per
soane), precum și campionatele 
R.F. Germania la bob — 4.

La campionatele europene re
zervate piloților sub 28 de ani 
vor lua parte și cei mai dotați 
dintre participanții la școala 
de bob organizată de F.I.B.T. 
(Federația internațională de 
bob și tobogganing) între 3 și 
11 decembrie, la Konigssee. 
Printre cursanți (din 15 țări) se 
află și foștii împingători Paul 
Ncagu, Alexandru Pandrea și 
Constantin Iancu, însoțiți de 
fostul internațional Nicolae 
Neagoe, acum antrenor. Lec
țiile de pilotaj sînt predate de 
celebrii Wolfgang Zimmerer 
(R. F. Germania), Nevio de 
Zordo (Italia), Werner Delle- 
karth (Austria), al căror „șef de 
catedră" este nu mai puțin cu
noscutul Herbert Pitka (R.F. 
Germania).

Revenind la activitatea com- 
petițională propriu-zisă, vom 
menționa că pînă la concursul 
nr. 1 al sezonului — campiona
tele mondiale de Ia Lake Pla
cid (4—5 februarie bob — 2, 
11—12 februarie bob — 4) bobe
rii români, ca și cei din alte 
țări, dealtfel, vor participa la 
„Cupa națiunilor" (bob — 2 : 

29—30 decembrie, la Konigssee, 
bob — 4 : 5—6 ianuarie, la Inns- 
bruck-Igls) și la campionatele 
europene (Igls : 9—10 ianuarie 
bob—4, 14—15 ianuarie bob—2), 
precum și la unele concursuri 
tradiționale în Cehoslovacia, 
R.D. Germană și Italia.

In țară, dacă starea vremii 
va permite înghețarea în con
diții bune a pistei betonate din 
Sinaia, se vor disputa două con
cursuri internaționale : „Cupa 
orașului Sinaia" (4—5 februa
rie) și „Trofeul Carpați" (25—26 
februarie), ambele la bob—2.

Cîteva amănunte despre ac
tivitatea la sanie. Lotul țării 
noastre (printre componenți : 
Elena Stan, Maria Maioru, Iacob 
Ispas, Victor Anghel ; antre
nori : Constantin Iovan și loan 
Galescu) va debuta la 14 ia
nuarie, prin participarea la un 
concurs în Cehoslovacia. Vor 
urma : „Cupa Prietenia" (28—29 
ianuarie, la Leningrad) și cam
pionatele europene de seniori 
(6—12 februarie, la Hammer- 
stadt, în Suedia). în aceste zile, 
lotul se antrenează, cu sănii pe 
rotile, pe pîrtia de la Sinaia și 
cu sănii obișnuite pe cele 4 vi
raje înghețate în porțiunea de 
sus a aceleiași piste. în țară, 
două competiții : „Cupa Bu- 
cegi" la seniori (28—29 ianuarie) 
și „Criteriul tineretului" (4—5 
martie). între timp, verificări 
cu prilejul concursurilor din 
Austria, R.D. Germană și Polo
nia.

Dumitru STÂNCULESCU
i------------

POȚI JUCA HOCHEI FflRfl
SĂ ȘTII REGULAMENTUL?

X Hocheiul n-a făcut ex-
Y cepție, în această toamnă,
X și — la fel ca multe alte 
v discipline sportive — și-a
X chemat practicanții la o tes-
Y tare generală a valorii lor. A 
X fost vorba de un examen com-
Y plex, alcătuit din probe fi- 
Ș zice și tehnice, pe gheață 
X și pe uscat, examen decla- 
X rat din timp ELIMINATO- 
X RIU, corigenților urmînd a
Y Ii se retrage dreptul de a 
X lua parte la competițiile o- 
X ficiale ale sezonului. Deci, 
X un lucru serios, o 
X acțiune amplă, pre- 
X gătită și desfășura- 
X tă de forul nostru
X de specialitate cu toată res- 
X ponsabilitatea și în vederea 
X căreia nu puțini au fost spor-
Y tivii care s-au pregătit ca 
X pentru... un derby.
X A existat însă și o altă
Y grupă de jucători fruntași 
X care, neînțelegînd rolul și
Y utilitatea acestei testări, 
X s-au prezentat „în dorul le-
Y Iii”, ratînd — uneori lamen- 
X tabil — acest „moment al
Y adevărului" în confruntarea 
X valorii lor actuale cu cerin- 
X țele — aspre — ale hoche- 
X iului modern.
Y Rezultatele slabe ale tre- 
X cerii normelor s-au văzut 
X clar în nivelul scăzut al 
x jocurilor de campionat. A- 
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eum să ne oprim asupra 
unui aspect revelator din 
timpul desfășurării testului, 
care a cuprins și o exami
nare a cunoștințelor teore
tice, de regulament, ale ju
cătorilor, capitol la care se 
presupunea — firește — că ei 
vor străluci. Nici nu se pu
tea altfel... O fi el regula
mentul jocului de hochei 
complicat, dar cine să-l știe 
mai bine dacă nu chiar ju
cătorii de... hochei 7 Ei bi
ne, ne-am înșelat, căci nu

mărul corigenților 
la această probă 
este alarmant de 
mare. De exemplu,

de la Steaua și de la Dinamo 
București (cu atîția interna
ționali !) doar puțini din cei 
peste 40 de jucători prezenți 
au „promovat"! Și să nu 
vorbim de faptul că au e- 
xistat pur și simplu inova-, 
tori. Un răspuns precizează, 
spre exemplu, că la o anu
mită abatere se dictează e- 
liminare pe... 3 minute.

Ce 
iști ? 
cărui 
tem ? Și — nu de puține 
ori — protestăm vehement 
la deciziile arbitrilor...

facem, dragi hoche- 
Practicăm un sport ale 
reguli nu le cunoaș-

c. a.

Astăzi și mîine sînt progra
mate întrecerile etapei a 5-a a 
Diviziei naționale A de judo.

Mîine, la Miercurea Ciuc, for
mația locală Constructorul va 
lntîlni puternicele echipe A.S.A. 
Tg. Mureș și Universitatea 
Cluj-Napoca, prima șansă fiind 
a gazdelor. în meciul dintre 
A.S.A. și Universitatea, victoria 
poate reveni oricăreia dintre 
„combatante", ele fiind de valori 
apropiate.

Atractivă se anunță și disputa 
ce va avea loc, tot mîine, în 
municipiul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, unde experimentata echipă 
C.S.M. Borzești va primi repli
ca tinerelor, dar ambițioaselor 
formații Rapid Arad și C.S.M. 
Sibiu. în întilnirea dintre Rapid 
și C.S.M. Sibiu, arădenii nu vor 
lăsa, probabil, să le scape punc
tul pus în joc.

Capitala va găzdui astăzi două 
„triunghiulare" 
resante. De la 
din șos. Ștefan 
întîlni echipele 
namo, I.E.F.S. 
namoviștii, campioni ,,_  ____ ,
neînvinși în primele patru eta
pe, dar ocupahți ai locului doi 
(punctaj 48—7), sînt desigur fa- 
voriți. în continuare, vor avea 
loc meciurile dintre Dinamo 
Brașov (lidera clasamentului), 
Universitatea București și Ni- 
tramonia Făgăraș.

Iată și clasamentul 
acestei etape :

DINAMO BV. 
Dinamo Buc. 
Rapid Arad 
Constr. M. Ciuc 
C.S.M. Borz. 
„U“ Cj.-Nap. 
A.S.A. Tg. —

deosebit de inte- 
ora 15, în sala 
cel Mare se vor 
bucureștene Di- 
și Olimpia. Di- 

„en titre",

înaintea

ÎNTILNIREA STEAUA-TRACTORUL DOMINA
A CAMPIONATELOR DE VOLEIETAPA A 9-a

Duminică, in campionatele 
Diviziei A de volei se desfă
șoară partidele etapei a 9-a. 
Dintre întîlnirile masculine se 
detașează, firește, cea progra
mată în Capitală, în care Steaua 
(neînvinsă în actuala ediție de 
campionat) va primi replica 
actualei lidere, formația brașo- 
veană Tractorul. Interesante se 
anunță și jocurile în care noile 
promovate, C.S.M. Suceava și 
„U“ Cluj-Napoca, vor primi vi
zita echipelor Politehnica Ti
mișoara și, respectiv, C.S.M. 
Delta Tulcea. Celelalte meciuri 
ale etapei : Explorări B. Mare 
— Constructorul Brăila și Vii
torul Bacău — Universitatea 
Craiova. Partida Rapid — Dina
mo

La feminin, cu excepția a 
două meciuri (Voința — Dinamo 
și Penicilina — I.E.F.S., în care 
cele două formații fruntașe ale 
campionatului nu pot pierde), 
celelalte partide (Rapid—C.S.U.

Galați, Universitatea Craiova — 
Farul, Maratex B. Mare — Ști
ința Bacău și Universitatea Ti
mișoara — Chimpex Constanța) 
se anunță echilibrate, deschise 
oricărui rezultat.

CE SPUN NORMELE DE CONTROL

a fost amînată.

o suciiiH Bînmim

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7. 

«—9.

10.
11.
12.

8
8
8
8
8 
8 

. M. 8 
Nltramonia Fg. 8 
Univ. Buc. 8 
Olimpia Buc. 8 
I.E.F.S. 8
C.S.M. Sibiu 8

o 
o 
<1 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o

0
0
2
3
3
4
4
5
5
6 21-34
7 19-34
S 11-44

52- 4 8 
“ - 8 

t
5
5
4
4
3
3
2
1
0

FEMININ
1. PENI Q UNA IAȘI 8 7 1 21: 7 15
2. Dinamo 7 7 0 21: 4 14
3. C.S.U. Galați 153 18:14 13
4. Univ. Timișoara 752 15:11 12
5. Știința Bacâu • 5 1 15: 7 11
6. Rapid • 3 5 14:19 11
7. Univ. Craiova 7 3 4 13:15 10
8. Farul (33 13:10 99. Voința 8 1 7 8:21 9

10. Chimpex 6 2 4 10:12 8
11. Maratex 6 1 5 6:15 7
12. I.E.F.S. 707 4:21 7

MASCULIN
1. TRACTORUL 0 7 1 21: 7 15
2. Dinamo 7 6 1 20: 5 13
3. Steaua 6 6 0 18: 3 12
4. „Poli" Timișoara 6 4 2 13:10 10
5. Explorări 4 4 0 12: 0 8
6. Delta Tulcea 734 12:14 10
7. Rapid 7 2 5 11:18 9
8. Constr. Brăila 7 2 5 9:15 9
9. C.S.M. Suceava 1 1 7 5:22 9

10. Viitorul 6 2 4 10:13 8
11. Univ. Craiova 6 2 4 8:15 8
12. „U" Cluj-Napoca 6 0 6 1:18 6

In urma testărilor prin norme
le de control obligatorii pentru 
voleibalistele și voleibaliștii par
ticipant la sistemele divizionare, 
ni s-au adus la cunoștință de că
tre federație cîteva aspecte Îm
bucurătoare și... mai puțin. Ast
fel, am aflat că s-au constatat 
Îmbunătățiri la capitolul pregăti
re fizică și, ca urmare, detenta 
este mai bună la majoritatea e- 
chipeloT ; în ceea ce privește ta
lia și calitățile necesare jucătoru
lui de volei, există semne că vom 
avea o generație 1961 de fete și 
băieți capabilă de frumoase re
zultate în viitor. Dintre elementele 
foarte tinere care au obținut 
normele de control rezultate 
nivelul Diviziei A, am notat 
Iul La Moldo veanu (Inăscută
1961 ; înăițime : 185 cm ; Clubul 
sportiv școlar Galați, antrenor 
prof. Delia Anton), Gabriela Co- 
jocaru (1961 ; 182 cm ; Clubul
sportiv șc. nr. 2 București, antrenor

la 
de 
pc 
In

prof. Doina BăJăiță), alături de 
mal cunoscuții Gulniza Gelil, Ma
rius Căta-Chițiga și Florin Mina, 
născuți ta i860. Vom ii curioși 
să-1 vedem și pc ceilalți afirmln- 
du-se ca sportivi de valoare, așa 
cum Ii creditează examinatorii. 
Din păcate, nici chiar cei enu- 
merați mai sus nu se bucură cu 
topi de o clauză binevenită : du
bla legitimare, care le-ar permite 
o pregătire superioară și o creș
tere mai rapidă. Nu prea se-n- 
curcă divizionarele noastre A cu 
tineri neformați. Recurg mal de
grabă la... pensionari. Sau, ta 
unele cazuri, echipele de juniori 
nu privesc cu ochi buni dubla 
legitimare.

Tot normele de control arată 
că sînt pe cale de a se ridica 
noi centre voleibalisUce (Zalău), 
dar că altele se cam ofilesc (lași, 
Bacău, duj-Napoce, Timișoara, 
Craiova). Compensația nu-i prea 
încurajatoare... <A. B.).

în ședința sa de joi, Biroul 
Federație) de hochei a luat în 
discuție abaterea disciplinară a 
jucătorului George Justinian, 
care, după repetate întîrzieri la 
programul de pregătire a lotu
lui reprezentativ, nu s-a mai 
prezentat la antrenament. Ți- 
nînd seama că nu este la prima 
sa abatere, Biroul federal a 
decis suspendarea acestuia din 
activitatea competițională pînă 
în ziua de 9 ianuarie 1978. Deci, 
și de Ia turul V al campiona
tului.

I.A.P.I.T. BUCUREȘTI
anunfă

JUBtttUL SCHIULUI DIN PREDEAL
în scopul aniversării a 80 

de ani de cînd este atestată 
documentar practicarea schiu
lui la Predeal și a 50 de 
ani de la înființarea A.S. 
Predealul, duminică va avea 
loc un simpozion organizat 
la Casa de cultură a ora
șului, cu prilejul căruia vor 
fi prezentate referatele

„Practicarea schiului de că
tre copii" și „Muntele își are 
legile lui". în cinstea aces
tor jubilee, în cursul lunii 
noiembrie au fost organizate 
întreceri la tenis de masă, , 
șah, tir, triatlon ; duminică 
se vor disputa concursuri de 
săniuțe și cros. (I. CODLEA- 
NU — coresp.)

La Sinaia va avea loc for
marea, atestarea și reatesta- 
rea ghizilor monitori de schi 
după următorul program :

11 decembrie 1977 : Verifi
care practică a cunoștințelor 
de limbi străine ale candida- 
ților. Prezentarea la centrul 
de Închiriere a materialelor 
sportive de la hotel „Monta
na", la ora 8,30. Condiții : 
minimum studii medii, cu
noașterea tehnicii schiului și 
a unei limbi străine (france
ză, germană, engleză).

12—15 decembrie 1977 : Curs, 
la care slnt obligați a parti
cipa cei admiși.

18 decembrie 1977 : Examen 
de atestare și reatestare, prac
tic și teoretic, a celor care 
au frecventat cursul.

17—18 decembrie 1977 : Ace
lași examen pentru instructo
rii vechi, care riu au parti
cipat Ia curs.

Promovarea examenului 
condiționează încadrarea in
structorilor lncepind cu se
zonul 1977/1978. informații su
plimentare la tel. 13 79 84.

întreprinderea de turism, hoteluri 
și restaurante București vă sfătuiește: 
IN ULTIMA LUNĂ A ANULUI, CEL MAI ORIGINAL CADOU - 
0 EXCURSIE DE NEUITAT PE MELEAGURI PITOREȘTI! 

în afara excursiilor specifice de iarnă, prin stațiunile cli
materice sau la cabanele cu pirtii de schi, prin împrejurimi, 
cea mai frumoasă „escapadă turistică" a acestei luni o oferă 
sărbătorirea noului an in cabanele și stațiunile țării.

Programele turistice, care in afara excursiei propriu-zise 
prilejuiesc o noapte albă (la propriu și la figurat), intr-o at
mosferă de veselie tinerească ce concurează cu cele mai su
perbe carnavaluri, vă oferă un început de an de neuitat.

După preferință, puteți alege 
munte sau pe litoral :

Piatra Neamț
(hotel Central) 

Herculane (hotel Diana) 
Pucioasa (vile) 
Olănești (vile)

Excursiile sînt de durată _______
noaptea de revelion, petrecută intr-un decor 
dern, de adevărată sărbătoare.

Vă puteți completa informațiile și reține bilete pentru sta
țiunea dorită Ia filialele I.T.H.R. din Bd. 1848 nr. 4, Bd. 
N. Bălceșcu nr. 35, Bd. Republicii nr. 68 și Cal. Griviței 140.

întreprinderea de turism, hoteluri și restaurante București

un loc de revelion pe vîrf de

Neptun (hotel Neptun) 
Borsec (vile) 
Călimănejti-Câciulata

(hotel Cozia)
Sovata (vile) 

diferită, avind ea punct central 
fastuos, mo-

vă urează „La mulți ani" și vă mulțumește pentru participare !

&

Săptămina viitoare, la Deva

PATRU ZILE DE ATRACTIVE ÎNTRECERI DE GIMNASTICA
gimnasticii, săptă- 

marchează un

an activitatea compe- 
internă și intema-

Pe agenda 
mina viitoare 
moment deosebit de important : 
in sala sporturilor din Deva se 
vor desfășura cele mai însem
nate competiții interne — cam
pionatul republican al maeștri
lor, individual și pe echipe, 
precum și „Cupa României", 
care în mod tradițional încheie 
in fiecare 
tițională 
țională.

Așadar, 
de sport 
a-i cunoaște și de a-i aplauda 
primii pe noii noștri campioni 
republicani. Este vorba, de fapt, 
de cei mai autorizați campioni 
ai țării, cei de la categoria 
maeștri, care vor fi desemnați 
pe baza prezentării atît a pro
gramului impus, cit și a celui 
liber ales, cu care se va con

le revine iubitorilor 
din Deva cinstea de

cura în următorii ani la toate 
marile întreceri. Vor fi patru 
zile de întreceri spectaculoase, 
pe care le dorim la un nivel 
calitativ cit mai bun, patru zile 
în care ampla trecere in revistă 
a valorilor gimnasticii noastre 
va trebui să fie în măsură să 
ne sugereze perspectiva pentru 
anul 1978, deosebit de impor
tant, care programează — între 
altele ,— și campionatele mon
diale de la Strasbourg. Atît la 
feminin cit și la masculin, în 
concursul de la Deva vor fi 
prezenți cei mai buni și cele 
mai bune gimnaste ale țării.

Joi, 8 decembrie, sînt pro
gramate exercițiile impuse (fe
minin și masculin) în cadrul 
campionatului republican indi
vidual și pe echipe al maeștri
lor ; vineri dimineață — cate
goriile a iV-a, a IlI-a, a II-a 

și I-a (f) din cadrul „Cupei 
României", iar după-amiază — 
exerciții liber alese (m) în cam
pionatul individual și pe echi
pe ; Sîmbătă — categoriile a 
IV-a, a III-a, a Il-a și I-a (m) 
în „Cupa României", exerciții 
liber alese (f) în campionatul 
individual și pe echipe al maes- 
trelor, exerciții cu coardă și 
cerc la gimnastică rițmică-mb- 
dernă ; duminică — finalele pe 
aparate (f și m) în cadrul cam
pionatului maeștrilor, exerciții 
cu minge și panglică la gim
nastică ritmică-modernă.

Duminică dimineață va avea 
loc la’ Deva ședința comitetului 
Federației române de gimnasti
că.
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CAMPIONATUL MONDIAL DE HANDBAL FEMININ (grupa valorică B)
(Urmare din pag. I)

vîrstnlce. Este, firește, șî aceas
ta o optică (pe care n-are rost 
s-o mai punem din nou în dis
cuție, zarurile fiind aruncate...).

Rezultatele din acest an ale 
reprezentativei noastre feminine 
(ca și cele ale selecționatei mas
culine, dealtfel) sînt contradic-

riel, un med pierdut recent (la 
Potsdam) în fața Norvegiei se 
atașează, în chip nefiresc, de
sigur, la victoriile — chiar și 
așa foarte muncite — obținute 
în întîlnirile cu selecționatele

calificarea la C.M. ’78. O evo
luție bună o poate propulsa în 
„finala mare" în care, din cea
laltă parte a tabloului, se va 
califica 
slavia.

GRUPELE G M.

probabil Iugo-

ECHIPA NOASTRA DE HOCHEI IN R. D. GERMANA

LOTUL REPREZENTATIVEI 
ROMÂNIEI

Grupa 
Grupa 
Grapa 
Grapa

A : NORVEGIA SPANIA OLANDA, R.F. 
B i IUGOSLAVIA, FRANȚA BULGARIA ; 
C : ROMANIA ELVEȚIA SUEDIA î 
D : POLONIA DANEMARCA ANGLIA ISRAEL

GERMANIA ;

Reprezentativa de hochei a 
României a plecat ieri in R.D. 
Germană pentru două jocuri 
amicale cu puternica echipă a 
acestei țări, care activează în 
grupa A a campionatului mon
dial. Primul meci va avea loc 
astăzi, la Karl Marx Stadt, cel 
de al doilea, duminică, la 
Dresda.

Au făcut deplasarea, printre 
alții, portarii Netedu și Fekete,

fundașii Antal, FI. Sgîncă, Mo- 
roșan, Bartalis, Csiszer, atacan- 
ții Costea, Tureanu, Axinte, 
Nlstor, Olenici, Hălăucă, V. Hu- 
țanu, frații Nagy, Solyom.

Cu aceste jocuri se inaugu
rează seria meciurilor de veri
ficare a echipei României, care 
se pregătește pentru partici
parea în grupa B a campiona
tului mondial.

Miinc. in Sala sporturilor din (luj-Napoca

Viorica Ionica, Lidia Stan, Vio
rica Nedelcu — luliana Hobincu, 
Heidrum Janesch, Rozalia Șof, 
Maria Boși, Maria Torok, Magda 
Mikloș, Viorica Cojocărița, Ni co
lina Sasu, Mariana lacob, Rodica 
Grigoraș-Eremia, Georgeta Lăcus
tă și Darinca Marcov.

Antre-nori : Valeriu Gogâltan și 
Traian Bucovală.

torii. Două înfrîngeri în parti
dele cu Vasas Budapesta și 
două în cele cu echipa Bulga-

TENISMANII NOȘTRI.
LA INDOOR-UL CEHOSLOVAC

La Litvinov (Cehoslovacia) a 
început un turneu internațional 
de tenis pe teren acoperit, cu 
participarea echipierilor repre
zentativei de seniori a țării 
noastre. în primele partide ju
cătorii noștri au obținut urmă
toarele rezultate : Tr. Marcu — 
Emmrich 6—2, 7—6 ; Smid
Segărceanu 6—7, 6—3, 6—4 ;
Birner — Hărădău 6—2, 6—1. 
Alte rezultate : Nowicki (Polo
nia) — Petrov (Bulgaria) 7—5,
6— 2 ; Granat (Cehoslovacia) —
Szoknay (Ungaria) 6—3, 7—5.
în sferturile de finală Tr. Mar
cu a fost învins de Simbera cu 
3—6, 4—6. în primul tur al pro
bei de dublu Slozil, Smid — 
Dîrzu, Segărceanu 6—1, 5—7,
7— 5.

La Manila
ILIE NĂSTASE ÎL ÎNVINGE

PE NEWCOMBE
MANILA, 2 (Agerpres). — în 

turneul 
„Smash 
Manila, 
Năstase 
6^-2 pe 
combe. .
femei, Evonne Goolagong a ciș- 
tigat cu 6—1, 6—4 partida susți
nută cu Martina Navratilova.

internațional de tenis 
’77“ care se dispută la 
.jucătorul român Ilie 
l-a învins cu 7—6, 6—7, 
australianul John New- 
în proba de simplu

Pentru campionatul mondial, grupa valorică A (noiembrie — decem
brie 1978, Cehoslovacia) se califică primele 5 clasate la acest C.M.,
precum și campioanele Americii, Africii și Asiei. Sînt calificate direct 
reprezentativele U.R.S.S., R.D. Germane, Ungariei (clasate pe primele 
trei locuri la J.O. de la Montreal) - - • 
C.M.

?i Cehoslovaciei — (a-ra gazdă a ROMANIA - POLONIA LA BOX (tineret)
R.F. Germania, Norvegiei (la 
Bacău) și U.R.S.S. Această bi
zară combinație de performanțe 
și nonperformanțe este, după 
opinia noastră, rezultatul lipsei 
de omogenitate valorică a echi
pei, în sinul căreia sînt reuni
te jucătoare din prea multe 
generații. Oricum, reprezentati
va noastră — care, de la 23 no
iembrie la 2 decembrie s-a aflat 
intr-un turneu în R.D. Germa
nă, de ieri fiind la Minden 
(R.F. Germania) — poate să 
treacă de acest prim „obstacol* 
în încercarea sa de a intra din 
nou pe scena olimpică.

în seria preliminară întîinește 
două echipe — Elveția și Sue
dia — pe care, în mod normal, 
trebuie să le surclaseze. Intrînd 
cu două puncte în grupa semi
finală, ea are obligația de a 
obține o singură victorie (asu
pra echipelor Poloniei sau Da
nemarcei) pentru a-și asigura 
îndeplinirea obiectivului minim:

Să urmărim, deci, cu atenție 
și cu încredere participarea 
echipei feminine de handbal a 
României la acest C.M. (grupa 
valorică B) și să nutrim spe
ranța că măcar după încheierea 
lui se vor produce — in lotul

PROGRAMUL ECHIPEI 
NOASTRE

3 decembrie, la Steirvhogen,. 
ROMANIA - ELVEȚIA ; 5 decem
brie, la Langeberg, ROMANIA — 
SUEDIA ; 7 decembrie, la Boc
hum, meci în cadrul grupei se 
mifinale ; 8 decembrie, la Gel
senkirchen, meci in cadrul grupei 

semifinale ; 9 sau 10 decembrie, 
la Lubeck sau Minden, meci pen
tru clasamentul final.

nostru — mutațiile pe care le 
așteptăm și care, dealtfel, se 
impun.

HANDBALIȘTII ROMAN! DIN NOU

ÎNVINGĂTOR! LA TBILISI
La Tbilisi au continuat între

cerile turneului masculin de 
handbal, la care ia parte și o 
selecționată a României. în cea 

de a 3-a etapă a competiției, 
handbaliștii români au intîlnit 
formația R.S.S. Gruzine in fața 
căreia au cîștigat cu 28—22 
(17—11). După cum transmite 
agenția TASS, din nou golgete- 
rul echipei române a fost Ște
fan Birtalan, care a înscris 11 
puncte. în cele trei jocuri sus
ținute pînă acum de reprezen
tativa României, Birtalan a 
marcat 35 de goluri. în derbyul 
etapei, prima reprezentativă a 
U.R.S.S. a învins Iugoslavia cu 
21—20 (12—8), iar formația se-

l

cundă a U.R.S.S. a întrecut 
echipa R.D. Germane cu 30—22 
(17—10).

Mîine dimineață, începînd de 
la ora 10, în Sala sporturilor 
din Cluj-Napoca se dispută o 
atractivă întîlnire pugilistică în
tre reprezentativele de tineret 
ale României și Poloniei. Tî- 
năra noastră selecționată — în 
care figurează și 4 finaiiști ai 
campionatelor naționale de se
niori, dintre care doi (Dumitru 
Cipere și Gheorghe Simion) au 
fost foarte aproape de a obține 
centura tricoloră — va avea o 
sarcină dificilă în fata unei bine 
pregătite formații poloneze, din 
care nu lipsesc elementele de 
valoare. Oaspeții deplasează ur
mătorul lot (în ordinea catego
riilor) : Zcmajtis, Chorobik, 
Moskwik, Szczepanski, Sypni- 
ewicz, Brozio, Majka, Kapalka,

Krysiuk și frații Pawel și Grze
gorz Skrzecz. Dintre aceștia, re
dutabil se arată a fi semigreul 
Pawel Skrzecz, care a repre
zentat Polonia anul acesta la 
C.E. de seniori de la Halle și 
care, exact acum o lună, a 
învins înainte de limită pe ad
versarii săi în dublul meci Po
lonia—R. D. Germană. împreu
nă cu fratele său Grzegorz, face 
parte din clubul Gwardia Varșo
via. Foarte bun este și Czeslaw 
Kapalka (mijlocie mică), care 
a pierdut la limită în cadrul 
„Memorialului Feliks Sztamm* 
în fața americanului Roger Le
onard, cîștigătorul turneului. Ia
tă de ce credem că spectatorii 
clujeni vor putea urmări o ga
lă foarte interesantă.

SPORTIVI DE VALOARE MONDIALĂ
IN „CUPA CARPAȚP LA POPICE

Astăzi și mîine se desfășoară 
la București tradiționala com
petiție internațională de popice 
„Cupa Carpați”, ediția a Xl-a, 
la care vor evolua jucători și 
jucătoare din opt țări : Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, 
Ungaria și România. Pe pistele 
de plastic ale arenei Voința vor 
fi prezenți, în cele două zile de

A

MALADII
Perugia, 30 octombrie. Me

ciul Perugia — Juventus, din 
prima ligă a campionatului 
italian de fotbal. La o fazi 
animată în fata buturilor e- 
chipei locale, un jucător ră- 
mîne căzut -pe teren. Cei din 
jur încearcă să-l ridice, dar 
trupul celui care fusese Re
nato Curi (24 de ani) rămi- 
ne imobil. Pentru totdeauna. 
Atac de cord, moarte fulge
rătoare.

Pentru fotbalul italian, 
pentru medicina sportivă din 
această fără, pentru întreg 
sportul profesionist — tra
gicul accident reprezintă și 
un peremptoriu act _____ 
de acuzare. Deta- “ 
liile apărute în pre
sa peninsulară de 
specialitate, reluate 
de ziare din alte țări, 
sînt cit se poate de 
convingătoare. S-a făcut cu
noscut că, pentru fotbaliștii 
din Italia, examenul medi
cal specific se face o sin
gură dată pe an. Practici din 
vremurile patriarhale ale 
campionatului de „calcio" 
rămin in vigoare și azi, cînd 
„jucătorii sint supuși la so
licitări tot mai dure, necon
trolate”, conform declarați
ilor făcute intr-un interviu 
de către Gigi Riva, fostă 
mare vedetă a fotbalului.

Intr-adevăr, moartea 
Renato Curi readuce in 
mină o 
exemple 
datorate 
glijenței 
italiene 
sportivi

CRONICE
ționează comentatorul spor
tiv al ziarului „La Derniăre 
Heure" din Bruxelles, tn fe
bruarie, Luciano Vendemin 
(21 de ani), una din marile 
„speranțe" ale baschetului 
din peninsulă, a murit de 
infarct în timpul încălzirii 
dinaintea unui meci de cam
pionat. Cu opt ani in urmă, 
centrul înaintaș al lui A.S. 
Roma, Giuliano Taccola, su
comba în vestiare, victimă a 
unei crize acute de bronho- 
pneumonie. Statistica ulti
melor două decenii este de-a 
dreptul

Franz Klammer, învingător in concursul de la Montana Crans, 
surprins intr-o poziție acrobatică în cursa pe care a cîștigat-o.

Telefoto : A.P.-AGERPRES
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CARNET .EXTERN
cardiace.

După cunoașterea grupelor In preliminariile C. E. de fotbal

DESPRE CONSECVENȚA SORȚILOR...

Iui 
lu
deserie întreagă 

tragice și recente, 
în mod deosebit ne- 

forurilor medicale 
Si a diriguitorilor 

— după cum men-

alarmantă : în fotba
lul italian au de
cedat nu mai puțin 
de 20 de jucători, 
din cauza unor a- 
fecțiuni
De care — a se re
ține I — conducă

torii sportivi ai acestora erau 
informați...

Autopsia făcută corpului 
lui Renato “ 
specialiști de la facultatea 
de medicină din Perugia, in 
frunte cu prof, dr, Lucio 
Severi, a dat rezultate pre
cise și edificatoare : fotba
listul suferea de o maladie 
cardiacă cronică, puțind să 
provoace un accident mortal, 
iar tatăl și bunicul său fuse
seră de asemenea atinși de 
aceeași boală.

Cine va face, însă, exa
menul clinic al celorlalte 
maladii cronice de care su
feră, în țările supuse capita
lului, organismul viciat al 
sportului profesionist ?

Radu VOIA

Curi, de către

g
g

„Giacinto Facchetti a avut mi
nă bună numai pentru campioana 
lumii, echipa .R.F. Germania ; in 
rest, a -alcătuit- niște grupe 
deosebit de grele. Mă refer la 
a 3-a (n.n. Iugoslavia. Cipru,
România, Spania), a 4-a (n.n. 
Olanda, Islanda, Polonia. R.D. 
Germană, Elveția) și a 5-a (n.n. 
Cehoslovacia, Luxemburg, Sue
dia, Franța)”, declara imediat 
după tragerea ia sorți, de 
miercuri, de la Roma, Jupp Der- 
wal, antrenorul secund al repre
zentativei vest-germane. Intr-ade
văr, tragerea la sorți a efectu
at-o cunoscutul internațional ita
lian, prezent pînă acum de 94 
de ori în reprezentativa peninsu
lară, șl, în afara grupei a 7-a 
(R.F. Germania, Malta, Țara Ga
lilor, Turcia), toate celelalte se 
anunță ca foarte dificile. Mai 
mult, două grupe repetă compo
nența unora din recent încheia
tele preliminarii pentru C.M. din 
Argentina. Astfel, în grupa a 
opta, se aliniază din nou Româ
nia, Spania și Iugoslavia, alături 
de Cipru. Din grupa a noua 
fac parte Ungaria, U.R.S.S. șl 
Grecia, care s-au găsit față în

față și în preliminariile 
sorții adăugindu-le acum și 
prezentativa Finlandei.

C.M.,
re-

Revenind la grupa noastră, 
amintim că echipa României 
intîlni pentru a patra oară 

Spaniei in prelimi- 
competițil : meciu- 
(0—4 șl 3—1) șl 1975 
avlnd loc cu prile- 

Europei, iar

să 
va 
re-

prezentat! va 
nariile unei 
rile din 1963 
(1-1 și 2-2) „ 
jul campionatelor _ .
cele de anul acesta în calificările 
pentru C.M. De altfel, toate cele 
șase partide disputate cu forma
ția Iberică au fost oficiale. In 
schimb, dintre cele 31 de meciuri 
Jucate cu Iugoslavia de-a lungul 
anilor, doar cinci au purtat am
prenta preliminariilor C.M. : In 
1934 (2—1 pentru România), In
1957 (1—1 și 0—2) și cele de anul 
acesta (2—0 și 4—6). Nici unul 
din meciuri nu s-a jucat insă m 
campionatul Europei. Cit privește 
singurele două partide disputate 
de echipa țării noastre în com
pania reprezentativei Ciprului 
(5—1 șl 7—0), ele au avut loc în 
toamna lui 1966 șl in primăvara 
lui 1967, cu prilejul campionatu
lui Europei din 1968.

Keaocțto |l administrația : cod 70139 București, str V. Conta 14. ol P.T.I.R. 1, lei. 
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concurs, celebrități ale acestui 
popular sport, cum sînt iugo
slavul Nikola Dragas, multiplu 
campion al lumii, cîștigătorul 
probei individuale la C.M. ’76 
de la Viena, Gyulăne Vad, din 
reprezentativa Ungariei, cam
pioană a lumii, Marion Schuster, 
campioană a R.D. Germane, că
rora li se adaugă și valoroșii 
popicari români Iosif Tismănar 
și Ilie Băiaș, campioni mon
diali la perechi, Ana Petrescu, 
cîștigătoarea ediției de anul 
trecut a „Cupei Carpați”, 
alții.

„Cupa Carpați” se dispută 
trei probe, individual fete 
băieți și perechi mixte. Sîmbătă 
dimineața se vor întrece fetele, 
după-amiază băieții, iar dumi
nică va avea loc concursul de 
dublu.

TELEX

Și

la - 
Și

HANDBAL a La Martin (Ce
hoslovacia), în meci retur pen
tru optimile de finală ale „Cupei 
Cupelor” (masculin) : Strojarne 
Martin — Hermes Haga 21—17 
(9—10). Handbaliștii cehoslovaci 
s-au calificat pentru „sferturi”.

NATAȚIE • In prima zi a con
cursului de la Verona : 200 m li
ber — Mike Bruner 1:53,47 ; îoe 
m liber — Bruce Furniss 51,65 ; 
400 m liber — Mike Bruner — 
4:00,31 ; 100 m spate — Bob Tler- 
neU 53,71.

PATINAJ a Rezultate de la 
concursul din Berlinul Occiden
tal : 500 m (f) — Vera Krasnova 
(U.R.S.S.) 44,27 : 1 000 m (f) —
Liubov Sadcikova (U.R.S.S.) 
1:29,09 ; 500 m (m) — Sies Uikle- 
ma (Olanda) 39,26 ; 1 000 m (m)
— Gaetan Boucher (Canada) 
1:20,13. La multiatlon, primele 
locuri au revenit sovieticei Liu
bov Sadcikova — 177,515 p șl ca
nadianului Gaetan Boucher — 
160,265 p. a La Celiablnsk, Vla
dimir Ciasovskih a terminat în
vingător tn două probe : 500 ni
— 40,6 și 1 000 m — 1:23,7.

SCHI a Proba feminină de sla
lom uriaș de la San Sicario (Ita
lia) a fost , cîștigată de schioara 
franceză Perrine Polen. Pe locu
rile următoare s-au clasat coechi
piera sa Fabîenne Serrat și Ita
lianca Claudia Giordani.

sau a In runda a doua a cam
pionatului U.R.S.S., Dorfman l-a 
învins pe Grigorian. Partidele Po- 
lugaevski — Gheller, Gulko — 
Tal, Alburg — Tukmakov, Bala- 
șov — Sveșnikov,' Kociev — Ba- 
ghirov și Smîslov — Kuzmin s-au 
terminat remiză. 2_ ____
conduc Dorfman și Kuzmin, 
cite l‘/i puncte.

TENIS a La Sydney a început 
finala „Cupei Davis” opunind e- 
chipele Australiei și Italiei. După 
prima zi, gazdele conduc cu sco
rul de 2—0. Tony Roche l-a în
vins cu 6—3, 6—4, 6—4 pe Adriano 
Panatta, iar John Alexander a 
dispus cu 6—2, 8—6, 4—6, 6—2 de 
Corrado Barazzutti.

TENIS DE MASA a în orașul 
suedez Lulea selecționatele R.P. 
Chineze au învins pe cele ale 
Suediei cu 5—0 la masculin și cu 
5—4 la feminin.

In clasament 
cu


