
VIZITA PREȘEDINTELUI
AUSTRIEI IN ROMÂNIA
Vineri seara, președintele Re

publicii Socialisto România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
președintele federal al Repu
blicii Austria, dr Rudolf 
Kirchschlăger, s-au rcintilnit 
pentru a continua dialogul con
sacrat perspectivelor de dez
voltare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre cele 
două țări și popoare, examină
rii problemelor de interes co
mun ale actualității politice 
internaționale.

In timpul convorbirii, cei doi 
președinți au subliniat voința 
comună de a promova pe pla
nuri multiple relațiile româno- 
austriece, conlucrarea dintre 
cele două state in viața inter
națională.

Dialogul Ia nivel inalt 
româno-austriac a continuat a- 
poi in cadrul unui dineu care 
a reunit pe președinții Nicolae 
Ceaușescu și Rudolf Kirch
schlăger, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Henns 
Kirchschlăger.

La dineu au luat parte to
varășii Manea Mănescu. cu 
soția. Cornel Burtică, Ștefan 
Andrei.

Au participat dr. Willibald 
Pahr și dr. Josct Staribacher, 
miniștri, cu soțiile.

Convorbirile și dineul s-au 
desfășurat intr-o atmosferă 
caldă, cordială, sub semnul re
lațiilor de prietenie statorni
cite între țările șl popoarele 
noastre.

★

Vineri dimineață, președintele 
federal al Republicii Austria, 
dr. Rudolf Kirchschlăger, îm
preună cu doamna Hernia 
Kirchschlăger, au vizitat în
treprinderea specializată in 
producția de autocamioane din 
Brașov, unele obiective so- 
cial-culturale, precum și mo
numente istorice și de artă din 
acest oraș.

în alții oaspeți au fost înso
țiți in această vizită de to
varășul Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernu
lui, Constantin Stătecc”. •”>- 
nistrul justiției, general-loco- 
tenent Constantin Popa, locți-, 
itor al șefului Marelui Stat' 
Major, Octavian Groza, amba
sadorul României la Viena,

0 ACTIVITATE DE MASĂ SUSȚINUTĂ,
SUPORTUL VIITOAREI TRADIȚII SPORTIVE
Avem în față lista campioni

lor pe țară ai primei ediții a 
„Daciadei* și citim patru nu
me de tineri al căror loc ăe 
viață și de muncă se află pe 
plaiurile teleormănene ț privim 
clasamentul general pe județe 
pentru sportul de masă și con
statăm că Teleormanul este 
plasat pe poziția 14—15 (împre
ună cu județul Botoșani).

De la aceste două situații am 
pornit dialogul nostru cu tova
rășul Haralambie Ionescu, 
prim-vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Teleorman, discuție pe care am 
dorit-o un bilanț a ceea ce au 
însemnat doi ani de muncă în 
domeniul activității sportive 

Demonstrație a elevelor teleormănene cu prilejul deschiderii 
anului sportiv școlar 1378—1979

înscrise sub egida celei mai 
mari competiții pe care a a- 
vut-o vreodată sportul româ
nesc.

— Avînd în față bilanțul în
cheiat și ținînd seama de po
sibilitățile de care disnune 
mișcarea sportivă teleormănca- 
nă. ați putea să ne spuneți ce 

Gheorghe Dumitrache, pre
ședintele Consiliului popular 
județean.

La întreprinderea de auto
camioane, dr. Rudolf Kirch
schlăger și persoanele care il 
însoțesc au fost intimpinați de 
ministrul industriei construc
țiilor de mașini. Ion Avram, 
de primarul municipiului, loan 
Drăghici, de numeroși munci
tori care au făcut președintelui 
Austriei o călduroasă primire.

Relevînd eforturile care se 
depun pentru diversificarea 
gamei de motoare și a tipuri
lor de autovehicule, gazdele 
au subliniat importanța pe 
care colectivul întreprinderii 
din Brașov o acordă colaboră
rii cu firma austriacă ..Steyer*, 
care posedă o bună experiență 
in acest domeniu.

In timpnl vizitei, oaspeții au 
avut cuvinte de apreciere pen
tru realizările colectivului bra
șovean. Președintele Austriei a 
notat următoarele in cartea de 
onoare a întreprinderii : „U- 
zina este un exemplu de pla
nificare clarvăzătoare, de rea
lizare tehnică impresionantă 
și de inaltă specialitate. 
Transmit sincere felicitări pen
tru toate acestea și m-aș bucu
ra dacă s-ar realiza o colabo
rare amplă cu întreprinderi 
austriece*.

în continuare, au fost vizi
tate noile cartiere de locuințe 
ale Brașovului, care reflectă 
eforturile făcute de statul nos
tru pentru asigurarea unor 
condiții tot mai bune de locuit 
oamenilor muncii, grija care 
se manifesta in România pen
tru ridicarea permanentă a 
nivelului de viață al celor ce 
muncesc.

A fost vizitată apoi școala 
din Scheii Brașovului, vechi 
lăcaș de cultură, unde s-au 
format generații de cărturari 
români. Oaspeții au vizitat, de 
asemenea, Biserica Neagră, 
unde se află o bogată colecție 
de covoare ale meșterilor bra
șoveni, precum și interesante 
picturi murale, după care au 
poposit in stațiunea turistică 
- Brașov,

în după-amiaza aceleiași zile, 
președintele Austriei și per
soanele care il însoțesc au re
venit in Capitală.

de dervoitare a mișcării noastre sportive

Azi, județul Teleorman

a Însemnai „Daciada" pentru 
județul dv. ?

— în cei doi ani care au trecut 
de la lansarea „Daciadei* acti
vitatea sportivă de masă și de 

performanță a căpătat un con
ținut nou. în întreprinderi și 
instituții, la sate, în unitățile 
școlare din județul nostru au 
fost inițiate cuprinzătoare și 
reprezentative competiții pro
prii. „Festivalul sportului mun
citoresc* și „Festivalul sportu
lui sătesc", „Dialogul liceelor*
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LA ANTRENAMENTUL FOTBALIȘTILOR „TRICOLORI** 

7n CENTRUL ATENȚIEI, 
PERFECȚIONAREA JOCULUI COLECTIV

în cursul zilei de ieri, fotbaliștii „tricolori* au 
început cu un intens antrenament la Dinamo. N-au 
participat Dobrin și Coman, acesta din urmă — ușor 
accidentat. Primul urmează un program special de 
refacere, cu un singur antrenament pe zi. în cursul 
zilei de ieri a mai avut loc și o a doua ședință de 
pregătire, pe stadionul Voința. Seara, ca să încheiem 
cu programul, fotbaliștii lotului au urmărit înregis
trarea la magnetoscop a meciului Franța — Spania.

Atmosfera din cadrul lotului este, credem, cel mai 
bine sugerată de declarația lui Crișan, care se află 
la al 5-lea meci cu Spania in decurs de numai 3 
ani: „Aș vrea să spun multe, dar nu cred că voi 
putea să o fac, deoarece mă gindesc mereu la acest 
meet Nu cred că mai e cazul 
să vorbim despre participarea 
tuturor jucătorilor la efortul 
de pregătire. In ceea ce mă 
privește, vreau să marchez un 
gol, eu fiind singurul jucător 
român care a marcat pinâ a- 
cum în Spania, in cadrul echi
pei naționale". (Dealtfel, ală-
turl de Crișan, alți doi jucă
tori — Iordănescu și Dudu 
Georgescu — au jucat în cele 
patru partide româno-spaniole 
de pină acum, in cadrul unui 
palmares care subliniază ega
litatea de puncte și un gol
averaj general favorabil la li
mită spaniolilor : 5—4 ; ne re
ferim, bineînțeles, la ultimele 
patru jocuri din campionatul 
european și preliminariile 
..Mundialului").

Dobrin, neparticipînd la an
trenament, are timp să stea

loan CHIRI! A.

(Continuare in pag. a 7-a) 

și „Cupa Femina* sînt numai 
cîteva dintre aceste acțiuni pe 
care ni le-a inspirat „Daciada* 
și al căror bilanț s-a materi
alizat în obișnuirea unui impor
tant număr de oameni ai mun
cii cu practicarea sistematică a 
exercițiilor fizice. Pentru în
tregul nostru județ, dar mai 
ales pentru colectivele din care 
aceștia fac parte, numele cam
pionilor „Daciadei* — mă re
fer, de pildă, la muncitorii So
rin Dencescu și Ion Vărzaru. la 
elevii Cristian Buzică și 51a- 
rian Rusu — înseamnă, în pri
mul rînd, prilej de satisfacție, 
dar șl un puternic imbold de 
a munci și mai bine pentru ca

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

Azi, rugby international pe stadionul Parcul copilului

MECIUL DINTRE StlfCJlOSATELE UNIVERSITARE ALE ROMÂNIEI Șl ERANJEI
Stadionul Parcul copilului 

găzduiește astăzi, incepind de 
la ora 13,30, Intîlnirea dintre 
selecționatele universitare do 
rugby ale României și Franței.

Rugbyștii noștri doresc să-și 
ia revanșa după insuccesul de 
anul trecut. Ei au efectuat — 
pentru atingerea acestui obiec
tiv — cîteva antrenamente co
mune. Va fi aliniat un XV pu
ternic, cuprinzînd jucători cu-

O fază de an
trenament. Duel 
Ștefânescu (5) — 
Augustin, urmărit 
de Vigu ji FL Gri-
gore
Foto : D. NEAGU

Mîinc, in Capitalâ, două partide în c.ci. la volei

DINAMO - PANATHINAIKOS ATENA (1) 
ȘI STEAUA - HAPOEL KIRIAT (m)

Pentru echipele noastre 
fruidșse de volei, luna aceasta 
a însemnat la star
tul celor două mari compeâ&j 
internaționale rezervate forma
țiilor de club : Cupa campioni
lor europeni și Cupa cupelor.

Debutul l-au făcut voleiba
listele de la Dinamo și jucă
torii de la Stăaua care, dumi
nica trecută, au susținut par
tidele din primul tur al preli
minariilor C.C.E., întîlnind, in 
deplasare, pe campioanele 
Greciei, Panathinaikos Atena, 
și, respectiv, Israelului, Ha- 
poel Kiriat. A fost un debut 
conform așteptărilor, ambele 
noastre reprezentante cîștigînd 
aceste prime întîlniri (3—0 Di
namo și 3—2 Steaua) și asigu- 
rîndu-și practic calificarea in 
etapa următoare a competiției.

Mîine sînt programate parti
dele retur, formațiile conduse

in Divizia A la hochei

DINAMO Șl DUNĂREA
MIERCUREA CHJC, 10 (prin 

telefon). Patinoarul acoperit 
din localitate a fost luat, pur 
și simplu, cu asalt : peste 4 000 
de spectatori, afluență nemai
întâlnită în ultimii ani ! In cele 
două partide disputate, învin
sele din ajun șj-au luat re
vanșa. Meciul inaugural al zi
lei a dat ciștig de cauză echi
pei Dunărea Galați : 6—2 (2—0, 
2—1, 2—1) cu Unirea Sf. Gheor
ghe. Marcatori: Horvath 2, 
Chiriță. Brandabur. Antal, Ior
dan, respectiv Both și Kedveș. 
Au arbitrat Gh. Mureșeanu (la 

noscuțl, tn frunte cu Dumitru, 
E. Stoica, Ortelecan, Tudose, 
Constantin, Borș, Varga. Dar 
iată cum arată formația pro
babilă care se va alinia la 
fluierul arbitrului italian Na
tali Cadamuro : Tudose — Gh. 
Dinu. Constantin. Varga. Ma
tei — Marghescu. Bonea — 
Urdea. Borș. Stoica — Dumi
tru. Caragea -• Ungurean», 
Ortelecan. Petre — Dorobanțu.

de Doina Ivănescu și Aurel 
Drăgan fiind indiscutabil favo
rite. Dar, dincolo de rezultate, 
ne interesează mai ales modul 

evolua componentele 
și cotnp„; •«■și c«lor două e- 
chipe, în perspectiva fazelor 
viitoare ale competiției, mai 
ales că în loturi figurează ‘fti- 
cătoare și jucători cu sufi
ciente disponibilități — Maria
na Ionescu, Victoria Banciu, 
Irina Pctculcț, Helga Bogdan, 
Nicolae Pop, Petre Ionescu, 
Cornel Chifu, Viorel Manole, 
loan Terbea ș.a. — pentru a 
putea oferi un volei de cali
tate.

Așadar, mîine Dinamo va 
întilni pe Panathinaikos Atena 
în sala Dinamo, de la ora 
11,30, în timp ce Steaua va e- 
volua în compania echipei 
Hapoel Kiriat, în sala Floreas- 
ca, de la ora 17,30.

SI-AU LUAT REVANȘA> »
centru). M. Prcsneanu și L. 
Petraș.

în partida vedetă, în care 
spectacoluii a avut de suferit 
(mai ales în primele reprize), 
producindu-se numeroase ne- 
regularități (57 minute de pe
nalizare !). Dinamo a întrecut 
pe S.C. Miercurea Ciuc cu 
scorul de 7—2 (3—0, 1—0, 3—2), 
prin punctele marcate de Pi- 
săru 2. Toke 2, B. Nagy. Cos- 
tea, Tureanu. respectiv Peter și 
Todor. Arbitri : FI. Gubernu, 
O. Barbu și R. Cristescu. (Va- 
leriu PAȘCANU, coresp.).

Oaspeții au deplasat un lot 
valoros — după cum ne-am 
convins miercuri, în meciul 
cu R. C. Sportul studențesc —, 
cu o înaintare mobilă și o li
nie de treisferturi incluzînd 
rugbyști tehnici și cu viteză. 
Nu vor lipsi din formație 
Mourguiart, Costes, Pedeutour 
(cei mai aplaudați în jocul de 
miercuri), Pepelonjak, Marty, 
Bernardi, Coussinie.



SPORTURI TEHNICII APLICATIVE
in perioada 25 august — 5 septembrie 1979:

A lll-a EDIȚIE A JOCURILOR BALCANICE 
AERONAUTICE VA AVEA LOC ÎN ȚARA NOASTRĂ

Una dintre cele mai de sea
mă competiții din calendarul 
Federației Aeronautice 
ternaționale pe anul 
o constituie, fără îndoială. 
Jocurile Balcanice aero
nautice (aflate la cea de 
a III-a ediție), ale căror în
treceri vor fi găzduite de ța
ra noastră. Recent a avut loc, 
în organizarea federației româ
ne de specialitate, prima reu
niune pregătitoare a Balcania-

In-
1979

ți SECȚIE DE MODELISM 
FRUNTAȘĂ

ÎN PRAGUL DESFIINȚĂRII
Secția de modelism a aso

ciației sportive „Grivița Ro
șie" din Capitală ar Ii trebuit 
să aniverseze în vara acestui 
an patru decenii de cînd aici, 
la „Ateliere", a fost organi
zat unul _ 1 _ '
cercuri dc constructori 
miniaparate de zburat 
țară. Evenimentul n-a 
însă loc cu toate că nume
roșii iubitori al acestui sport 
ar fi avut prilejul să treacă 
în revistă un buchet de suc
cese demne de toată admira
ția. Copiii care au intrat pe 
porțile cercului de construc
tori de la „Grivița Roșie" pe 
cînd erau doar de-o șchioa
pă, prinzând gustul tehnicii 
prin modelism, au ajuns con
structori de avioane sau pl- 
loți. tehnicieni de înaltă cla
să ; sportivii de aici au cu
cerit de-a lungul anilor, sub 
culorile prestigioasei asociații, 
peste 100 de titluri de cam
pioni naționali, individuali si 
pe

a fost organi- 
dintre primele 

' ------ de
din 

avut

stabilit peste

de recorduri republicane
6 recorduri mondiale.

50 
și _ ______
Mulți tineri au fost distinși, 
pentru succesele obținute, cu 
medalii si titluri care s-ar 
putea constitui într-o adevă
rată expoziție.

De ce, totuși, secția de la 
„Grivița Roșie" nu a sărbă
torit evenimentul 7 lată ce ne 
spune instructorul ei. maes
trul sportului Gheorghe Dan, 
tehnician la întreprinderea de 
utilaj chimic : „Pentru c* 
din primăvara anului trecut 
secția funcționează doar... pe 
hîrtie. Atelierele ei au căpă
tat altă destinație. Iar un alt 
spațiu în care să ne desfă
șurăm activitatea nu ni s-a 
mai dat, cu toate insistențele 
noastre".

In scriptele secției de la 
„Grivița Roșie", ca și în cele 
ale federației de specialitate 
figurează peste 50 de spor
tivi legitimați și peste 100 
de copii modeliști, care și-au 
întrerupt drumul spre afir
mare : Eremia Dobre — 
strungar la autoutllare. Ale
xandru Chebleș — ajustor ma
șini mecanice. Alexandru 
Stanciu — controlor tehnic 
de calitate. Adrian Chlstrugă 
— șef de secție și multi alți 
oameni pentru care modelis- 
mul a însemnat primii lor 
pași spre specializarea în 
producție. întreaga zestre 
tehnică a secției zace, însă, 
într-un hol al clubului.

Oare chiar nu se poate găsi 
o soluție pentru ca viața atit 
de fructuoasă a acestei secții 
să-și reia cursul normal 7

T. VIOREL

MIINE, IN CAPITALĂ,
O ZI A CROSURILOR!

dei, cu participarea unor de
legații ale aerocluburilor na
ționale din Bulgaria, Grecia, 
Iugoslavia, Turcia și — desi
gur — România, prilej cu ca
re au fost hotărite data și 
locurile de desfășurare a în
trecerilor. Marea competiție, 
așteptată cu deosebit interes, 
ținînd seama de succesele în
registrate de sportivii noștri 
în edițiile precedente (nu mai 
puțin de 75 medalii cîștigate 
anul trecut, în Bulgaria), va 
avea loc între 25 august și 5 
septembrie, perioada cu cele 
mai prielnice condiții pentru 
zbor. Locurile de desfășurare 
au fost alese ținîndu-se seama 
de specificul disciplinelor: 
pentru zborul cu motor și pa
rașutism •— aerodromul aero
clubului „Gheorghe Bănciules- 
cu“ din Ploiești ; aeroclubul 
„Moldova” din Iași pentru pla
norism, iar pentru întrecerile 
de modelism aeroportul TA- 
ROM din Bacău.

Mai sînt, așadar, peste 9 
luni pină la start. Dar, după 
cum ne spunea col. Aurel Ca- 
loianu, comandantul Aeroclu
bului central, „au fost luate 
o seamă de măsuri pentru ca 
sportivii noștri să aibă con
diții cit mai bune de pregăti
re in vederea unor rezultate

înalte ; este necesară, însă, o 
muncă perseverentă, cu mare 
responsabilitate". Interlocuto
rul nostru se referea la dota
rea loturilor reprezentative cu 
tehnică modernă — avioane, 
planoare, parașute —. la în
tinerirea loturilor reprezenta
tive de parașutism ți plano
rism, la folosirea celor mai 
buni specialiști care să condu
că munca de pregătire (maes
trul emerit al sportului Con
stantin Manolache, la zborul 
cu motor, ing. Mircea Finescu, 
la planorism și Ion Roșu, la 
parașutism).

In ceea ce privește modelis- 
mul, însă, rezultatele la ediția 
precedentă nu au 
sura așteptărilor, 
fel, nici evoluțiile 
internaționale din 
sportivilor noștri

fost pe mă- 
cum, dealt- 
in întâlnirile 
acest an ale 

__________ ___ , mbdeliști nu
ne-au adus satisfacțiile dorite. 
Cauzele au fost subliniate la 
timpul cuvenit. Se cer, prin 
urmare, depuse eforturi pen
tru o mai bună înzestrare a 
loturilor reprezentative (cu 
motorașe și stații radio), pre
cum și pentru creșterea res
ponsabilității în pregătire, ast
fel ca și la această disciplină 
rezultatele să fie cit mai va
loroase.

Viorel TONCEANU

Întîlnirea republicană „Speo*sport 1978“

ALPINISMUL...
ȘI BOGATELE

SUBTERAN
LUI ROADE

• Duminică, în Capitală, 
cu începere de la ora 8, se 
va desfășura pe traseu] din 
jurul Combinatului poligra
fic „Casa Scînteii" cea de-a 
Vil-a ediție a „Crosului ti
pografilor", organizată cu 
prilejul împlinirii a 60 de 
ani de la luptele muncito
rești din 13 decembrie 1918 
și al „Zilei tipografilor".
• Sub egida „Daciadei" 

va avea loc duminică în 
București o competiție de 
cros organizată de Coopera

tiva „Constructorul", In co
laborare cu clubul sportiv 
Voința. Se vor desfășura : 
crosul meseriașilor (1500 m), 
al sportivilor clasificați 
(6000 m) și un cros al vete
ranilor (2000 m). întrecerile 
se vor disputa în incinta 
stadionului Voința, de la 
ora 9.

• Tot sub egida „Dacia- 
dei", pe stadionul Olimpia, 
duminică, de la ora 9, se va 
desfășura crosul anilor I, re
zervat elevilor de liceu.

Virgil RAȚTU Cimpina. 
Rapid nu mai joacă, deocam
dată, pe stadionul propriu, din 
Giulești, din cauza afluxului 
mare de spectatori, care depă
șește capacitatea actuală a tri
bunelor și care, uneori, a dus

la incidente neplăcute. La a 
doua întrebare, cel mai exact 
răspuns îl puteți 
redacția sportivă 
respectiv 
pescu.

de la

primi de la 
a televiziunii. 
Cristian Țo-

MARIANA NI- 
CULESCU, inginer 
— Constanța. De 
acord cu dv. că a 
sosit... vremea al
manahurilor. Re
gretăm, însă, că

propunerea pe care 
o faceți nu poate fi 
materializată, din 
simplul motiv că 
pentru asemenea 
publicații nu există 
practica abonamen-

Așa că stră-telor.
duiți-vă să fiți pe... 
fază la ora apariției 
almanahului nos
tru, a cărui ediție 
va fi difuzată prin 
unitățile de profil.

adevărat multi ama- 
sprijinul din partea

R. COSTACHE — Birlad. Dacă există cu 
tori de concursuri de moto, dacă aveți tot . _
Consiliului local al sindicatelor, a fabricii de rulmenți și... a arbi
trului internațional Nicolae Rainea, atunci totul este simplu : vă 
adresați Federației române de moto, care vă va spune ce trebuie 
să faceți. Sîntem de aceeași părere că „începutul e greu, ca orice 
început". Noi vă urăm din inimă succes !

La Moneasa, în județul Arad, 
a avut loc întîlnirea republicană 
a speologilor 
tă de Comisia _______
logic sportivă din cadrul Fede
rației române ------ ”’"f-
nism. Acțiunea 
participare record : peste 300 de 
sportivi, reprezentând 32 de 
cercuri de speologie sportivă din 
întreaga țară.

Programul celor cinci zile ale 
reuniunii, deosebit de bogat și 
instructiv, a cuprins comunicări 
cu privire la cele mai importante 
acțiuni ale membrilor cercurilor, 
Vizionări de filme și diapozitive 
realizate de temerarii speologi 
in cursul diferitelor expediții și 
explorări, prezentarea unor ma
teriale tehnice de ultimul tip 
necesare activității speo etc. Cu 
acest prilej, a fost organizată 
o expoziție de cartografie de 
peșteri, fotografii șl picturi. 
Activitatea practică a întîlnirii a 
constat din executarea unor ie
șiri pe teren în cele mai dificile 
peșteri și avene din zona cars
tică a Monesel, pentru a căror 
parcurgere speologii au fost 
obligați să folosească materiale 
tehnice specifice, ca în alpinism: 
corzi, carabiniere, pitoane, scă
rițe metalice etc.

Bilanțul activității cercurilor 
de speologie sportivă, al iubito
rilor de alpinism... subteran. a 
fost anul acesta deosebit de bo
gat, de-a dreptul spectaculos. 
Astfel, au fost descoperite peste 
500 (!) de peșteri și avene, din
tre care unele depășesc 4 km 
lungime, cum este peștera din 
munții Mehedinți, descoperită de 
cercul „Focul viu* din Bucu
rești, sau „Peștera Zinelor" din 
Munții Rodnel, descoperită de 
cercul „Emil Racoviță*, tot din 
Capitală. Membrii cercului „Emil 
Racoviță" au mai descoperit și o 
peșteră de sare, în Munții Bu
zăului, socotită a treia din lume

sportivi, organiza- 
centrală de speo-

turism-alpi-de 
s-a bucurat de o

mărime. O remarcabilă acti- 
sportivă au 

_____ __ _ " cercului 
din Oradea, care au desco- 

__________ intere- 
m 

cei 
. „Lauavu, din Arad, 

care au descoperit anul acesta 
148 de peșteri și avene, majo
ritatea situate în cuprinsul Mun
ților Apuseni.

Pe baza punctajelor — obținute 
de fiecare cerc la această 
țiune și 
fășurate 
Comisia 
sportivă 
ment in 
situează cercul 
București, urmat de 
din Arad și „ " ___
București. Cu ocazia festivității 
de premiere a cîștigătorllor. 
Cercul speo-sport „Z« din Ora
dea a primit premiul special 
pentru activitate științifică oferit 
de Institutul de speologie „Emil 
Racoviță* din Capitală. (I. H.).

ca
vitate speologică 
desfășurat si membrii
„Z" 2'__ ----------.
perit, printre altele, un 
sânt complex de galerii 
Munții Apuseni, precum ,și 
ai cercului „Liliacul* din

______ ac-
în urma activității des- 
In cursul acestui an, 
centrală de speologie 
a întocmit un clasa- 
care pe primul loc se 

.Focul viu" din 
„Liliacul* 

„Emil Racoviță* din

FORMAȚIA N. GHtURGIlf, 1RIPIA ÎNVINGĂTOARE
Ora aproape „matinală" (13,45) 

fixată pentru startul primei a- 
lergări a făcut ca joi după- 
amiază tribunele hipodromului 
din Ploiești să fie mai puțin ani
mate. Cu un program ceva mal 
„subțire" (doar șapte 
„grosul" forțelor fiind 
ea de obicei, pentru 
dimineața), reuniunea respectivă 
a reușit, totuși, să satisfacă pe 
plan spectacular, majoritatea 
curselor oferind întreceri dispu
tate, cu sosiri strinse (într-una 
din ele, „Premiul Tg. Neamț*, 
fiind necesară consultarea foto
grafiei pentru a putea fi stabilit 
cîștigătorul) și rezultate (excep
ție făcînd doar cel înregistrat de 

Relaxa) încadrate 
metrul prevederilor __________
tare. Dintre formații, cea antre
nată de N Gheorghe a dovedit 
un „apetit" mai pronunțat la vic
torii, triplul succes realizat cu 
Relaxa Tabora și Santal pro- 
pulsînd-o pe locul III în clasa
ment. Un accident (rămas din 
fericire fără urmări) s-a înre
gistrat în cursa a 6-a, cind Epi
log (dezordonat susținut de 
Marinescu in lupta finală) a ga
lopat. angrenând în busculada 
provocată pe Rafon si Fulda, si 
doar prezența de spirit dovedită 
de M. ștefănescu și, respectiv,

H I P I S M

probe, 
păstrate, 

duminică

în peri- 
regulamen-

Tr.

I. Crăciun a făcut ca accidentul 
să nu capete proporții. REZUL
TATE TEHNICE : cursa I : Re
laxa (N. Sandu) rec. 1:37,8, 2. 
Gardena. Simplu 10, ordinea 20. 
Cursa a n-a : 1. Valida (Tr. Ma
rinescu), rec. 1:32,8 ; 2. Herda,
3. Iluminata. Simplu 3. ordinea 
19. event 14. ordinea triplă 182 
Cursa a m-a : 1.
Sandu), rec. 1:29,0, 
Simplu 14, ordinea 
Cursa a IV-a : 1.
(N Simion), rec. 
fănlca, 3. Hebreea. ________ .
ordinea 21, event 27, ordinea tri
plă 172. Cursa a V-a': Maia (C. 
Radu), rec. 1:30,3, 2. Formina.
Simplu 4, ordinea 22, event 23,
triplu cfștigător 3 338. Cursa a 
Vl-a : 1. Macrou (G. Solcan), 
rec. 1:28,1, i. Rin, 3. Rafon. Sim
plu 6, ordinea 67. event 191, or
dinea triplă 1 333. Cursa a Vil-a:
1. Santal (C. Mihai), rec. 1:30,5,
2. Ruja, 3. Solitar. Simplu 8, or
dinea 14, event 359. Pariul aus-

s-a ridicat la suma de 17 988 
lei și s-a închis (rezultat provi
zoriu).

Gh. ALEXANDRESCU

Tabora (N. 
2. Organism. 
48, event 95. 

Sentimental 
1:35,2, 2. Or-

Simplu 3,

fi

z

GABRIEL ME
LINTE. elev — 
București. Ne bucu
ră că ai recepționat 
semnalul elevului 
Dan Carțiș din A- 
rad, care solicită a- 
dresele ur.or fede
rații și ale unor 
renumite cluburi de

fotbal de pește ho
tare. Ne grăbim 
să-ți comunicăm a- 
dresa la care, în 
mod cert, vei fi a- 
saltat de scrisori : 
Gabriel Melinte — 
str. Barajul Cucu- 
teni nr. 2, bloc

M4-A, sc. I, et. I, 
ap. 6, sector 4, 
București.

Pină atunci, dra
gă Gabriel, noi îți 
acordăm nota 10 Ia 
documentare 
tivă și 
dine.

spor- 
promptitu-

LAZAr MARCUȚI, Timișoara. împărtășim punctul 
dere referitor la unele arbitraje slabe din campionatul 
făcînd, dealtfel, obiectul criticii cronicarilor noștri.

ILIE ZAHARIA, profesor — 
Craiova. Situația e delicată, de 
ce să n-o recunoaștem. Dar 
parcă și elevul dv., Craiu Mir- 
cea-Alexandru, prea repede 
dezarmează, prea repede intră 
în panică. Doar a ajuns în e- 
chipa de fotbal a școlii spor
tive din localitate prin talent, 
muncă, seriozitate și sinceritate 
— așa cum ne informați. Ne 
spuneți că acea descurajare 
vine de la condiția sa de re
zervă în noul campionat, din 
faptul că joacă destul de rar 
în partidele oficiale. $i ne mai 
confirmați că el v-a declarat că 
„nu mai are aceeași dragoste 
de muncă la antrenamente, nu

dv. de vc- 
nostru, ele

un simplu 
din depia-

mai admite să fie 
turist Ia meciurile 
sare". Categoric, Mircea se pri
pește, uitind că o echipă are 
nevoie și de rezerve și că a- 
ceste rezerve (sînt doar atîtea 
exemple) se pregătesc intens 
pentru a-și depăși condiția, de
venind — nu peste noapte — 
titulari ! In ce privește proble
ma folosirii rezervelor, nu tre
buie să vă convingem că ea 
este o problemă profesională. 
Refuzăm să credem că un an
trenor ar putea să se lipsească 
în joc de cel mai în formă 
sportiv al său.

Stelian TRANDAFIRESCU

OFICIUL NAȚIONAL DE TURISM CARPAȚI
ORGANIZEAZĂ

prin Agenția de excursii cu turiști români în străinătate șl oficiile județene de turism In 
trim, i 1979 o largă gamă de excursii In străinătate, cu un bogat și variat program turis
tic in :

U.R.S.S.

tren — avion, 11

— Moscova, tren

Moscova,

Moscova,

tren
tren

8 zile

Kiev — Leningrad — Moscova,
zile

Chișinău — Kiev — Leningrad
— avion. 13 zile

Kiev — Riga — Leningrad — 
avion, 13 zile

Kiev — Minsk — Leningrad —
avion. 12 zile

Moscova — Leningrad — Moscova, avion. 
Moscova — Vilnius — Talin — Leningrad — Mos

cova, tren — avion. 12 zile
Chișinău — Kiev — Moscova — tren, 11 zile 
Moscova — Baku — Erevan — Tbilisi — Kiev, 

tren — avion — autocar, 17 zile
Chișinău 
Chișinău 
Moscova 
Moscova 
Moscova 
Cernăuți

— Odesa — Chișinău, autocar, 5
— Odesa, tren, 7 zile
— Kazan — Moscova, avion, 7
— Ulianowsk — Moscova, avion,
— Suzdal — Moscova, avion, 7
— Lvov, tren, 8 zile

R.P. POLONA

zile

zile
7 zile 
zile

Varșovia — tren, 7 zile
Varșovia — Cracovia • 

tren 13 zile
Varșovia — Cracovia — Poznan — Gdansk — Var

șovia, avion, 10 zile
Cernăuți — Lvov — Varșovia, tren, 9 zile
Oradea — Miskolc — Kosice — Zakopane — Cra

covia — Zilina — Bratislava — Budapesta — 
Oradea, autocar, 7 zile.

R.P. UNGARA
București — Budapesta — București, tren, 5 zile 
București — Budapesta — Esztergom — București, 

tren, 6 ''

Zakopane Varșovia,

___ _ _ zile
Oradea — Budapesta — Oradea, autocar, 3 și 4 

zile , _ ,,
Oradea — Debrețin — Oradea, autocar. 1—3 zile 

din stațiuni balneo-climaterice
Oradea — Budapesta — Oradea, autocar, 2 zile din 

stațiuni balneo-climaterice

zile

R.S. CEHOSLOVACA
Budapesta — Praga — Eisenach — Leipzig — 

Dresda — Hradek Kralove — Brno — Bratis
lava — Budapesta, autocar, 12 zile

București — Praga — Karlovy Vary — Budapesta 
— București, avion — tren, 7 zile

Turul capitalelor țărilor socialiste (Sofia — Bu
dapesta — Praga — Berlin — Varșovia — Mos
cova), avion, 13 zile

R.D. GERMANA
București — Berlin — Leipzig — Karl Marx Stadt 

—Dresda — Berlin — Potsdam — Berlin — 
București, avion, 7 zile

București — Berlin — Dresda — Karl Marx Stadt — 
Gera — Magdeburg — Berlin — București, 
avion, 7 zile

R.P. BULGARIA
București — Ruse — București, autocar, 1 zl 
București — Sofia — București, tren, 4 zile 
București — Plevna — Tirnovo, autocar, 2 zile
R.P. CHINEZA
București — Pekin — Wuhan — Kweilin — Can

ton — Pekin — București, avion, îs zile

R.D. GERMANA - DANEMARCA
București — Berlin — Wernigerode — Magdeburg 

— Leipzig — Weimar — Dresda — Berlin — 
Copenhaga — Helslngor — Copenhaga — Bucu
rești, avion, 11 zile

R.P. BULGARIA - TURCIA
București — Ruse — Sofia — Istanbul — Bursa — 

Bandirma — Canakkale — Troia — Tekirdag — 
Kirklareli — Malko — Tîmovo — Varna — 
Ruse — București, autocar, 11 zile

GRECIA - R. P. BULGARIA
București — Salonic — Atena — Delphi — Salo

nic — Sofia — Kila — Sofia — Plevna — Gri
vița — Ruse — București, avion — autocar, 6 
zile

Pentru înscrieri și informații suplimentare vă puteți adresa . Agenției de ex
cursii cu turiști români in străinătate — București, str. Episcopiei nr. 2 (telefon 
16.44.31), precum și oficiilor județene de turism din țară.



Propaganda sportiva în sprijinul „DACIADEF*

FORME Șl MIJLOACE DIVERSIFICATE PENTRU 
ATRAGEREA MASELOR PE TERENURILE DE SPORT
Propaganda sportivă are un rol important, bine definit în 

atragerea pe terenurile de sport ale „Daciadei* a maselor 
de tineri, de oameni ai muncii. Pornind de la acest adevăr, 

redacția noastră ți-a propus o primă investigație pentru a afla cum 
este susținută propagandistic marea competiție sportivă națională 
„Daciada*, ce pregătiri s-au făcut, ce se poate întreprinde in vi
itor pentru mărirea eficienței acesteia, pentru diversificarea meto
delor ți mijloacelor folosite in acest domeniu.

BlNUBOARA ÎNCEPUT BUCUREȘTI* EXEMPLUL

EFECTULBRAȘOV;
în cursul sâptămînii trecute, 

la toate marile întreprinderi de 
pe raza municipiului Brașov, in 
școli ca și la cluburile sportive, 
s-au declanșat ample acțiuni 
de popularizare a deschiderii 
ediției de iarnă a competiției 
naționale „Daciada". între
prinderile Steagul- roșu. Trac
torul și Metrom au cunoscut o 
efervescentă deosebită. „Am be
neficiat de sprijinul direct al 
Comitetului municipal de par
tid, ne spunea tov. Vasile Lă- 
zăruț, președintele C.J.E.F.S. 
Brașov. Torți președinții asocia
țiilor sportive de pe raza mu
nicipiului au răspuns „nrezent* 
la apelul nostru, participind în 
număr foarte mare la instruc
taj si. astfel. Ia popularizarea 
acestui însemnat eveniment 
sportiv. Ca mijloace de propa
gandă au fost folosite stațiile 
de amplificare, ca și numeroa
sele afișe dispuse " - - -
secțiilor din întreprinderi, 
școli, la cluburi .2
sportive, în sălile de sport 
la stadioanele Municipal, 
nemetului și Tractorul*.

D-> asemenea, demonstrațiile 
realizate de sportivii de perfor-

propagandistic. Astfel, 
noiembrie. în sala 

cultural de la în-tre- 
de autocamioane

DEMONSTRAȚIILOR

la nivelul 
in 

și asociații 
si

Ți

manță s-au înscris fericit 
efortul
sîmbătă 4 
clubului 
prinderea

Brașov, ta prezența unei nu
meroase asistențe, au avut loe 
demonstrații de box. iar ta sala 
clubului Steagul roșu tatîtairi 
de lupte libere și greco-romane, 
ca și demonstrații de haltere. 
Efectul T Duminică 5 noiembrie 
acțiunile sportive au cuprins o 
mare masă de tineri. Iată cite
va : dimineața, pe traseul gru
pului școlar I.A.B. — Poiana 
Soarelui, s-a desfășurat un cros 
la startul căruia s-au Înscris 
peste 200 de tineri, elevi și 
muncitori. Tot ta cursul dimi
neții tinerii muncitori de 1a 
căminele de nefamiliști ale în
treprinderii de autocamioane 
Brașov au participat tn sala 
clubului cultural al întreprin
derii la un concurs organizat, 
la nivelul secțiilor, la șah .și 
tenis de masă.

La sfîrșitul acestei săptă- 
mîni popularizarea acțiunilor 
și strădaniile pe planul mobili
zării amatorilor de mișcare au 
ca scop realizarea unui festival 
al sportului care să cuprindă 
numeroase și variate acțiuni, 
nu numai la nivelul municipiu
lui. ci și in celelalte localități 
de pe raza județului Brașov. 
Făgărașul, Rișnovul, Codlea ca 
să enumerăm doar citeva din
tre ele, vor deveni duminică 
pentru citeva ore adevărate 
oaze ale sportului.

La Hunedoara interlocutor 
ne-a fost tovarășul Viorel Jia- 
nu, prim-vicepceședlnte al 
CJ.E.FĂ • Ce s-a făcut in 
județul dv pentru populariza
rea noii ediții a „Daciadei" 7 
• In toate unitățile sportive a 
fost afișat programul întreceri
lor de șah. tenis de masă, pa
tinaj. In ziarul local, de pildă, 
s-a publicat programul princi
pialelor activități sportive din 
ziua de 5 noiembrie. Pe sta
dioane. pe terenurile de sport 
se afli oanouri cu îndemnuri 
de participare 
„Daciadei*. • A avut loe des
chiderea festivă, sub ce auspi
cii ? • Da. a avut loc, cu două 
săptămini In urmă, și a fost 
marcată de o serie de de
monstrații. de alte activități 
sportive. Acțiunile au continuat 
și duminica aceasta la Liceul 
mecanic și Școala generală din 
Simeria. Combinatul siderurgic 
din Hunedoara, asociațiile spor
tive din comunele Ilia. Geoa- 
giu. Vața. o Credeți că s-a fă
cut țotul pentru popularizarea 
și sasținerea marii acțiuni ? • 
Sintem convinși că este doar

la întrecerile

un început Trebuie să (im me
reu în mijlocul activităților, să 
folosim toate mijloacele propa
gandistice. Anul trecut județul 
nostru s-a clasat pe locul 11 pe 
țară in urma rezultatelor ob
ținute la prima ediție de iarnă 
a „Daciadei*. Vrem ca la a 
doua ediție să obținem rezul
tate mai bune, pe măsura con
dițiilor create in județ, a posi
bilităților de care dispunem. La 
Hunedoara avem acum un 
splendid satinoar, care trebuie 
folosit cu mare eficiență. Nu 
numai deschizindu-1 larg pu
blicului. ci invitînd mai 
vingător tineretul să-l 
deze.

...Io timpul partidei de 
F.C. Corvinul — A.S.A. 
Mureș, la cîțiva zeci de
de teren. în frumosul complex 
sportiv hunedorean. era o for
fotă de copiL Invadaseră pati
noarul, pe care se simțeau in 
largul lor. Să sperăm că era 
vorba doar de un început și că 
propaganda soo-Bvă va juca un 
roi și mai-.vizibll in atragerea 
tineretului hunedorean în toate 
întrecerile „Daciadei*.

PERSONAL
ESTE MOBILIZATOR

BACĂU:

cum 
Mu- 
Stă- 
pen- 
con-

con- 
abor-

fotbal 
Ti. 

metri

POPULARIZAREA ÎNTRECERILOR DE MASA!
Duminică 29 octom

brie, în centrul orașului 
Bacău a avut ioc un 
cros de masă, rezervat 
elevilor din școlile lo
cale. Au participat 1 000 
de concurenți. A fost o 
atmosfera sărbătoreas
ca. tinerească.

Duminica următoare, 
în principalele locali
tăți din Județ, la Bu- 
hușț, Tg. Ocna, Muni
cipiul Gh. Gheorghiu- 
Dej. ia Bacău au avut 
loc alte competiții 
masă. „Deși le-am 
ganizat și la alte 
muri sportive, toate 
nifesta’iile au lost 
dicate inaugurării 
fiei de iarnă a „I 
de:*, câreia vrem 
asigurăm o . .
superioară față de anul 
trecut și un cadru mai 
sărbătoresc, ne spunea 
tovarășul Mihai Grîgo- 
raș, prîm-viceprosedînte 
al C.J.E.F.S. Bacău. 
Dealtfel, consiliul jude
țean ți comisia de pro
pagandă s-au preocupat 
să popularizeze eveni
mentul pe măsura ce
rințelor ți a posibilită
ților de organizare a

de
or-
rd.

mo
de- 

edi- 
,Dccia.

sâ-i 
participare

întreceriior, chiar ți la 
ramurile care Implicâ 
ți condiții naturale deo
sebite — ne g'.ndim la 
schi, la patinaj, la să
niuțe. Primele panouri 
mari din co!e 15, prin 
care sînt făcute cunos
cute ramurile de sport 
ți etapele de desfășu
rare, au ți fost reali
zate. ta tntîlnirile cu 
prețedinții consiliilor 
sportive din comune, cu 
vicepreședinții organelor 
sportive din orașe, am 
stabilit ceea ce trebuie 
sâ se facă din punct 
de vedere al propagan
dei oină la nivelul aso
ciațiilor, după cum fo
losim toate adunările 
de alegeri pentru pre
gătirea startului in 
noua ediție de iarnă a 
„Daciadei*. N-am omis 
nici alte lorme de 
popularizare, cum or fi 
rubrica de sport a zia
rului local, stațiile de 
amplificare. Poate câ 
afișele pe care le-am 
stabilit ar fi trebuit sâ 
fie gata mai devreme*.

Sâ sperăm câ întrece
rile vor fi în județul 
Bacău pregătite ața

cum se cuvine, pe mă
sura posibilităților și a 
tradiției de care spor
tul de masă se bucură 
pe aceste meleaguri. Se 
cuvenea, însă, ca în 
oraș să întilnim afișe 
și programe de popu
larizare, așa cum erau 
anunțate, de pilda, me
ciurile de volei șl de 
fotbal care se dispu
tau în duminica aceea 
la Bacău. Din păcate, 
materiale de populari
zare a viitoarelor între
ceri din cadrul „Dacia
dei". ediția de iarnă, 
nu am văzut, după cum 
la stadionul „23 Au
gust-, unde propaganda 
vizuală șl auditivă mal 
are destule goluri da 
umplut, s-ar fi cuvenit 
ca în duminlea ace^a, 
cu prilejul partidelor 
de fotbal de juniori șl 
seniori, în pauze, în
tre jocuri, sa putea 
vorbi la stația de am
plificare despre viitoa
rele întreceri de masă 
din cadrul „Daciadei". 
Dar. spectatorii au as
cultat muzică și... rezul
tatele de la Divizia B I

Cum faceți propaganda pen
tru cea de-a doua ediție a „Da
ciadei" t Cu această întrebare 
ne-am adresat, zilele trecute, 
reprezentanților unor asocia
ții sportive din Valea Jiului. 
Concluzia este că în destule 
locuri această acțiune, de mare 
importanță în reușita primei e- 
tape a „Daciadei". a fost uitată. 
Dacă în unele locuri, ca. de 
pildă, la Școala generală nr, 6 
din Petroșani, — după 
ne spune prof. Eleonora 
darasz și eleva Cristina 
nesou — există preocupare 
tru atragerea elevilor în
cursurile acestei competiții de 
masă (prin folosirea gazetei de 
perete „Semaforul", prin popu
larizarea cu fotografii a frun
tașilor în sport din școală etc), 
în altele, în schimb, propaganda 
pentru atragerea maselor de 
tineri încadrați în unitățile de 
învățămint sau de oameni 
muncii 
uitată, 
despre 
festată 
mașini 
Petroșani ? _
Sorin, din anul I, președintele 
asociației sportive, ne spunea, 
cu același prilej, că cei 
drept 
cum 
ganda pentru participarea 
concursurile „Daciadei" 1 
sibilitâțl. după cum ne-am 
seama, sînt numeroase la 
ceasta facultate. S-ar putea 
losi. de pildă, colțul sportiv al 
gazetelor de perete, s-ar putea 
folosi cineclubul ce ființează De 
lingă facultate, pentru realiza
rea unei pelicule eu temă spor
tivă. s-ar putea face afișe de 
mină de către studenții talen- 
tați la desen.

Este drept, așa cum ne-au 
spus toți cei cu care am dis
cutat, cu prilejul întîlnirii fac-

ai 
a fost în bună măsură 
Cum altfel putem spune 
lipsa de interes rriani- 
în cadrul Facultății de 
și instalații miniere din 

Studentul Radu

„ _ _ In
„se vor gindi" la modul 
va trebui făcută propa- 

la
Po- ' 
dat 
a- 

fo-

SUPORTUL VIITOAREI TRADIȚII SPORTIVE
(Urmare din pag. 1)

viitoarea ediție să ne 
mai mulți campioni, 
trebuie să vă spun 
clasamentul general 
sportul de masă ne 
înaintea unor județe 
multă tradiție în sport, ne-am 
propus să depunem în viitor 
eforturi și mai mari. Aceasta 
înseamnă că sintem nemulțu
miți de bilanțul cu care am în
cheiat prima ediție a „Dacia
dei". Față de excelentele con
diții materiale ce ni s-au creat 
de către organele locale de 
partid și de stat, puteam reali
za mai mult.

— Apreciem sinceritatea și 
spiritul dv. autocritic. Totuși, 
am vrea să știm în ce unități 
din județul Teleorman s-a 
muncit cu mai multă eficiență 
pentru ca prima edific a „Da
ciadei" să se încheie cu re
zultatele cunoscute ?

— Firește, nu voi putea ofe
ri o listă completă. Se detașea
ză. după opinia noastră, asocia
țiile sportive de la întreprin
derea de rulmenți și întreprin
derea de aparataj și accesorii

aducă $1 
Dealtfel, 
că, deși 

pentru 
situează 
cu mal

din Alexandria, întreprinderea 
de mașini șl material rulant din 
Roșiori. întreprinderea de con
serve din Turnu Măgurele. Pen
tru că în județul nostru învață 
multe mii de elevi, apreciem 
și calitatea bună a acțiunilor 
desfășurate cu prilejul „Dialo
gului liceelor", evidentiindu-se 
în acest sens liceele de mate- 
matică-fizică și electronic din 
Alexandria, liceul Unirea 
Grupul școlar de chimie din 
Tr. Măgurele, în ceea ce pri
vește activitatea din localitățile 
rurale, cele mai bune rezultate 
au fost 
Brinceni, 
Olteni și

Iată și 
fesori și 
au contribuit cu munca lor en
tuziastă la rezultatele bune ob
ținute In asociațiile enumerate, 
precum șl în altele : E. Stoica, 
N. Cușmir, St. Cioacă, N. Ma
tei, Cornelia Dumitru — toți 
profesori de educație fizică : I. 
Popa, P. Ionete, St. Filios, A. 
Ursu — oameni care au Drofe- 
siuni diferite, dar pe care spor
tul li pasionează șl muncesc 
pentru el ta orele lor libere.

și

obținute in comunele 
Frăsinet, VTrtoape, 
Dră gănești-V lașca. 
citeva nume de pro- 
activiști obștești care

— Credem că dintr-o activi
tate de masă de întinderea ce
lei existente in județul Teleor
man sportul de performantă iși 
poate trage o hrănitoare sevă...

— Da. Cu unele rezultate ne 
putem lăuda chiar de pe acum. 
Dar avem speranța să obținem 
rezultate mult mai bune, ca 
urmare a acțiunilor desfășura
te, dintre care cea mai impor
tantă este selecția pe care am 
intreprins-o in rîndurile popu
lației școlare. Aproape 150 de 
copii din cei peste 23 0C0 testați 
au fost repartizați pe unități 
școlare, acestea la riadul lor 
fiind profilate distinct pe dis
cipline sportive : baschet la Li
ceul electronic din Alexandria, 
handbal la Liceul industrial din 
Alexandria, gimnastică sportivă 
șl lupte greco-romane la Școa
la generală nr. 1 din Tr. Mă
gurele, atletism la Școala ge
nerală nr. 3 din Roșiori. Cre
dem că nu peste multă vreme 
se vor vedea roadele unei 
munci desfășurate pe criterii 
științifice, astfel ca județul Te
leorman să se poată mîndri cu 
bune rezultate și în spartul de 
performanță.

torilor de conducere a sportu
lui din județ la C.J.E.F.S. Hu
nedoara, s-au arătat acțiunile 
ce trebuie organizate pentru 
reușita celei de-a doua ediții a 
„Daciadei". dar 
tribuit nici un 
de propagandă, 
așteptat totul _____  _
„centru" ? Bineînțeles că nu. 
Pot șl trebuie folosite stațiile 
de radioficare, afișele care a- 
nunță meciurile de fotbal și 
chiar — de ce nu ? — progra
mele meciurilor, excelente mij
loace de propagandă pentru 
sport, pentru „Daciada*.

Nici la Petrila nu s-a făcut 
mare lucru. După cum ne spu
nea prof. Dan Cocor, - prim- 
vicepreședințe al Consiliului
orășenesc Petrila, abia de aci 
înainte cei în drept „urmează 
să se gîndească la niște pro
iecte" pentru ca atragerea tine
retului în participarea la „Da- 
ciadă'" ” ‘ " - --
Dar i 
a și 
abia

nu a fost dis- 
fel de material 

Trebuie, oare, 
numai de la

i“ să aibă „finalizare" ! 
cînd, căci, iată, „Daciada* 
început și în Valea "Jiului 
se discută proiectele...

— Participați pentru prima 
oară la o asemenea competi
ție ? l-am întrebat pe omul ca
re tocmai se întorsese din 
cursa lungă de peste șase km.

Cel întrebat s-a întors spre 
coechipierul său care, ca și el, 
respira greu după efortul de
pus. Erau Insă satisfăcuți : gă
siseră toate posturile de con
trol.

— Păi noi luăm mereu par
te la concursurile de orientare 
turistică. Dar de ce vă mirați ? 
Vi se pare curios că la vîrsta 
noastră...?

— Nu 1 Dimpotrivă, vă ad
mirăm longevitatea sportivă...

Aflăm că interlocutorul nos
tru se numește Mircea Nicu- 
lescu iar coechipierul său — 
Traian Gureanu. Sînt de la a- 
sociația sportivă ..Instalatorul*. 
Am vrut să aflăm cum Ii spri
jină asociația pentru asemenea 
acțiuni.

— Păi pentru asta e mai bi
ne sâ-i întrebați pe ceilalți 
concurenți de la „Instalatorul". 
Sînt numeroși, ne-a spus to
varășul Gheorghe Smoleanu, 
președintele Asociațiilor spor
tive din Construcții, organiza
torul competiției de zilele tre
cute de la Poiana Brașov.

— De ce nu și pe ei ?
— Pentru că cei doi sînt... 

președintele și secretarul aso
ciației sportive 1 Fac un bun 
„tandem" nu numai la con
curs, ci și în mobilizarea oa
menilor pentru sport. Dar vă 
putem oferi un „tandem" și 
mai semnificativ, în propagan
da pentru sport Priviți spre 
cei doi. Cel din stingă e in
ginerul Iulian Cosîmbescu. Cel 
din dreapta — Dumitru Nesto- 
rescu. Ambii de la Grupul 1 
construcții București. Oameni 
trecuți de 40 de ani. Primul e 
secretarul comitetului de par
tid, iar celălalt — secretarul 
comitetului sindical. Au aler
gat cot la cot șapte kilome'.ri. 
Ei, cei dinții, au înțeles că 
sportul înseamnă sănătate, vi
goare... Vedeți, și astfel se 
poate face propagandă pentru 
sport.

in județul bihor ; NICI ACUM NU I TiRZIU

In județul Bihor se 
desfășoară o activi
tate susținută pentru 
popularizarea și or
ganizarea întrecerilor 
la sporturile de Iar
nă înscrise in calen
darul „Daciadei". 
Pentru realizarea a- 
cestui scop s-au pu
blicat articole tn pre
sa locală si s-au afi
șat programe în fle
care comună. De a- 
semenea. au fost an
grenați pentru popu
larizarea „Daciadei", 
cu sarcini precise. 25 
de profesori de edu
cație fizică în zona 
Beiuș, 17 — în zona 
Oradea. » — la A- 
leșd, 15 — la Oraș 
dr. P. Groza, 27 — 
zona Salonta șl 20 — 
zona Marghlta.

Merită relevat și 
faptul că instruirea 
președinților asocia
țiilor sportive comu-

nale s-a axat ne ceea 
ce trebuie făcut pen
tru popularizarea
competițiilor în toate 
asociațiile sportive 

Pentru ca să nu se 
mai repete situația 
de la prima ediție a 
„Daciadei". cînd ju
dețul Bihor a rea
lizat numai 5 punc
te la sporturile de 
iarnă, s-a intensificat 
activitatea de propa
gandă. de atragere a 
unul număr mai 
mare de tineri care 
să practice aceste 
discipline sportive în 
acest sens, fiecare 
profesor de educație 
fizică din zonele de 
deal șl munte (Pie
troasa, Budureasa. 
Vadul Crișului. Re- 
meț. Ponori si Po
iana) a primit sarci
nă să pregătească 
4—5 sportivi, pe ca
tegorii de vîrstă. la

schi și săniuțe, 
rește, selectat! 
tr-o masă largă 
participant! la 
țiunlle 
unităților 
(clasă, an 
dlu).

Dar. în 
pildă, nu 
în pragul 
noii ediții de 
a „Daciadei". 
sau panouri care să 
invite tineretul la 
practicarea, sub di
verse forme, a exer
cițiului fizic. Ni s-a 
spus că afișe nu s-au 
primit de la centru, 
dar nici prea multă 
inițiativă locală pen
tru confecționarea 
lor nu se observă. 
Poate că măcar în 
zilele următoare se 
va acorda atenție si 
propagandei audio
vizuale. N-ar ti rău 
nici mal tlrziu...

din 
de 
de

Fi- 
din- 

de 
ac

ea drul 
bază 
stu-

Oradea, de 
am văzut, 

startului 
lamă 
afișe

Raidul întreprins de redacție demonstrează că propaganda 
pentru sport la nivelul asociațiilor sportive ți chiar al ora
șelor nu a atins incâ cotele dorite, la startul celei de a 

doua ediții a „Daciadei*.
Se face incă prea puțin pentru ca tineretul, toți oamenii muncii 

să practice sistematic exercițiul fizic, sâ ia porte la competițiile 
organizate in etapa de iamâ a „Daciadei*. Mijloacele audio-vizua- 
le nu sint decit parțial folosite. Materialele de propagandă (afișe, 
panouri cu rezultatele obținute de membrii asociațiilor sportive etc.) 
nu se intilnesc decit sporadic in incinta intreprinderilor și aproape 
deloc la locul de muncă al celor chemați să participe la compe
tiții. Stațiile de amplificare, cinecluburile, gazetele de perete ți alte 
mijloace (demonstrații pe ramuri de sport, conferințe ale specialiș
tilor privind legătura dintre sport și sănătate etc.) nu sint folosite 
la maximum in ideea de a crea acea mentalitate favoraoilă înțe
legerii necesității ca exercițiul fizic și sportul să se practice la orice 
vîrstă.

Posibilități pentru amplificarea și diversificarea mijloacelor de 
propagandă sportivă in susținerea acțiunilor din cadrul „Daciadei* 
există. Depinde de fiecare asociație ca ele să se dezvolte in 
funcție de specificul local.

Pagină realizată de : Constantin ALEXE, Gheorghe NERTEA, 
Sever NORAN, Mircea TUDORAN și Pompiliu VINTILĂ.



PENTATLONUL MODERN TREBUIE S
CU PROGRESUL REALIZAT PE PLAN

Disciplină sportivă complexă, cu- 
prinzlnd cinci probe din sporturi 
total diferite — călărie, scrimă, 

tir, natație și atletism (cros) —, penta
tlonul modern a cunoscut în ultimii ani 
o impetuoasă dezvoltare pe plan mon
dial, concretizată atît prin numărul ma
re al țărilor participante la campionate
le mondiale și la Jocurile Olimpice, cit 
și prin rezultatele, mereu în creștere, 
înregistrate.

Din păcate, pentatlonul modern româ
nesc nu a ținut pasul cu progresul con
semnat pe plan internațional. în 1972. la 
Jocurile Olimpice de la Munchen, parti- 
cipînd cu o echipă care atunci își făcea 
debutul la seniorat, sportivii noștri au 
obținut o clasare modestă (locul 12), dar 
doi ani mai tîrziu, la Moscova, echipa 
reprezentativă a României realizează o 
performanță deosebită, clasîndu-se pe 
locul III la campionatele mondiale și 
cucerind astfel o prețioasă medalie de 
bronz.

în anii următori, echipa noastră a ab
sentat atît de la Jocurile Olimpice de Ia 
Montreal, cît și de la campionatele 
mondiale desfășurate în 1977 în Statele 
Unite. Anul acesta, în Suedia, luînd din 
nou startul la campionatele mondiale,

echipa de pentatlon modern a României 
s-a clasat pe locul VIII, rezultat, evi
dent, modest, sub valoarea componenți- 
lor ei și, de ce să nu o spunem, sub aș
teptările noastre.

Nerealizarea obiectivului propus, deși 
unele competiții desfășurate în prima 
parte a anului lăsau să se întrevadă o 
clasare în primele șase echipe ale lumii, 
se datorează unor lipsuri de care au dat 
dovadă sportivii și tehnicienii lotului în 
perioada de pregătire, cu deosebire ne- 
respectarea integrală a volumului și in
tensității programate in cadru) antrena
mentelor. Clasarea echipei pe locuri 
fruntașe la concursul internațional din 
Franța, ca și la „Cupa Țărilor Latine- a 
determinat, din păcate, o stare de auto- 
mulțumire în rîndurile lotului și a dus 
la supraevaluarea capacităților competi
tive ale pentatloniștilor noștri fruntași. 
De aici, o neîncadrare constantă a com- 
ponenților lotului în programul planifi
cat, la nivelul parametrilor de antrena
ment stabiliți, in concordanță cu cerin
țele mondiale. Nu de puține ori. spor
tivii au început să ceară ușurări în pro
cesul de pregătire, reducerea volumului 
și intensității de lucru, scăzind conside
rabil preocuparea pentru autodepășire

și pentru perfecționarea tehnico-tactică 
în unele probe. De asemenea, în prim-; 
planul preocupărilor au apărut tot mai 
des probleme personale, care, de ase
menea, au grevat cursivitatea procesu
lui de pregătire. în acest context, se 
cuvine să amintim și de lipsurile celor 
răspunzători de bunul mers al pregătirii 
lotului republican. Astfel, nu întotdeau
na antrenorii au acționat în colectiv, cu 
fermitate și exigență, în cazul unor 
abateri ale sportivilor, iar federația a 
manifestat prea multă îngăduință față 
de nerespectarea unor cerințe de bază 
ale pregătirii sau au acționat cu în
târziere in luarea unor măsuri discipli
nare și organizatorice față de tehnicieni 
sau sportivi. Dacă mai adăugăm la aces
tea unele neajunsuri obiective (lipsa u- 
nor cai de valoare ridicată, a unui teren 
corespunzător pentru antrenamente, pro
gramarea unor „ore de bazin” sau a u- 
nor antrenamente de tir în zile și pe
rioade care nu favorizează o eficiență 
maximă a eforturilor depuse) avem ta
bloul aproape complet al cauzelor care 
au determinat scăderea constantă în ul
timii ani a nivelului valoric al perfor
manțelor pentatloniștilor noștri fruntași.

ANALIZA PE PROBE ARATĂ SLĂBICIUNILE 
DE FOND ALE SPORTIVILOR FRUNTAȘI

în dorința de a face o eva
luare cît mai corectă și cît 
mai completă a pozițiilor pe 
care se situează pentatlonul 
modern românesc în compara
ție cu nivelul internațional, 
ne-am adresat unor antrenori 
și specialiști care au urmărit 
îndeaproape pregătirile spor
tivilor noștri truntași, solici- 
tîndu-i să ne facă scurte a- 
precieri asupra celor cinci pro
be aie pentatlonului. Iată răs
punsurile primite :

CĂLĂRIE (Ghcarghe To- 
miuc, antrenor coordonator): 
„La concursurile cu obiectiv

— Opinii ale
intermediar sau final, în anul 
1977 sportivii fruntași au rea
lizat rezultate mulțumitoare. 
Dealtfel, aceasta este o conse
cință și a preocupării tuturor 
țărilor care organizează mari 
competiții de a asigura concu- 
renților cai de valoare apro
piată, capabili, in marea lor 
majoritate, de realizarea unor 
punctaje maxime. Dumitru 
Spîrlea, Iuliu Galovici, Ștefan 
Cosma alcătuiesc, în momentul 
de față, o echipă aptă să ob-

specialișlilor -
țină, in această probă, locul 
cinci în orice mare concurs 
internațional. Ne preocupă însă 
două aspecte importante ale 
pregătirii: abordarea obstaco
lelor (uneori deficitară) și 
parcurgerea traseului cu o vite
ză corespunzătoare. Socotesc 
că, pentru atingerea obiective
lor pe care ni le-am propus, 
va fi necesar să lucrăm dife
rențiat pe grupe de sportivi 
și chiar cu fiecare component 
al lotului în parte. Bineînțe

les, volumul de muncă a cres
cut considerabil (în 1977, 50—90 
de antrenamente individuale; 
în 1978, 65—96 de antrenamen
te, iar pentru 1979 ne propu
nem o medie de peste 80 de 
antrenamente pentru fiecare 
component al echipei). Conco
mitent, ne interesează și cali
tatea pregătirii, căci nu de 
puține ori pînă acum timpul 
afectat pentru lucrul cu caii 
nu a fost valorificat integral 
și în mod corespunzător".

SCRIMA (Nicolae Marines
cu, antrenor) : „De mai mulți 
ani, această probă se dove
dește a fi «punctul nevralgic» 
al sportivilor noștri. După pă
rerea mea, situația se explică 
prin lipsa de disciplină de 
care dau dovadă sportivii frun
tași la antrenamente, pe de o 
parte, ca și prin lipsa de uni

tate a antrenorilor noștri în 
privința modalității și a pro
cedeelor folosite în procesul de 
antrenament, pe de altă parte. 
Dacă 1978 a fost un an mai 
slab în performanțe pentru 
Dumitru Spîrlea, eu, ca an
trenor, îmi explic această scă
dere prin sustragerea multi
plului nostru campion de la 
executarea integrală a antre
namentelor in lunile decem
brie 1977 — februarie 1978, 
perioadă în care el nu a exe
cutat nici o fandare, ci numai 
lucru cu brațele. Or. s-a 
văzut. numai prezența pe 
planșă și antrenamentul de 
brațe s-au dovedit insuficien
te — lucru absolut firesc — 
pentru repetarea rezultatelor 
din anii precedenți. De ase
menea, socotesc că în perioa
da decembrie 1977 — august 
1978, Iuliu Galovici a efec
tuat un număr cu totul insu
ficient de antrenamente. 
Lecția individuală, ca mo
dalitate de pregătire, trebuie 
valorificată într-o mai mare 
măsură. Spun aceasta pentru 
că, din păcate, uneori, în timp 
ce antrenorul lucrează cu un 
sportiv, ceilalți fac de toate 
numai pregătire nu. Un mare 
neajuns al muncii noastre este 
acela că nu am reușit să asi
gurăm pentatloniștilor noștri 
fruntași rezistența specifică de 
care ei au nevoie jn orice con
curs oficial. Pur și simplu, 
după 6—7 ore de întrecere ei 
nu mai pot ține spada în mi
nă, deși o competiție oficială 
durează minimum zece ore ! 
De asemenea, socotesc că tre
buie să-i obișnuim pe compo- 
nenții echipei naționale să 
și... piardă, pentru că este fi
resc ca într-un mare concurs 
să pierzi citeva asalturi. Dar, 
la prima pierdere sportivii 
noștri se enervează repede, nu 
știu să-și mențină calmul și, 
de aici, alte asalturi pierdute. 
Trebuie să se realizeze cit mai 
curind prevederea — care ar 
fi de o eficacitate deosebită —

care stipulează 
pentatloniștilor 
campionatele na 
mă".

TIR (Nicolae 
trenor) : „Din 
lor mari la car 
goanele de tir, 
regulă, destule 
efectuarea unor 
de cea mai bun 
mai întâmplă d 
ședință de antrd 
se poată lucra 
de minute efecil 
condiții, nici nu 
măcar problema 
zării, ceea ce* i 
țează în mod J 
mentul în condu 
și poate că și 1 
unele inconstanți 
in comportarea 1 
noștri fruntași. I 
în proba de tin 
numai printr-o | 
tinuă, riguroasăl 
care minut tren 
eficiență maxinl 
antrenamentele I 
celeași condiții I 
rigori specifice I 
fîciale și-au doi 
eficiența. Propti 
itor, conducere! 
vegheze mai i! 
nerea unei disc! 
rîndurile sportil 
toate recomand! 
rilor să fie rij 
nite". I

înot (GhJ 
..Reflectare nenl 
mului mai mari 
pusă în 1978, I 
pentatloniștilor I 
cut considerabil 
cei mai mulți I 
obținînd în coi! 
recorduri perse! 
acestea, rezultai 
probă nu se sl 
velul mondial I 
chipe, determini 
sură considerat! 
poziții mai rr.<J

In 1980 s-ar împlini două decenii de la ultima prezență 
a călăreților români la Jocurile Olimpice, prezență 
care, din 1960, de la Roma, se < crește mereu Înnoită, 

dar care nu s-a mai repetat considerîndu-se că valoarea 
sportivilor noștri n>u le justifică participarea. Deocamdată, 
în palmaresul olimpic, figurează doar anii 1936 (obstacole 
cu H. Rang, care a cucerit prima medalie de argint a 
sportului românesc), 1952 (concurs complet și obstacole cu 
M. Timu. Gh. Antohi, I. Jipa, I. Constantin), 1956 (dresaj și 
concurs complet cu N. Mihalcea, N. Marcoci, Gh. Langa, V. 
Bărbuccanu, Gh. Soare) și 1960 (concurs complet ți obstaco
le, cu A. Kadar, G. Lupwcu, V. Pinciu, Gh. Langa, V. Băr- 
buceanu, care au ocupat un merituos loc 6 pe națiuni la 
obstacole).

Acum ne aflăm la jumătatea unui nou ciclu olimpic, Mon
treal ”76 — Moscova *86. Un moment care justifică Întrebă
rile : eare este situația actuală a eehitației noastre, și, mai 
ales, eare sînt perspectivele ei ? Trebuie ținut seama, toi ca
drul analizei, de faptul că. deși în aparență este vorba de 
un singur sport — călărie, există, insă, trei discipline dis
tincte — obstacole, dresaj, concurs complet fiecare cu 
problemele sale dar, în același timp, și cu unele aspecte co
mune, probleme care frinează fa bună măsură saltul valoric, 
menit să-i aducă pe călăreții noștri In „constelația* olimpi
cilor. Fără îndoială, cucerirea eu consecventă a unor titluri 
balcanice sau prezența, eu bune rezultate, Ja unele concursuri 
internaționale — care nu sînt, totuși, de o deosebită dificul
tate — indică o anume ascensiune valorică, dar este oare 
suficientă pentru a face față unei confruntări câfenptae ? 
Este ceea ce vom încerca să descifrăm ta rfadurile ce W-

g mează.
S

i
i

I

&
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PROBA
Concursul complet 

impune o pregătire 
multilaterală din par
tea călăreților șl cai
lor, aceștia fiind obli
gați să execute o pro
gresie de dresaj (în 
prima zi), un cros pe 
teren variat deosebit 
de dificil (In a doua 
zi) și un parcurs de 
obstacole (în a treia 
zi). Fără un antrena
ment serios al cailor 
tn pianul dresajului, 
al rezistenței la soli
citări imense, al sâ- 
rfeurilor in teren nu 
ae pot obține rezul
tat* bune.

In «cereți probă a 
eelor trei probe s-a 
investit de mai mul
tă vreme acei „M«s* 
de tocredere, ea ur- 
more a convingerii 
ct cric mal mari 
șanae de a se numă
ra printre olimpici le 
an specialiștii In 
„concurs complet*.

CELOR TREI
Prezența în acest an 
Ja concursul interna
țional din R.F. Ger
mania a permis veri
ficarea potențialului 
membrilor lotului na
țional. In ansamblu 
ei s-au comportat 
mulțumitw, dar nu 
trebuie uitat că. to
tuși, concursul nu a 
fost de nivelul celui 
de la Olimpiadă, un
de vin așii acestei 
discipline, iar solici
tările Mnt și mal 
mari.

La ora actuală. nu 
este deloc ușor *4 
pătrunzi tn riadul e- 
litel. dacă nu se dis
pune de un material 
cabalin corespunză
tor cane să tacă ta|4 
unul asemenea regim 
de efort. In ceea ee-i 
privește pe sportivi. 
Eugen lonescu, Gbeor- 
gfee Moișanu, Aurel 
Ltpldnț, Gheorghe

PROBE
Ru«u, Adrian Pirita, 
Mircea Dese, nu reu
șesc Încă să se afirme, 
așa cum se dorește. 
Aceasta și ca urmare 
a faptului că nu 
deauna condițiile 
pregătire (mal 
pe timpul iernii) 
fost dintre cele 
bune, că nu au 
pus permanent de un 
colectiv de tehnicieni 
eare să le Îndrume 
pregătirea pe toate 
planurile, lipsind spe
cialistul In dresaj, 
spre exemplu. Or, ni
mic nu se mal poa
te tace acum 
o pregătire 
că Șl. din nou.
problemă 
obsesiv : 
scăzut *i 
lor, doar 
Dtaamo, 
Mu și C.S.M. 
obscrvtndu-se 
pâri în acest

tot- 
de 

•Ies 
•u 

mai 
die-

fără 
șUlnțifl- 

o 
eare revine 

numărul 
procticaați- 
la Steaua, 

C.S.M, Sl- 
Cralova 
preocu- 

sens.

LA CE FEL DE CONCURSURI SE PARTICIPA?
Sporul de calitate în pregă

tire îl oferă sportivului nu nu
mai o muncă intensă la antre
namente, ca ți pantâriparea la 
o serie de întreceri, dar nu de 
orice fel, ci foarte tari în com
pania unor parteneri valoroși, 
de Ia care să aibă ce să în
vețe. tn acest sens, călăreții 
noștri nu beneficiază dorit de 
rare asemenea concursuri. Par
ticiparea la Sofia. Novl Sad. 
Kisktmhala, Pojarevac șjl. este, 
na spunem nu, utilă, dar — mai 
«des — pentru cei care bat a-

cum la porțiile afirmării și pen
tru care asemenea dispute în
seamnă o posibilitate de a a- 
cutnula experiență. De o lungă 
perioadă de tâmp, reprezentan
ții noștri se întorc de la aceste 
întreceri cu un palmares bogat 
In succese, dar care nu oferă, 
totuși, măsura valorii, ei ab
sentând nu numai de la startul 
unor competiții de anvergură 
ale călâriei. ci și de la alte 
concursuri puternice care au 
loc în diverse locuri. Trimite
rea unor loturi de juniori și

tineret (întărite cu dte un că
lăreț mai experimentat) la în
trecerile amintite și a sporti
vilor fruntași la concursurile 
tari ar putea constitui o posi
bilitate de creștere valorică. 
Ceva, ceva s-a făcut în acest 
sens, dar încă nu totul. Și 
vremea trece 1...

Același lucru se poate spune 
și in privința dresajului și a 
concursului complet, specia
liștii în aceste discipline pregă- 
tindu-se mai mult în familie 
și confruntându-se prea puțin

cu așii acestor ramuri. Din 1973 
cină juniorii au participat la 
..europene" (și s-a văzut, la 
momentul respectiv, ce influ
ențe pozitive a avut acest lu
cru asupra dezvoltării ulterioare 
a călăreților) nu am mai con
semnat un asemenea pas. Acea
stă absență prelungită de la 
marile concursuri are, desigur, 
motivațiile ei, dar și implica
ții nefavorabile asupra crește
rii valorice a echitației noas
tre.

Alexandru Bozan — campion balcanic — 
îo.Tsd săritură

CINCI CONCURENȚA 
TREI ELIMINAȚI!

Aparent, le obstacole situația pare mal bună. Spl 
nem aparent — ținînd scama de eforturile depuse | 
federație pentru a găsi un material cabalin cori 
punzător, de a oieri un cadru optim de pregăti 
unor călăreți (Al. Bozan, D. Vele*, o. Secer, I. Pod 
Dania Pop eseu, C. Vlad ș_a.), dar se pare că saltul sd 
calitate se lași așteptat. Măsura valorii este dată I 
probele cu un grad sporit de dificultate (categorl 
semigrea și grea), dar In ceea ce ne privește tocii 
•ici este „cheia*.

Pentru probele grele potențialul este încă scâJ 
Un exemplu, în condițiile in care parcursurile au fi 
adaptate In resursele materialului cabalin, l-a cl 
stlluit recent Încheiata ediție a campionatului. I 
semigrea — numai 16 concureațl, dintre care dl 
unul a reușit un singur parcurs (din cele două) I 
zero puncte, majoritatea acumullnd suficient de mil 
puncte penalizare, în timp ce la cat. grea (cu toi 
vremea nefavorabilă și suprasolicitarea cailor) I 
cel 5 (!) sportivi prezenți la start, doar doi au reușii 
termine proba. Ca să nu mai vorbim de faptul că I 
rare au fost cazurile cind, din lipsă de concurel 
aceste probe nu s-au mal desfășurat ! Aproape că I 
mai este nevoie de comentarii. I

Este urmarea faptului că, la mal toate secțiile,I 
duce o muncă de rutină, după metode depășite, I 
trenorii preferind să păstreze cal cu calități la cl 
gorli inferioare — pentru a-și asigura alei event! 
le succese — in loc să-I promoveze în probe I 
grele. Revenim, deci, asupra unei alte chestiuni, aci 
a reciclării antrenorilor ți a adoptării de către fel 
rație a unei atitudini mai intransigente față de ol 
delăsare în muncă. Susținem aceasta, arătind că, 1 
la categoriile mici au fost înscriși aproape 50 de cl 
eurenți. evoluțiile de ansamblu au fost submediol 
ceea ce demonstrează încă o dată că antrenorii! 
au acționat cu toată răspunderea. I



NA PASUL
RNATIONAL 
ea vilor noștri atit Ia campiona- 
jn tele mondiale, cit și la alte 
ri- mari întreceri de anvergură.

Deci, se impune ca fiecare 
sportiv fruntaș să-și îmbună- 

in- tățească, în continuare, rezul- 
e- tatul jn această probă cu cel 
li- puțin cinci secunde, astfel ca 
de să fie capabil să realizeze, în
în concursuri, în medie 3:35,0 pe
ite distanța de 300 m. Desigur, nu 
ge e normală nici situația că nu 
l-o avem la lot un antrenor care 
ku să se ocupe special de această 
[60 probă, deși ea se dovedește as
ta tăzi, împreună cu crosul, ho
ta tărîtoare în privința obținerii
i_ unor punctaje mari".
ta CROS (Gheorghe Tomiuc):

»,Nu se poate spune că, în 
ta 1977, nu s-a lucrat mult pen
ta tru această probă. In ce pri-

« SE IMPUN MĂSURI GRABNICE, FERME!
în fața echipei de pentatlon modern a țării 

noastre se pun acum întrebări de majoră în- 
V semnă ta te și de stringentă actualitate : este ea
a capabilă să înregistreze saltul valoric cerut de
'7 exigențele internaționale, vor putea componenții 

formației să obțină, Ia individual, in jur de 5 300 
£ de puncte, rezultat de la care începe astăzi dis-
n cuția unei bune clasări in arena mondială ?
7 La aceste întrebări răspunsul poete fț afirmativ, 
. cu o singură condiție insă : lotul nostru repre- 
' zentativ să înțeleagă că trebuie să lase Ia ves- 

tiare comoditate^ și delăsarea in pregătire, să 
abordeze cu toată răspunderea planul de antre
namente elaborat de federație, de cei mai buni 
tehnicieni ai noștri, astfel ca la viitoarele cam
pionate mondiale de la Budapesta și apoi la 

. Jocurile Olimpice din 1980 să putem consemna 
revirimentul pentatlonului modern românesc.

într-o componență nouă — care îmbină expe- 
e riența competiționalâ a unor sportivi cu talentul 

și dorința de afirmare a tinerilor —, lotul repre- 
l, zentativ are azi în componența sa pe : Dumitru 
-i Spîrlea, Tamas Halasz, Iuliu Galovici, Ștefan
e Cosma, Cezar Răducanu și Eugen Pop. în peri-
e oada de pregătire care va începe în aceste zile 
a va trebui să șe acționeze — intr-un spirit de or- 
L dine și disciplină perfecte — pentru imbunătă-
L țirea continuă a procesului de antrenament, mai
k ales în direcția creșterii gradului de dificultate în 
c~ pregătire. Acordarea unei atenții deosebite spor

tivilor tineri, cbișnuirea lor chiar de la început

cu un regim de muncă și de viață care să se 
situeze la cele mai înalte cerințe se impune ca 
o necesitate prioritară.

Va trebui să se pună un accent deosebit pe 
acele probe care s-au dovedit deficitare pînă a- 
cum, scrima în primul rind, să se asigure o cît 
mai mare constanță în obținerea unor rezultate 
de valoare internațională, în orice fel de condiții 
de concurs, va trebui $ă se lucreze mai mult și 
mai bine la natație și atletism, probe in care se 
pot realiza punctaje nelimitate.

Cu sprijinul federației de specialitate, vor tre
bui depuse în viitor eforturi mai mari in direcția 
consolidării activității secțiilor de performanță de 
ia cluburile Olimpia București, Universitatea Ti
mișoara și Școala sportivă nr. 1 București, 
singurele pepiniere ale pentatlonului nostru mo
dern, și e mai actuală ca oricind problema în
ființării unor centre dc pentatlon modern la Plo
iești sau la Sibiu, orașe care au posibilități să 
acționeze în această direcție.

Numai printr-o mobilizare totală a sportivilor 
și antrenorilor, prin respectarea riguroasă a pla
nurilor de pregătire elaborate, prin înlăturarea 
tuturor neajunsurilor manifestate în ultimii ani, 
va fi posibil ca pentatlonul modern românesc 
să-și reafirme Valoarea sa competitivă pe plan 
mondial, să obțină din nou medalii și clasări 
bune în competițiile de mare anvergură.

Grupaj realizat de Constantin MACOVEI

BAZĂ REDUSĂ DE SELECȚIE
Am afirmat — nu o dată — 

că dispunem de călăreți tineri, 
care pot asigura, în bune con
diții. schimbul de generații, ei 
avînd calitățile necesare pen
tru a deveni sportivi de va
loare. Evident. în călărie, spre 
deosebire de alte sporturi, a- 
eumularea cantitativă și cali
tativă se face mai lent — in 
acest „joc" intrind cu rol ma
jor și materialul cabalin — ast
fel că, la vîrsta cînd alți spor
tivi abandonează activitatea 
competițională, călăreții se 
aHă abia în plină maturitate, 
puțind să atingă performanțe 
deosebite.

Or, acest proces presupune 
o muncă de perspectivă in do
meniul selecției și al pregătirii, 
care să asigura un continuu 
flux de calitate.

I CiTE DEGETE
LA 0 MINĂ...

I de față, 
ba lui iosif 
dresaj situa* 
arte de e fi 

In primul 
a» doar trei 
hei Donescu, 

51 Dumitru 
constituind, 

priții de ex- 
latele lor «- 
insâ ..pată 
Iu greu te 
peri dacă nu 
li imediate. 
Irind, caii nu 
la rea dorită, 
pcă la un 
plin depășit, 
cît ți Baba 
Lare Anghel 
ligâtorul tit- 
P ți Sorin 
joncurot la 
lureoză * In 
Llui Steaua

Icestea, an- 
Itru Veîicu, 
bcialist, ne 
Iresajul ar 
■ura discipli- 
I de a putea 
I Olimpiadă, 
|um în pre- 
I fi antre- 
Râtor pînă

fn ceea ce privește dre
sajul. problema bazei de 
selecție reprezintă, credem, 
punctul nr. 1. Except! nd 
clubul Steaua — care de 
ani de zile Iți dispută 
titlurile republicane în 
familie — șl C.S.M. Sibiu 
(cu H. Hisch ca singulară 
prezență), in rest Ia cele
lalte grupări nu găsim 
nici un specialist în dre
saj. Aceasta ți ©o ur
mare a lipsei de antre
nori în privința dresaju
lui, o disciplină compli
cată și care presupune 
o veritabilă muncă de 
artizan.

Se impune, deci, găsi
rea unei soluții care sâ 
oblige fiecare secție sâ 
pregătească călăreți și cai 
pentru dresaj ți de a se 
prezenta cu ei in com
petiții. De asemenea, ni 
se pare necesar fao- 
tul că o serie de călă
reți care au activat in 
acest domeniu să nu fie !â- 
sațî la o parte. Am vrea să 
credem că, măcar acum, 
se va insista șl, spre 
exemplu, nu va fi ui
tat Iosif Molnar, a cărui 
experiență este de ne
contestat și al căru* aport 
poate fi deosebit de util.

ICHEÎBHBHBBHaBBBBBBBBSUB

Iuliu Galovici (stingă) și Ștefan Cozma, aoi tineri componenfi ai 
echipei reprezentative

vește cantitatea, menționez că 
fiecare sportiv a parcurs cel 
puțin 3 000 km, din care peste 
1 300 cu intensitate ridicată. 
Dar, dacă nu întotdeauna re
zultatele noastre au fost cele 
scontate, aceasta s-a datorat 
fragilității psihice de care au 
dat dovadă unii dintre spor
tivii noștri de bază (Spîrlea și 
Cosma, de pildă), ei obținînd

Cel mai competent să ne dea 
măsura exactă este campiona
tul de juniori. Dar, nu numai 
la ediția din acest an, ci și la 
precedentele s-a observat că 
numărul juniorilor este scăzut, 
că, perspectiva este neglijată, 
că pregătirea lor nu se face la 
nivelul cerințelor. La între
cerile de la Rădăuți, spre e- 
xemplu, au luat parte repre
zentanți ai tuturor secțiilor de 
călărie. Dar dți dintre aceștia 
au avut o comportare dătătoare 
de speranțe ? Puțini, foarte 
puțku. Cei de la C.S.M. Sibiu, 
Steaua și, într-o oarecare mă
sură. câțiva de la Dinamo și 
C.S.M. Craiova. Este firesc să 
întrebăm ce se tntimplă la 
C.S.M. Iași, Petrolul Ploiești, 
A5.A. C3uj-Napoca. Agricola 
Lugoj. Venus Mangalia de la 
care se așteaptă de multă vre

Așadar, nu se poate spune, acum la jumătatea ciclului olim
pic 1976-1960, că echitația noastră are asigurat un „pașa
port* pentru Moscova. Dimpotrivă. O serie de „obstacole* 

barează încă drumul spre J.O., dificultăți care, in afara celor men
ționate — insuficientă bază de selecție, muncă superficială la nive
lul secțiilor, număr scăzut de concursuri de valoare ridicată, antre
nori puțini, cu lacune in pregătirea de specialitate pa. — influen
țează in mod negativ dezvoltarea călăriei.

Este bine știut că acest sport nu se poate practica lără un 
material cabalin de calitate, or in această direcție există sufi
ciente greutăți in selecționarea lui, cum se impune, de asemenea, 
și amenajarea unor baze hipice (in Capitală nu există nici una) 
sau o mai bună întreținere a celor existente (Craiova, Mangalia, 
lași etc.), care, deocamdată, nu pot asigura condiții optime de 
concurs și pregătire. , *

Multe din cauzele amintite pot fi insă inlăturate, printr-o 
muncă mai susținută din partea celor care lucrează in echitația româ
nească, cheia succesului aflindu-se în propriile lor mîini. Dar pen
tru aceasta este nevoie de angajarea fără menajamente din 
partea tuturor, o contribuție mai substanțială a secțiilor — cu spor
tivi și material cabalin — la solicitările antrenorilor de lot

Călăria mai are, deci, suficiente obstacole de înlăturat. Timpul 
rămas pînă la J.O. nu este chiar așa de lung. Se cere, așadar, 
o angajare deplină, fiecare clipă fiind, mai ales acum, deosebit 
de prețioasă. Altfel, reînnodarea tradiției olimpice a echitației ro
mânești se va mai amina încă o dată 1...

Grupaj realizat de Emanuel FANTANEANU

în concursurile oficiale cu 
15—20 de secunde mai puțin 
în comparație cu alți sportivi 
de valoare egală. Un fapt tre
buie să ne atragă serios aten
ția : primii 15—20 de pentatlo- 
niști ai lumii, clasați pe po
ziții fruntașe la marile compe
tiții oficiale, sînt buni alergă
tori".

me o activitate mai plină de 
conținut. Această bază redusă 
de selecție a fost, credem, una 
din cauzele comportării sub 
posibilități a juniorilor la ul
tima ediție a Balcaniadei, cei 
patru călăreți ai noștri — M. 
Neagu, G. Deac, T. Pancă, L. 
Mat ran, — văzindu-se prea 
devreme „senatori de drept".

Motivările aduse in discuție 
— lipsa materialului cabalin, 
numărul scăzut al celor care 
doresc să practice călăria, ne
cesitatea unei baze materiale 
cu o dotare mai cuprinzătoare 
ș.e. — nu slut de natură să 
justifice integral făptui că an
trenorii nu desfășoară o muncă 
de selecție corespunzătoare, că 
cele mai multe secții se com
plac intr-un supărător anoni
mat. Și, este normal, cine 
nu caută nici nu găsește...

a Palfl-anclicta in secțiile dc judo din Capitala

■ NUMĂRUL ANTRENORILOR CREȘTE,
Ș DAR ACTIVITATEA SCADE!

Zilele trecute un întreprins un raid-anchetâ prin aproape 
H toate secțiile de judo din Capitală. In rîndurile următoare 
B consemnăm constatările noastre.
■ 5 ANTRENORI Șl DISPERSAREA

LOR

B La Clubul sportiv școlar Encr- 
gia primesc retribuție lunară nu

■ mal puțin de 5 antrenori de 
_ judo, aproape toți cu calificare
■ superioară (profesori de educa- 
a pe fizică). Firește, roadele mun- 
“ oii atîcor antrenori ar trebui si 
B fie apreciabile, dar ele sint £n

realitate palide. Câțiva campioni 
B la categoria copii, cîțiva sportivi 

in unele echipe divizionare și 
B cam atit. Din cel 5 antrenori, 

numai 2 au reușit să realizeze
■ un program săptăminai de pre- 

gătire cit de cât stabil : Dorin
■ Gavra (in sala Dinamo) șl Sorin 
_ Arjoca (la sala lotului reprezen- 
“ tativ). Altor doi, Mihai Brăileanu 
w șl Mircea Rusu, după ce 11 s-a

închis ușa sălii de la Universl- 
B tatea (care nu mai are secție de 

judo), le-a fost aruncat „cola- 
B cui de salvare" de către clubul 

Progresul care l-a Lăsat, de puțin
■ timp, intr-o sală micuță de 

numai cîțiva metri pătrați. Cel
B de-al cincilea antrenor ai C.S.Ș. 
— Energia. Gheorghe IMe, n-are,
■ deocamdată, decit... promisiuni. 
B L-am vizitat deunăzi pe tin irul 
" antrenor D. Gavra, la Dinamo, 
B acolo unde tșl adună și ei elevii.

„Anul trecut —ne spunea D. Ga- 
B vra — din septembrie pini in 

decembrie, am fost prin vreo 20
■ de școli și licee, selecționind 1S0 

de elevi, din care am reținut
B apoi pentru secție 50. Cu aceș- 
_ tia lucrez de trei-patru ori pe 
B săptămlnă. Deocamdată n-a pro- 
B movat nici unul in loturi divi

zionare sau republicane, dar 
cîțiva îmi dau speranțe de afir
mare : M. Cocan, A. Nicolae, B. 
Petriș, G. Ionescu și Gh. Coli bă - 
șeaau“.

NICI UN DINAMOV1ST

DIN PROPRIA-I „CURTE* I

Aflați la Dinamo pentru... E- 
nergia. am folosit prilejul — cum 
ne și propusesem — dc a privi 
și la antrenamentele multiplilor 
campioni. Antrenorul Sabin Lu
cea n-avra probleme ev sporti
vii rai Toți prezenți, eu multă 
pofti de pregătire. Privindu-i, 
insă, ne-, încolțit • Întrebare : 
eiți din cei n 4. etmwcuțl )«- 
doka au crescut la „cartea* aces
tui club ? Din cfte știm, A. 
Szabo a venit de la Ccnstiucto- 
rul Miercurea duc, M. Toma <Je 
la Politehnica iași, C. Roman de 
la Rapid București, L Domne r 
de la C.S.Ș. Șoimii Sibiu, C. Ni- 
culaie de la Olimpia București, 
I. Codrea de la Știința Mediaș... 
Renunțăm ei-l lnșlruim pe toți 
pentru simplul motiv că. de fapt 

aici măcar unul dintre ei a-a 
debutat la Dinamo ! Nu mai pu
țin de li fac parte și dm lotul 
reprezentativ, al cărui antrenor 
este tot S. Lucea. Sintem «uri 
că orice junior cu puțin taler.t, 
aflat lntr-o astfel de companie, 
ta Kurt timp t-ar număra prin
tre performeri. Dar la Dtnamo 
n-a existat • asemenea preocu
pare : la poarta elubuhil „bat* 
mereu doar aportivl consacrați. 
Ni se spune ca na demult a 
fost alcătuită o grupă de 13 ju
niori șl de la anul o echipă di- 
namovistă va participa in divizia 
școlară. De această griipă se o-

Din cele constatate în acest raid-anebeti reiese clar că în 
secțiile de Judo din Capitală activitatea de pregătire a sporti
vilor de performanță țchîoapăti Lipsa sălilor de antrenament 
la cluburiîe-pepinîere (CAȘ. Energia și C.S^. 1), unde acti
vează 8 din cei 14 antrenori cu normă întreagă existenți în 
București, precum și exploatarea nerațiouală a spațiilor exis
tente, impune intervenția energică și eficientă a federației de 
specialitate. De asemenea, ia I.E.F.S. și Olimpia, care au ți 
echipe în Divizia A, in duda condițiilor bune de pregătire, re
zultatele majorității sportivilor sînt mediocre. La Dinamo tre
buie să se facă loc și Juniorilor care ar învăța cu ușurință 
tainele acestui sport in compania celor mai buni sportivi dfn 
țară, reuniți la acest club. O ultimă concluzie : antrenorii bucu- 
reșteni (aproape de 5 ori mai mul ți decit în 1972) au nevoie 
dc sprijin din partea cluburilor și a federației pentru ca bilan
țul muncii lor să fie mult îmbunătățit.

Costîn CHIRiAC

cupă „greul" lacob Codrea, titu
lar in divizionara A. Noi l-am 
văzut intr-adevăr, pe Codrea in- 
drumînd o grupă, dar de elevi ve- 
niți pentru inițierea... cu plată 1

ANTRENOR CU ORA

IA SINGURA ECHIPA 
STUDENȚEASCĂ^?

Lâ începutul acestui an, acti
vitatea sportivă de performanță 
a studenților bucurcșteni — in 
domeniul judo-ului — a fost con
centrată la I E.F.S., sarcinile pre
gătirii răminind în seama anvre- 
nc rolul Ion Hantău, ale cărui 
obligații de serviciu sînt de lec
tor cu normă întreagă la cate
dra de atletică grea a I.E.F.S, 
și numai... cu ora la lotul divi
zionar Echipei I.E.F.S. i se des
chidea deci perspectiva de a 
asalta locurile fruntașe, iată însă 
că în recent încheiata edițfe a 
campionatului Diviziei A I.E.F.S. 
a pierdut nu mai puțin de 6 
din cele 11 partide susținute, si- 
tuindu-se abia în a doua jumă
tate a clasamentului final ! In 
cadrul raidului nostru, am cău
tat o explicație pentru compor
tarea sub toate așteptările. Studen
ții au ia dispoziție o sală modernă, 
construcție de dată recentă, uti
lată cu cele necesare pregătirii. 
Singurul neajuns ar fi că vestia
rele unde se află și dușurile, au 
căpătat o altă destinație. Treci nu, 
totuși, peste acest inconvenient 
— rezolvat de studenții judoka 
d ipâ inspirație proprie — antre
namentele a” loc cn regularitate.

Dar „pilonul" cel mai important 
— antrenorul I. Hantău — este, 
de cele mai multe ori, absent. 
Are ore la catedra sa și vine 
doar cind esle disponibil și in 
sala de judo. Cel mal adesea îl 
inlocuicșie cite unul dintre spor
tivi. Mai este oare cazul să cău
tăm alte explicații pentru rezul
tatele nemuitumitoare ale stu
denților de la I.E.F.S. ?

CLUBUL CU CELE MAI BUNE

CONDIȚII

Prima secție afiliată la F.R. Judo 
a fost a clubului Olimpia, care dis
pune de ede mal bune condiții 
de pregătire : o sală spațioasă, 
cu saltele bune, instalații de for
ță. vestiare etc. Tot aici sînt an
gajați și doi antrenori cu normă 
întreagă, Emil Boerescu și Otto 
Gref. Cu toate acestea, abia In 

echipa clubului Olimpia a 
promovat in Divizia A (și atunci 
datorită transferului sportivilor 
de la Rapid, a căror echipă, 
multiplă campioană, se desfiin
țase). După numai un an, Olim
pia avea să retrogradeze, reve
nind anul trecut printre divi
zionare. „Sportivii veniți de la 
Rapid se plafonaseră — ne spime 
E. Boerescu — șl pe deasupra 
alungau juniorii de la aatreaa- 
mente. Mă refer la Gh. Boțeu, 
V. Bideac, Gh. Vacile și la alții, 
la eare am șl renunțat. Aeum 3 
din cei 7 sportivi ai formației 
noastre idnt juniori". In fine, 
mal consemnăm că la Olimpia 
sine câțiva juniori talentați, prin
tre eare N Ghimpău, G. Stoica 
ți L. MUricid cu frumoase per
spective de a urca pe scara per
formanței



DUPĂ NUMAI UN AN DE ACTIVITATE, 
TENISUL SĂTMĂREAN iN DIVIZIA A
Cu cîteva săptămînf în urmă, 

terenurile din parcul bucu- 
reștean Progresul au găzduit 
turneul de baraj al echipelor — 
zece la nurriăr — care s-au în
trecut pentru promovarea în 
Divizia A la tenis. Printre a- 
cestea. Sănătatea Satu Mare, o 
formație constituită abia de un 
an. intra în luptă cu o garni
tură foarte tînără de jucători. 
Excepție făcea doar Adrian 
Viziru (fiul regretatului Marin 
Vizirul. „bâtrlnul" echipei, ju
cătorul nr. 1 si. în același 
timp, antrenorul ei. Au fost 
meciuri de mare luptă, dar in 
cele din urmă sătmărenii au 
’erminat învingători, urmînd ca 
in ediția viitoare a campiona
tului ei să activeze în primul 
eșalon valoric de tenis al țării...

lecent. i-am întîlnit pe ace- 
la.ș. jucători la ei acasă, la 
Satu Mare. Ne-am dus acolo 
neni.ru a găsi explicația faptu
lui că. într-un timp relativ 
scurt, o echipă despre care ni
meni nu știa mai nimic a reușit 
un salt atit de spectaculos. Am 
întîlnit mal întîi cîțiva oameni 
inimoși — muncitori. tehni
cieni. ingineri — care Iubesc te
nisul și căruia i-au sacrificat 
multe ore din timpul lor liber. 
Inginerii Gbeorghe David, Lu
cian Mocanu și Sergiu Mocanu 
au măsurat, au calculat, au fă
cut proiecte și apoi au lucrat 
efectiv la amenajarea uneia 
dintre cele mai moderne baze 
de tenis ale țării. In parcul de 
agrement ..Someșul" — un te'

de Snagov al sătmărenilor — 
alături de numeroase dotări 
sportive (terenuri de handbal, 
volei, baschet, bazin de înot 
etc.) se găsesc acum și 8 tere
nuri de tenis cu tribună și, bi
neînțeles. cu toate celelalte a- 
nexe. „Doar două terenuri erau 
terminate — ne spunea medicul 
Pavel Sucîu, președintele secției 
de tenis 
— cînd 
mentele 
scopului
promovarea în Divizia A Ia te
nis". Antrenorul Viziru. 
pedagog, a trecut la o 
acțiune de selecție în 
generale. Dintre tinerii 
tați atunci pentru secția 
nis. cărora li s-au adăugat cîți- 
va jucători de performanță (Le
vente Bukuresty, Ladislau Re- 
vesz, loan Șuta, Ioan Ben ța si 
Ion Miron), s-a constituit echi
pa care avea să înscrie și 
nisul printre disciplinele 
bune rezultate tn sportul 
performantă sătmărean.

Deși sezonul de tenis în 
liber este închis, la Satu Mare 
au și început pregătirile pentru 
viitorul sezon. S-a organizat un 
curs de arbitri. Intenția celor 
de la Sănătatea este ca în 1979 
să se prezinte la baraj și cu o 
echipă de fete. Vor reuși ? Du
pă tot ce s-a realizat pînă a- 
cum, avem toate motivele să 
credem că tenisul de perfor
manță sătmărean va Înregistra 
încă un succes.

a asociației Sănătatea 
am 

în
ce

începui antrena- 
vederea atingerii 
ni-1 propusesem :

un bun 
primă 
școlile 
recru
de te-

te- 
cu 
de

aer

I. Gv.

în Divizia de baschet a școlarilor

UN SCOR ASTRONOMIC
ȘI SEMNIFICAȚIILE LUI
Un scor cu totul și cu to

tul neobișnuit (nu este ex
clus să constituie un record 
mondial în materie t) a fost 
consemnat într-un meci de 
baschet desfășurat în sala li
ceului „I. L. Caragiale" din 
București, cu prilejul etapei 
inaugurale a Diviziei școlare 
și de juniori: 214—32 (104—20). 
Nu. nu este o greșeală, cl 
chiar cu 214—32 a învins e- 
chlpa Liceului nr. 2 din 
București pe cea a Clubului 
sportiv școlar din Pitești, 
ceea ce înseamnă că bucu- 
reștenii au luptat din răs
puteri, In vreme ce „baschet- 
baliștil" din Pitești nu au iz
butit decit rareori să treacă 
linia de centru din cauza pre
singului 
»ari. ’

Faptul 
pitală a 
este de____ __  ________
multi ani Liceul nr. 2 (fostul 
Liceu nr. 35. a cărui secție 
de baschet a fost transferată 
la ..Nr. 2") domină baschetul 
ttnăr din țara noastră, Învin
gând de 10 ori tn catnpionatul 
national al școlarilor și junio
rilor (de 9 ori sub ..bagheta" 
antrenorului George Chlraleu, 
acesta fiind . 
„pupitru" de Emil Nicolescu) 
Nu este de ' 
din această pepinieră a bas
chetului care a fost Liceul 
nr. 35 și a devenit Liceul 
nr. 3 s-au ridicat elemente 
de bază ale echipelor repre
zentative de seniori și de ju
niori, printre care Dan Nicu-

practicat de adver-

ci formația din Ca- 
cucerit victoria nu 

mirare, deoarece de

urmat acum la

mirare deoarece

lescu, Virgil Căpușan. Cris
tian Fluturaș, Florentin Er- 
murache, Petre Brănlșteanu, 
precum șl mulți alți jucători 
care „împînzesc" echipele di
vizionare ca titulari : Dan 
Chircă la I.C.E.D.. Anton Ne- 
totltzchl la steaua. Dan Și- 
poș la Rapid, Florin Apostu 
la C.S.U. Sibiu, Marian Ma- 
rinache, Cornel Ciochină, ~ 
du Popovici la ~ 
București ș.a.

Uimește, însă, 
nomică diferență 
puncte, pe care __
căm prin valoarea 
cută a formației 
nr. 2. dar mai cu 
prin prestația inadmisibil de 
slabă a reprezentanților Clu
bului sportiv școlar pitești, 
antrenați de profesorul Flo
rin Șufariu, care este înca
drat cu normă Întreagă la 
numitul club. Este adevărat 
că unii dintre jucătorii care 
au evoluat în campionatul 
trecut au absolvit liceul, iar 
un „gigant" — Marian Du
mitru (2,00 m) — a fost 
transferat la Dlnamo Bucu
rești. Dar acestea nu con
stituie scuze pentru acel ne
verosimil 32—214, care dez
văluie calitatea sub orice cri
tică a pregătirilor efectuate 
tn cadrul secției de baschet 
a Clubului sportiv școlar Pi
tești și Impune o analiză ur
gentă și profundă din par
tea diriguitorilor clubului.

Dumilru STĂNCULESCU

Ra-
Politehnica

acea astro* 
de 182 de 

ne-o expU- 
recunos- 
Llceulul 

seamă

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAMPIONATE
Meciul feminin Crișul — 
„U" Cluj-Napoca domină 
etapa Diviziei A la baschet
Camptonatele republicane de 

baschet continuă, astăzi și mline, 
cu jocurile etapei a 6-a la fete 
și ale etapei a 7-a la băieți. Din 
program reținem meciurile Uni
versitatea Cluj-Napoca — C.S.U. 
Brașo» (masculin), Crișul — U- 
niversitatea Cluj-Napoca șl Vo
ința București — ............
București (feminin), 
că formațiile Crișul și „U“ 
rează printre protagonistele 
trecerii feminine șl. ca atare, re
zultatele Înregistrate în dubla lor 
partidă voi avea o mare însem
nătate pentru viitoarea configu
rație a clasamentului. Celelalte 
întâlniri ; masculin : C.S.U. Si
biu — Urbls București, Farul 
Constanța — C.S.U. Galați, Steaua
— Rapid; iced — Dinamo. Uni
versitatea Timișoara — Politeh
nica București ; feminin : P.T.T.
— Rapid. Progresul — C.S.Ș. 
Ploiești. Universitatea Timișoara
— Voința Brașov. Olimpia — Mo
bila.

Politehnica 
Menționăm 

“ figu- 
in-

La jumătatea turului în 
Divizia de popice
turul campionatului DivI- 

A la popice s-au disputat 
____acum cinci din cele 10 eta
pe, urmînd ca azi și mline să se 
desfășoare jocurile etapei a șa
sea. La jumătatea sezonului de 
toamnă, valorile — putem spu
ne — s-au cristalizat, forma
țiile cu jucători bine pregătiți 
ariinclu-se pe pozițiile fruntașe 
ale clasamentelor. întrecerile 
sint. în general, disputate, nu 
există partidă dinainte ciștiga- 
tă ; așa se explică șl faptul că 
nici o divizionară n-a totalizat 
maximumul de puncte (10). Cele 
două campioane, Laromet Bucu
rești (f) și Aurul Baia Mare 
<m). se află din nou printre 
iruri tașe în clasament si conti
nuă să aibă o comportare bună. 
Fată de ediția precedentă a com
petiției, o situație mult îmbună- 
xâHlâ au acum Voința Calați, 
Rapid București, Record Cluj- 
Napoca, Voința Oradea — la fe- 
tr.ei. Voința București șl Voința 
Tg. Mureș — la bărbați. Dintre 
noi.e promovate, o evoluție bună 
•nregistrează Electromureș Tg. 
Mureș (I) și Carpațl Sinaia (m), 
• are se află pe locul 1 și, res
pectiv. 4 în ierarhia seriilor res
it -tive.

jar iată clasamentele seriilor, 
«lupă 5 etape : FEMININ — se-

In 
z’.ei 
pînă

Pentru compensarea e- 
nergiei consumate, la micul 
dejun, la gustarea de di
mineață și de după-amiază 
sau ca desert, dați copiilor 
dv. biscuiți !

Aromați, dulci sau ușor 
picanti, sînt deopotrivă do 
hrănitori !

fu magazinele Alimentara 
și În cofetăriiR comerțului 
de stas găsiți biscui'ii : 
I.ido, Mădălin, Raluca, î)a- 
ciana. Voinicel, Delia, An
ca, Răducu, Marilena, Nar
cisa, Dumbrava, Păltiniș, 
Sovata, Transilvania, Mu
reș, Bucur, biscuiți picant). 
Aperitiv.

I WBB
jrfi li ■ i t I

ria SUD ; 
(74G2 pd 
București 
București 
București 
București

1. Voința Galați 8 p 
deplasare), 
P
P 
P
P

SIMBAÎA
BASCHET. Sala Floreasca, 

de la ora 15,30 : Voința — Po
litehnica (LA) ; P.T.T. — Ra
pid (LA) ; sala Progresul, ora 
18 : Progresul — C.S.Ș. Plo
iești (f.A) ; sala Olimpia, ora 
18 : Olimpia — Mobila Satu 
Mare (f.A).

POPICE. Arena Laromet, 
ora 15 : Laromet București — 
Metroir, Brașov ; clubul în
treprinderii Republica, ora 15: 
Gloria București — Dacia Plo
iești ; arena Voința, ora 15 : 
Voința București — Petrolul 
Bâlooi (meciuri feminine A).

RUGBY. Stadion Parcul co
pilului, ora 13,30 : România
— Franța (selecționate uni
versitare).

TENIS DE MASA. Stadionul 
Republicii, ora 17 : Locomo
tiva București — C.S.Ș. Odor- 
heiu Secuiesc (m.A).

VOLEI. Sala Institutului Pe
dagogic, ora 17 : Universita
tea — Confecția (f.B).

DUMINICA
BASCHET. Sala 

ora 8.30 : Steaua
(m.A), i.c.e.d. — 
(m.A), Voința — 
(LA), P.T.T. 
sala Dinamo, 
Steaua — 
I.C.E.D. —Dinamo (m.A); sala 
Progresul, ora 10,30 : Progre
sul — C.S.Ș. Ploiești 
sala Olimpia, ora 9,15 : 
pla — Mobila Satu 
sala Construcția, ora 
P.T.T. — A.S.A. Bacău 
Automatica — C.S.Ș. 
Mare (mB).

FOTBAL. Stadion Metalul, 
ora 11 : Metalul — Progresul 
Vulcan (B) ; stadion Republi
cii, ora 11 : Rapid București
— Autobuzul București (B) ; 
stadion Voința, ora 11 : Voința
— ICSIM București (C) ; te
ren Laromet, ora 11 : Tehno- 
metal București — Autome- 
canlca București (O ; teren 
Cățelu, ora II : Sirena Bucu
rești — Vîscoza București 
(C) ; teren lntrep. Mecanică 
Fină, ora 11 : Mecanică Fină 
București — Abatorul Bucu
rești (C) ; teren Automatica, 
ora 11 : Automatica București
— T.M. București (C) ; com
plexul „23 August" (teren 4), 
ora 11 : Luceafărul n Bucu
rești — Unirea Tricolor Bucu
rești (C) ; teren Flacăra roșie, 
ora 11: Flacăra roșie Bucu
rești — Celuloza Călărași (C); 
teren Electronica, ora 11 : E- 
lectronica București — Lucea
fărul I București.

POPICE. Arena Olimpia, ora 
3 30 : Olimpia București — 
Gloria București (m.A).

RUGBY. Stadionul tineretu
lui n, ora 11 : Gloria Bucu
rești — Petrochimistul Pitești 
(B); Stadionul tineretului (te
ren IV), ora 11: Calculatorul 
București — Dunărea Giurgiu 
(B) ; stadion Olimpia. ora
10.30 : Olimpia București — 
Aeronautica (B).

TENIS DE MASA. Stadion 
Republicii, ora 9 : C.S.Ș. Sla
tina — C.S.Ș., Km. Vîlcea
(f.A) ; Politehn'ca București
— Voința Buzău (f.A) : sala
Progresul, ora " *
București — 
Craiova (mA).

VOLEI. Sala
17.30 : Steaua 
(C.C.E. masculin) ; 
namo, ora 10 : Dinamo Bucu
rești — Delta Tulcea (m.A). 
Dinamo București — Panathi- 
nalkos Atena (C.C.E. feminin); 
sala Giulești, ora 10 : Rapid
— Universitatea Timișoara
(f.A) ; sala Electronica, ora 
10 : Calculatorul — G.I G.C.L. 
Brașov (f.B) ; sala Flacăra 
roșie, ora 9,30 : C.P.B. 
Braincof Brăila ; I.T.B. — 
nicilina H lași ; Spartac 
Voința Craiova (meciuri 
cadrul Diviziei feminine 
sala Progresul, ora 
Progresul — ■ - -
(m.B) ; sala 
Steaua , rt - 
(m B).

P.T.T.

Floreasca,
— Rapid 

Dinamo 
Politehnica 

— Rapid (f.A); 
de la ora 17 ; 
Rapid Cm. A).

(f.A) : 
oiim- 

Mare ;
io ; 

(m B);
Sa tu

(Grivița roșie București), 3. Ion 
Bălan (Grivița roșie București) și 
El viu Balea (Universitatea Bucu
rești) ; echipe tete : 1. Universi
tatea București, 2. I.T. Bucu
rești : echipe băieți : 1. Universi
tatea București, 2. Grivița roșie 
București. 3. Rapid Oradea.

început de campionat ele nu do
vedesc o forță de nedepășit. Iar 
studentele din Timișoara au po
sibilitatea să anuleze avantajul 
terenului propriu rapldist grație 
unul sextet mal viguros, care a 
reușit ptnă acum 4 victorii (din
tre care două în deplasare) în 
5 meciuri. Importantă, pentru 
ambele echipe, și lntllnirea de la 
Constant, Intre Chimpex șl 
C.S.M.-Libertatea Sibiu. în ce
lelalte două meciuri (C.S.U. Ga
lați — Maratex Baia Mare și U- 
niversitatea Craiova — Farul 
Constanța) gazdele sînt net favo
rite.

Din etapa 7 4-a a campiona
tului masculin, tn centrul aten
ției se află tntftairile : „U" Cluj- 
Napoca — A.S.A. Silvani» șim- 
leul Silvanlel șl Universitatea 
Craiova — Explorări B. Mare. 
Studenții clujeni, care n-au cu
noscut pînă acum bucuria succe
sului, vor încerca o primă satis
facție în fața noii promovate să
laj ene. care și-a întărit rindurlle 
cu trăgătorul Constantin Bădiță 
de la Steaua. Bălmărenil aspi
ranți șl în acest an la un loc pe 
podium, au de trecut un examen 
greu la Craiova. Celelalte partide 
ale etapei •- Dinamo — C.S.M. 
Delta Tulcea (sala Dinamo, ora 
10), Viitorul Bacău — C.S.M. Su
ceava, Tractorul Brașov — C.S.U. 
Galati.

2. Rapid
Laromet 

Gloria 
Voința 

Metrom 
Cetatea 
Petrolul

in
8
8
6

. 6 - -
Brașov 4 p (7147), 
Giurgiu 4 p (6801). 
Băicoi 4 p (4664). 8. 
Iești 2 p (7339). 18. 
iești 0 p (4305) ;
1. Electromureș Tg. Mureș 8 p
(4857), 2. Voința Oradea 8 p 
(4826), 3. Voința Tg. Mureș 6 p 
(7494), 4. Record Cluj-Napoca 6p 
(7170), '5. U. T. Arad 8 p (4775), _ ---------------------------------  . p

P 
P 
P

----------------- --------- --------------------- P 
(4646). MASCULIN — serU SUD: 
L Voința București 6 p (10617),
2. Constructorul Galați 6 p 
(10319) — din 4 jocuri ; 3. O- 
Iimpia București 6 p (10269), 4. 
Carpațl sinaia 6 p (9792), 5. Pe
trolul Teleajen ploiești 6 p (9783),
6. Rafinorul Ploiești 4 p (15122h
7. Petrolul 
(14913), 8. 
(14732), 9.
(10545), 10.
(15653) — 
NORD : 1. 
reș 8 p (15402), 2. 
Mare 8 p (10151), 3. Voința 
Mureș 8 p (15199), 4. Metalul 
Hunedoara 6 p (10278), 5. Unio 
Satu Mare 6 p (10215), 6. Voința 
Cluj-Napoca 4 p (15806), 7. Pro
gresul Oradea 4 p (15109), 8. Teh- 
noutilaj Odorhel 4 p (9659), 9.
Jiul Petrila 2 p (15062), 10. C.F.R. 
Timișoara 2 p (9694).

Inceplnd din etapa a 6-a, jucă
torii fruntași Iullu Bice (com
ponent al reprezentativei națio
nale, campioană a lumii, șl cam
pion al țării la seniori). Vasile 
Ivan (campion al țării la ju

niori) și Constantin Silvestru au 
drept de joc la echipele la care 
s-au transferat : primul la Elec
tromureș Tg. Mureș, iar ceilalți 
doi la Constructorul Galați

(7250). 3 
(4763), 4. 
(6370) -

(4360),
. S.

6.
T.
t.
Voința Plo- 
Dacia Pio

șenia NORD : Diviziile de lupte înaintea 
turneului final

# Astăzi și mîine, turneele 
inter-seriiBrașov 4

C.S.M. Reșița 4
6. Hidromecanica
(7392). .
(7261), 8. Voința Cluj-Napoca 4 
(4898) * --------- --------------- *
(7249),

7.

». Voința Timișoara 2 
1#. Voința Craiova 2

Bâicol-Cîmpina 4 p 
Metalul Roman 4 p 
Gloria București 4 p 
Rulmentul Brașov 2 p 
din 4 jocuri ; seria 
Electromureș Tg. Mu- 

Aurul Bala 
Tg.

Rezultate din Divizia B de 
volei

In etapa de volei, oaspeții 
au șanse...

tn campionatele Diviziei B la 
volei s-au desfășurat partidele 
etapei a m-a. Iată rezultatele În
registrate.

FEMININ : Calculatorul Buc. — 
C.P.B 3—2 Univ. Buc. — Spar- 
tac Buc 3—0, Voința Buc. — Me
talul Suceava 3—0, Corvinul Deva 
— Metalotehnlca Tg. Mureș 3—1, 
------------ Brașov — Albatros 

■ — ’------ Ploiești
roșie 
3—0.

M. Ciuc 
— C.S. 
— Vo-

Mline, In campionatele Diviziei 
A de volei stnt programate 10 
partide. Intre cele 5 feminine re
țin atenția confruntările dintre e- 
chlpele situate tn prima parte a 
clasamentului : Penicilina Iași — 
Știința Bacău și Rapid — Universi
tatea Timișoara (sala Giulești. 
ora 10), în oare oaspetele nu sînt 
lipsite de șanse. Fiindcă, intr-a
devăr deși ieșencele nu prea o- 
bișnuiesc să-și dezamăgească, 
acasă, suporterii, totuși tn acest

G.I.G.C.L. Brașov — 
Constanța 3—0. Prahova
— IT. Buc. 3—1, Flacăra 
Buc. — Braiconf Brăila 
Olimpia Oradea — Voința 
3—0, Constructorul Arad 
Zalău 3—1, Dacia Pitești 
ința Craiova 3—2.

MASCULIN : Steaua n 
Progresul Bue. 3—0, SARO Tîrgo- 
vlște — Electroputere Craiova 
3—0 PECO Ploiești — Dinamo 
Brăila 3—2. Rapid Buc. — Calcu
latorul Buc. 1—3. Oțelul or. dr. 
p Groza — Voința Alba lulia 
3—2, Petrolul Ploiești — Progre
sul Brăila 3—0. Metalul Suceava
— Constructorul Brăila 0—3, 
C.S.U. Pitești — 7 Noiembrie Si
biu 2—3.

(CORESPONDENȚI : C. Toader, 
I. Jura, I. Stanca, A. Cristea, I. 
Ghișa, I. Fețeanu, M. Avanu, V. 
Săndescu, M. Domițlan, O. Băl- 
teanu L Mîndrcscu).

Buc.

Diviziile de lupte greco-romane 
șl libere iși continuă activitatea 
conform noii formule organizato
rice. Astăzi șl mline tn mal 
multe localități din țară se 
vor disputa turneele Individuale 
lnter-serii pentru desemnarea 
formațiilor participante la tur
neul final. In timp ce In alte con
cursuri (ale codașelor) se vor 
Stabili echipele participante la 
turneul de baraj pentru men
ținerea In Divizie.

La greco-romane, pretenden
tele la un loc în turneul final 
își vor disputa șansele la SU
CEAVA și BACĂU (cite 8 echi
pe), Iar la Tulcea șl Lugoj se 
vor întilni echipele amenințate 
cu retrogradarea (cite 6 forma
ții). Primele patru din grupele 
de la Suceava si Bacău se vor 
califica în finală. Primele 3 din 
grupele de la Tulcea și Lugoj 
vor rămine în Divizie, iar ulti
mele trei din seriile de șase vor 
susține meciuri de baraj (ulti
mele două clasate în urma aces
tor concursuri vor retrograda).

La SUCEAVA se întilnesc for
mațiile: Dinamo București, C.S.M. 
Suceava. Mobila Rădăuți. Steaua, 
Electroputere Craiova. C.S.M. Re
șița, A.S.A. Cluj-Napoca și SI- 
MARED Baia Mare. La BACĂU 
vor fi prezente : Aluminiu Sla
tina, Dacia Pitești, Steagul roșu 
Brașov, C.F.R. Timișoara. A.S A. 
Bacău._Nlcolina lași, Rapid Bucu
rești, 
cea : 
Delta 
reștl, 
nărea 
C.S.U. 
Crișul

11 : Progresul 
Universitatea

Florcasca, ora
Hapoel 

sala Di-

Pe-

<_>LE PLZSc
Alpiniada municipiului 

București s-a bucurat de 
succes

fn masivul Bucegl. pe două tra
see alpine special amenajate, au 
avut loc finalele Alpiniadei mu
nicipiului București. Da acțiune 
au particiDat 30 de sportivi din 
Capitală. îmoreună cu o echină 
de la asociația sportivă Rapid din 
Oradea Deși vremea a fost frl- 
guroasă (—2 grade, cu zănadă și 
gheată), escaladele s-au efectuat 
în bune condiții tehnice, alnfniptti 
dovedind o nregătlre flz’că adec
vară. Iată clasamentul : individual 
fete — 1. Livia Cotor. 2. Gabriela 
FlOrea. 3 Doina Dl^u (toate de la 
ȚTnvxrfkvcUa^ea BuCl’rxsc!tJ) ; 
dual băieți — 1 Vas’le 
(Univ. Buc). 2. Eugen

înrt’vi- 
PoH>ru 
Bălsșu

Farul Constanța. La TUL- 
Bacău, C.S. Botoșani.

Progresul Bucu- 
Bucureștl. Du- 

La LU GOJ:
C.S. Satu Mare, 

_______________ Vulturii Lugoj, 
C.S. Arad. Chimistul Rm. Vîlcea.

La libere, după aceeași formulă 
organizatorică, echipele din pri
ma grupă valorică se întilnesc 
la BRAȘOV : Jiul Petrila. Vul
turii Lugoj, C.S.M. Cluj-Napoca, 
Lemnarul Odorhel, Vulcan Bucu
rești, Steagul roșu Brașov, Du
nărea Galați, Canalul Medgidia 
și TG. MUREȘ : steaua, Dlnamo 
Brașov, I.C.H. Hidrotehnica Con
stanța, progresul Brăila, Comer
țul Tg. Mureș, Mureșul Tg. 
Mureș, C.F.R. Timișoara. C.S.M. 
Craiova.

Ultimele clasate vor evolua la 
ARAD : Constructorul Hune
doara, I.O.B. Balș, U.M. Timi
șoara, A.S.A. Oradea, Rapid 
Arad, C.S. Satu Mare și la TIR- 
GOVIȘTE : Rapid București. C.S. 
Tîrgoviște, progresul București, 
C.S. Onești, C.S.M. Iași, Nicollna 
iași.

S.C.
Tulcea, 

Metalul 
Galați. 

Pitești, 
Oradea,

în 
R) ;

11,30 :
Farul Constanța 
Steaua, ora 9 : 
PECO Ploiești

PE MICUL ECRAN
SÎMBATA 11 NOIEMBRIE, 

ora 16 : Rugby. Tara Galilor 
— Noua Zeelandă (transmi
siune ■ directă de la Cardiff ; 
comentator — Dumitru Tănă- 
sescu) •

DUMINICA 12 NOIEMBRIE, 
ora 15 : Campionatele mon
diale de gimnastică de la 
Strasbourg (emisiune retros
pectivă realizată de Cristian 
Țopescu) ; ora 20 (programul 
II) : .,Telerama-sport“.

MIERCURI 15 NOIEMBRIE, 
ora 22 : Fotbal, spania — 
România (transmisiune direc
tă de la Valencia).

JOI 16 NOIEMBRIE, ora 
18,15: Handbal masculin, Ro
mânia — R. F. Germania 
(transmisiune directă de la 
Palatul sporturilor și culturii).

Luni 13 noiembrie, 
in sala Dalles
Universitatea cultural-știin- 

țifică București, In colaborare 
cu Consiliul municipal pen
tru educație fizică șl sport, 
Centrul de perfecționare a 
cadrelor c.N.E.F,S. și Cen
trul de cercetări pentru edu
cație fizică și sport al 
C.N.E.F.S. anunță ținerea 
cursului de reciclare cu te
ma: „Creșterea valorilor can-

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICA
titative șl calitative ale pro
cesului de pregătire din uni
tățile noastre sportive". Vor 
face expuneri pe această te
mă reprezentanții clubului 
Dinamo și Clubului sportiv 
școlar nr. 1. Manifestarea va 
avea loc in sala Dalles, luni 
13 noiembrie 1973. orele 12.30. 
Va urma un film artistic.

neni.ru


la antrenamentul „tricolorilorMiine, la Sibiu, j’oc de verificare

LOTUL DE TINERET-MUREȘUL LUDUȘ
„Sîntem mulțumiți față de 

felul cum cei 17 jucători ai lo
tului de tineret au parcurs 
prima zi a pregătirilor ce se 
desfășoară Ia Sibiu, în vede
rea meciului cu reprezentativa 
Turciei, din C. E. Seriozitatea 
și conștiinciozitatea caracteri
zează întreg lotul" — ne de
clara antrenorul principal al 
selecționatei. Ion Voica. Deci, 
semne bune din tabăra tricolo
rilor de Ia Sibiu, unde a sosit 
și jucătorul ieșean Florean, 
care a avut o întîrziere inde
pendentă de voința sa.

In dimineața zilei de azi, 
conform programării, tinerii 
noștri fotbaliști vor efectua un 
nou antrenament pe stadionul

de sub arini, antrenament care 
vizează toți factorii — fizic, 
tehnic și tactic. După-amiază 
odihnă și un film pentru des
tindere. Al doilea antrenament 
nu a fost planificat deoarece 
mîine dimineață Lotul de tine
ret va susține un joc de veri
ficare pe stadionul orașului cu 
divizionara C Mureșul Luduș. 
De fapt, partida aceasta va du
ra mai mult de 90 de minute, 
întrucit ea va continua în 
cursul zilei de luni sub forma 
discuțiilor 
meciului 
„Stop — 
unor faze
ceasta inedită ședință.

pe baza vizionării 
în „sistem-video”. 

cadrele" și reluările 
nu vor lipsi din a-

O ZI LA BAIA
După ce o lungă caravană de 

autoturisme, cu citeva mii de 
suporteri, i-a însoțit duminică 
pe fotbaliștii băimăreni la 
Satu Mare (cred că, puse cap 
la cap, acestea acopereau dis
tanța de circa 60 km, ca o lun
gă punte a speranțelor), eșecul 
— cu scor de forfait — să fi 
determinat un reflux al ba
lonului rotund la Baia Mare 7 
Luni dimineața, în fața sediu
lui C.J.E.F.S., ne încrucișăm 
drumurile cu un om tînăr, 
brunet, cu mustață. Acesta i se 
adresează călduros președinte
lui clubului de fotbal băimâ- 
rcan : „No, că nu-i bai, le-am 
spus ficiorilor că nu-i price de 
supărare, mai vin și d-astea- 
Ai um, musai tir be să merem 
înainte Și, după o strîngere 
de mină, a plecat la treburile 
sale cotidiene. „Este toboșarul 
galeriei noastre", ne spune Mi
hai Bob, președintele. Și dacă 
cel care ritmează pulsul echi
pei, odată cu cel al iniilor de 
susținători, era senin după in- 
frîngere, înseamnă că norii nu 
au putut aduce refluxul fot
balului.

Ședința de analiză a jocului 
pierdut la Satu Mare a durat 
mai bine de două ore si an
trenorul băimărenilor nu s-a 
sfiit să pună în discuție for
mula de echipă aleasă, precum 
și tactica imprimată de el în 
prima repriză, după cum jucă
torii nu s-au sfiit, de pildă, 
să spună că Sabău a fost gre
șit scos duminică din rolul său 
obișnuit și că tactica aleasă de 
antrenor pentru combaterea 
jocului Ia ofsaid al sătmăre
nilor nu a fost bine însușită 
în prealabil, deci riscantă. Ex
plicația lui Mateianu: „De ee 
am pierdut ? Simpla, pentru 
că schema pregătită, timp de 
o săptămînă, pentru contra
cararea jocului la ofsaid al a- 
părării sătmărene și a avan
sării fundașilor adverși, nu a 
fost aplicată bine in prima re
priză. De aceea nu am mai a- 
vut acea siguranță tehnică 
carc-ți permite să păstrezi 
mingea și, deci, să ai iniția
tiva. Am revenit la vechea 
manieră după pauză, dar am 
primit golurile 2 și 3 din gafe 
individuale de apărare. Echipa 
nu e capabilă să ducă o în
cărcătură psihică mai mare ; 
știam că va veni și • aseme-

IN CENTRUL ATENȚIEI, PERFECȚIONAREA JOCULUI COLECTIV
vor veni cu noi și noi atacuri, 
care macină apărarea, așa cum 
s-a întimplat și la ultimul joc 
de la Madrid. In linia noastră 
de mijloc joacă trei fotbaliști 
care sint lideri ai echipelor 
lor. Iordănescu este Hder Ia 
Steaua, Romilă n-are contra
candidat la Iași, iar Bolăni 
este jucătorul nr. 1 Ia Tg. Mu
reș Așa stînd lucrurile, acești 
trei jucători primesc totul de 
la coechipierii lor in cadrul 
cluburilor, pentru că ei sînt in 
situația de a rezolva cam to
tul. La echipa națională se 
schimbă lucrurile. Aici nu mai 
poți fi lider. Aici trebuie să 
fie EFORT COLECTIV. Cred 
că asta este problema nr. 1 a 
jocului 
să nu 
că coi 
despre 
mereu 
fundașului dreapta ______
și, după acest meci cu Franța, 
cu ajutorul extremei false 
numite Rojo. Rămin la părerea 
că vom putea face ceva în me
ciul cu Spania dacă le 
pune probleme. Acum un 
i-am „împuns" de vreo ___
ori. ceea ce a făcut ca ei să 
vină peste noi de «0—70 de ori. 
In asemenea condiții, e foarte 
greu ca o apărare să reziste. 
Intr-nn meci 
ești dator să 
puțin 15 ori, 
șanse reale, 
șanse există, 
pornim în __ ____
ideea eă timpul trece și 
alb rămîne".

Coman, celălalt absent 
antrenament, ne spune : 
pare bine că am reușit, _ 
muncă, să impun selecționarea 
mea. Sint bucuros că revin 
după 10 ani. Portarul nu este 
niciodată bătrin". Dudu Geor
gescu, care depune eforturi 
speciale pentru desăvîrșirca

(Urmare din pag. 1)

de vorbă cu reporterii. „Fără 
Kempes și Bonhof, spaniolii 
devin jucători obișnuiți, ne 
spune el. Ei au o superiori
tate colectivă în linia de mij
loc, care trebuie să nu apară 
in joc. Și asta este in primul 
rind obligația mijlocașilor noș
tri, care trebuie să se ridice 
la nivelul jocului colectiv al 
liniei Del Bosque — Villar — 
Asensi- Eu cred că pentru a- 
cest meci cu Spania mijlocașii 
noștri. probabil în
Romilâ — Boloni — Iordan es
eu. pot și trebuie să renunțe 
la jocul lor deseori individua
list, pentru că, altfel, spaniolii

formula

pregătirii sale fizice, defici
tară în luna trecută, comen
tează : .Jocul e deschis, gru
pa e desehisă, chiar dacă spa
niolii au reușit pînă acum două 
calificări in dauna noastră* 
Sper să joc bine, dacă am să 
ajung pe gazon". Apoi, uitîn- 
du-se spre Crișan : „Am citit 
că nu va juca Juanito. Vă rog 
să mă credeți 
nostru. Crișan, 
foarte bună".

Două vorbe 
Cemâianu : 
la Valencia 
rind in 
genizarea

că Juanito al 
e intr-o larmă

CU 
„Cheia 

este 
ordonarea
eforturilor

MARE, IN VIZITA LA LIDER
„CEI CE SCOT PUNCTE 
AFARĂ SÎNT

ACASĂ SÎNT
ATACANTII, 

APĂRĂTORII"

nostru cu Spania. Ca 
mai vorbim de faptul 
trei mijlocași spanioli 
care vorbeam devin 

5 și chiar 6 cu ajutorul 
Marcelino

vom 
an, 
trei

nea zi. Am pierdui însă demn, 
sportiv, fără a încerca nici un 
moment să facem antijoc. Dar, 
totodată, după foarte multă 
vreme, n-am reușit să înscriem 
nici un gol. Acest din urmă 
fapt mă preocupă acum cel 
mai muH. Ce mi-a arătat »- 
coastă infringere 7 Dacă in 
deplasare nu ai patru Înaintași 
autentici, nu poți aspira la 
victorie (cred că acest lucru 
este și imperativul actualității 
meciului eu Spania din cam
pionatul european !)- Eu cred 
in acest aparent paradox ; 
cei ee scot puncte afară sînt 
ataeanții, acasă, apărătorii. Na 
cred că mai e cazul să explic 
că, de fapt, e vorba de un nu
mitor comun, care se numește 
sarcina dublă a jucătorului...".

Marți dimineața, ceața co
bora de pe Dealul Florilor pe 
stadion, cînd liderul primei di
vizii intra pe gazon. Nu lipsea 
decit Sabău, plecat la lotul A. 
Era ultimul antrenament al 
săptămînii eu echipa aproape 
completă, Intrucît miercuri a- 
veau să plece la Sibiu „ca- 
deții" Condruc, Terheș și Mu
reș». Jucătorii, cu antrenorul 
în mijlocul lor, au stat în te
ren trei ore și frigul pătrun
zător, părea că dispăruse. Ce 
au făcut în acest interval de 
timn veți deduce din succintul 
dialog purtat cu Viorel Ma
teianu • De ce mimează ju
cătorii Ia încălzire, în aler- 

șu- 
nu 

deci 
nu 

• De ce acordați un 
rol important tenisului cu pi
ciorul ? « „Este local unde
jucătorul stă din plăeere, chiar 
și 3—1 ore dacă-l lași ; este un 
mijloc eficace de perfecționare 
a tehnicii individuale, prin 
confruntare directă si model” 
• Cine credeți că „mușcă” din 
„momeala mică" sau „mo
meala mare", cum denumiți 
dv. schemele imaginate pentru 
recuperarea mingii imediat

după repunerea ei în joc 
către adversari, din colțul 
reului mic ? • Chiar dacă 
„mușcă" imediat, morișca im
pusă de echipa mea prin su
praaglomerarea în zona mingii 
plecate, precum și pressingu! 
colectiv îngustează sfera de 
manevră a adversarilor, care 
pot cădea ulterior în „plasă** 
• Vă plac denumirile șocante. 
Ce urmăriți prin această sche
mă numită „șarpele", in care 
pasele, mergind spre lateral, 
ciștigă. ocolit, dar sigur, teren, 
ca o echivalență a jocului „la 
mină" purtat de rugbyști ? • 
„Dacă păstrăm mingea, avem 
și inițiativa. Aci se află em
brionul jocului combînativ, pe 
care noi îl cultivăm" • Ce 
caută Viorel Mateianu în cen
trul liniei de atac în aceste 
două reprize a cite 20 minute, 
cu care încheiați antrenamen
tul. de dimineață 1 • „O po
sibilitate concretă de a-mi con
duce elevii în viitoarea jocu
lui, așa cum nu o pot face in 
timpul meciurilor. De aceea 
l-am și pus pe Roznai pe mar
gine, să vadă încotro bat™".

Liderul nu acceptă această 
coincidență dintre eșecul din 
etapa trecută și întreruperea 
campionatului. S-a pierdut 
doar o bătălie, lupta continuă.

de 
ca
na

Paul SLAVESCU

pe teren străin, 
„împungi" de cel 
ca să spui că ai 
Cred că 
Totul e să 

nici un caz

aceste 
nu 

de la 
scorul

de la 
«îmi 
prin

antrenorul 
jocului de 
in primul 

și oniii- 
noastre- 

Dacă vom reuși să facem ♦ - 
eest lucru, spaniolii nu se 
putea desfășura”.

Intre timp, sprinturile 
înmulțesc. Scheme simple 
mai puțin simple „țîșnesc" 
la centra, desfâșurîndu-se 
aripi, unde Crișan și Radules
cu au mult de luerti. Antreno
rul Constantin insistă asupra 
centrării scurte, „înapoi", care 
contribuie la creșterea preci
ziei șutului. Rînd pe rînd, li
nia a doua și chiar a treia 
(reprezentată mai ales prin 
Sameș) șutează cu putere la 
poarta lui Lung. Intr-un mo
ment de respira, un time-out 
de citeva secunde cu Sabău, 
unul dintre debutanții în lot. 
Bâimăreanul răspunde tele
fonic unei întrebări duble: 
„mă simt foarte bine în mij
locul tricolorilor. Cit privește 
echipa mea, F. C. Baia Mare, 
să știți eă n-am obosit. Scorul 
de la Satu Mare e mult prea 
sever. Sper să ne merităm în 
continuare locul".

Iordănescu, Ștefănescu, 
meș și toți ceilalți sint 
puțin volubili, dar nimic 
lasă impresia că sînt mai pu
țin deciși să contracareze 
„deschiderea spaniolă".

vor

se 
și 

de
Pe

Sa
ma» 
nu

ACTUALITĂȚI • ACTUALITĂȚI
METALUL — SUDOSTROI- 

TEL (U.R.S.S.) 1—2. Vineri,
după-amiază. Metalul Bucu
rești a întHnit, într-un joc a- 
mical. echipa Sudostroitel- 
Nikolaev, din U.R.SLS. La ca
pătul unui joc frumos, oaspeții 
au obținut victoria cu 2—1 
(1—1)- Au marcat : Dumitres
cu (min. 19), respectiv Erevas- 
ka (min. 43) și Pătrașeu (min. 
80. din II m.).

Marți, la Brașov, Sudostroi- 
tel-NikoIaev va întîlni pe 
Tractorul din localitate. (N. 
Ștefan-coresp.).

• C..S.M. SUCEAVA — U- 
NION BERLIN 1—1 (0—1).
Meci de bună factură tehnică, 
urmărit de un mare număr de 
spectatori. Au marcat t Wirth 
(min. 9) pentru oaspeți și 
Cozma (rain. 61) pentru; gazde. 
Formația din R. D. Germană 
va evolua mîine la Bacău in 
compania divizionarei A Sport 
club. (I. Mindrescu — eoresD.).

• PLENARA ANTRENORI
LOR BUCUREȘTENI va avea 
loc luni, la ora 18, în sala 
I.S.B. (din str. Berzei).

cătorii Ia Încălzire, în 
gare, periodic, preluarea, 
tul, pasa ? • ,.Pentru a
uita că sint fotbaliști, 
purtători ai balonului și 
atleți" —

CE SE INTIMPLA CU PROGRESUL-VULCAN?'
de acord, dar dilate de exigență, moncă și competentă

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
TOAMNA ! SEZONUL MARILOR 

CIȘTIGURI LA

Vă- prezentăm pe eițiva dintre 
cei mai recenți câștigători Oe au
toturisme șl mari premii In bani 
la acest popular și Îndrăgit sis
tem de loterie:

MA ZI 
BULETI-

• DACIA 1300 : Fercu Vasile 
(Brașov), Vere* Gheorghe (Ne
grești — Oaș jud. Satu Mare), 
Hardău Ambrozie (com. Tinea, 
jud. Bihor), Papara* Gheorghe 
(P. Neamț).

• SKODA 105—L : Vraclu Gblță 
fCraiova), Satmare Maria (Tg. 
Bujor, jud. Galați), Danciu Con
stantin (Buzău), Berinde Mihai 
Gh. (Timișoara), Stan Vasile 
(com. Chiojdeni, jud. Vrancea), 
Naidin Vergica (com. Giuvărăști, 
jud Olt) Popa Marin (Covasna, 
jud. Covasna), Rita Teodor Laz ir 
(Deva). Surlu Vasile (Ciuda no- 
vița, jud. Caraț-Severin), Boroț 
Nicolae (Anlnoasa. iud. Hune
doara' ,

*
ASTAZI ESTE ULTIMA 23 ȘI 

PENTRU PROCURAREA BILETE
LOR LA TRAGEREA LOTO-Z DE 
mUne iz noiembrie, care va 
av»a loc in sala duhului Progre- . _ . -------------- ta

va 
in

sul, din str. dr. Stalcovtd, 
ora 17 Panoul cu rezultatele 
fi transmis 
cursul serii.

la televiziune

• 20 000 LEI : Cojocaru I. Gică 
(com. Tepu, jud. Galați), Sandoiu

NUMERELE 
TRAGEREA

E> A.'I Ii A SE 
LOTO DIN 

NOIEMBRIE 1978

LA
1»

16

n-a: 71 55
81

78

de cîștiguri : 
care 470.335

Fond total
1.189.628 lei, din 
lei report Ia categoria L

//

• „Răbdare și lioiște...".
Cu citva timp în urmă, sub semnătura corespondentului nostru 

Gh. Slave și a unui suporter al echipei Progresul-Vulcan 
București, in ziarul nostru au apărut două luări de poziție fată 
de evoluțiile nesatisfăcătoare ale fostei divizionare A, față de 
conducerea tehnică a echipei. După apariția lor, antrenorul Vio
rel Popescu șj-a exprimat la redacție opiniile sale, considered 
că, pe undeva, criticile sînt cam exagerate. Am cerut antrenoru
lui să prezinte în scris obiecțiile sau doleanțele sale pentru a 
fi publicate. Și Viorel Popescu a promis că va proceda ața. L-am 
așteptat, dar zilele au trecut și. probabil, furat de treburile co
tidiene. antrenorul^ echipei Progresul-Vulcan nu a mai dat nici 
un semn de viață. Am convenit, în consecință, cu conducerea 
clubului să organizăm o mică „masă rotundă” cu faeton de răs
pundere ai echipei pentru a afla ce se întimplă eu echipa „alb- 
albaștrtlor" și de ce a luat ea un start necorespunzător in ac
tualul campionat ? Iată, pe scurt, - - . . ..
discuții.

principalele aspecte reieșite din

• C. DUMITRESCU — preșe
dintele clubului : „stările de fapt 
negative in finalul campionatului 
trecut s-au prelungit și in peri- 

campionat. 
reproșuri 

schimbarea 
răspîndirea 
de plecare

oada pregătirii noului 
Atmosferă încărcată, 
pentru nepromovare, 
conducerii tehnice, 
unor jucători eu gind __ _______
la alte cluburi Fuziunea cu Vui- 
can a limpezit oarecum™ cerul, 
avem acum o secție și un pre
ședinte pasionat. Întreprinzător, 
rezolvlndu-se astfel problemele 
organizatorice ale secției de fot
bal” • VIOREL POPESCU — 
antrenor principal : ..Avem, fi
rește, partea noastră de vină. 
Mt-am ieșit din fire cu unii su
porteri la meciul cu ȘN. olte
nița și regret acest lucra. Am 
vrea să se știe Insă că. din ple
care, ne-am izbit de unele greu
tăți Echipa n-a parcurs un sta
giu de pregătire centralizată : am 
umblat In vară de la un teren 
la altul al nostru fiind in sta
diul unor ream etalări : am pier
dut doi jucători de valoare crin 
transfer — Țevi ți IU eseu ți am 
primit., ce am primit; alții. Ju
niori talentați. au trecut la clu
bul Luceafărul ; lotul actual cu
prinde 12 nume noi — de tmrte 
si linsa de experiență sl omoge
nitate. în ansamblu es'e nn lo* 
tînăr. bun. dar să nu se uite că 
neeas-4 reconstrucție cere "m- 
și răbdare. Regre'ab‘1 mec’ut 
pierdut la masa verde” cu A — 
♦obuzul. Poate că ni se d-tor--‘e 
si no"ă. dar ar trebui să se s*Țe 
că telegrama de înștiințare de la

F.R.F in legătură cu jucătorul 
suspendat a primit-o un vicepre
ședinte al clubului, FLavlu FIBp, 
care zice că a uitat-o In buzu
nar. Ne-a adus-o «a pauza me
ciului !- • C. ȘELARU — din 
partea Întreprinderii Vulcan, 
membru ta biroul secției : „Echi
pa este legata de uzină, are toa
te eondițiile r.iateriaie pentru ca 
prin muncă seriozitate să-și 
mulțumească masa suporterilor". 
» M. MORARU — vicepreședia-

★

Evident, discuția ce față a 
relevat in bună măsură cau
zele obiective și subiective care 
au grevat pină acum, evolu
țiile echipei Progresul-Vulcan. 
Ne așteptam, insă, din partea 
■uteriocutorilor, la mai mult 
sn’r't autocritic, la o analiză mai 
io profunzime a muncii loc. la 
referiri mai concrete privind 
fenomenul de regres al echipei 
Progresul — Vulcan. Pentru că 
noi știm că la această echipă 
(1) există a modă a schimbă
rilor de antrenori, (2) că pro
cesul de instruire și ~ 
are încă fisuri. (3) că formația 
nu a avut pînă acum a idee 
rivră de joc, cumponențil ei 
f’ind vânturați fără -ost de pe 
m nost pe altul, (4) că unii 
joeă'ori au fost preferați in •- 
chină nu după criteriu! formei

te al clubului cu probleme de 
fotbal : ,,Nu împărtășesc ideea 
că situația este chuir atit de grea 
și alarman'ă cum o dimensio
nează unii, pe la colțuri — în 
această categorie irxduzlndu-1 și 
pe acei puțini spectatori pătimași 
care ne aruncă cuvinte grele. 
Sigur că spiritul de exigență In 
pregătirea echipei trebuie sporit, 
că jucătorii ar trebui să se an
gajeze și mal serios la muncă". 
• VI. MARICA — căpitanul e- 
chipei : „Ca mal vîrsthie jucător 
al acestei formații, pot să afirm 
că este tare greu să reconstru
iești c echipă. Tot atit de adevă
rat este Ir.să că nu avem voie, 
sub povara acestei cauze obiec
tive. să ne acoperim deficiențele. 
Răspunderea este generală, atât 
a cel» cu mai multă experiență, 
cit și a tinerilor care cred, din 
păcate, că drumul spre adevă
rata consacrare este ușor și 
scurt Sint condiții pentru depă
șirea punctului critic. Vorbind 
despre public, elr.e poate duce 
realmente la victorii. A făcut-o de 
multe ori. dar ii solicităm si răb
darea cuvenită pentru că echipa 
se afiă in plin proces de trans
formare".

*

educație

sportive, (5) eă in perimetrul 
fotbalului acestui club de tradi
ție există destui antrenori cu 
experiență cărora actualul cu
plu 
bui 
tril 
de
Vulcan este nevoie de liniște 
și răbdare, dar asta nu înseam
nă să mergi oricum și oriun
de cu „valul campionatului", 
ei. dimpotrivă, se impune din 
partea tuturor o maximă mo
bilizare intr-un cadru de mun
că, de disciplină ți responsabi
litate mult sporită.

S’.elion TRANDARRESCU

de antrenori tineri ar tre
să Ie ceară sprijinul și sfa- 
oecesar. Sîntem tntrutctul 
acord eă Ia Progresul-

SportuljPgga T-o



SPORTIVI ROttÂMI
ÎN ÎNTÎLNIRI INTERNATA ’IUI*

• Așii rachetei
Pacific • 
„Masters*,
• Scurtă istorie 

mondiale • Virginia Ruzici debutează într-o
a „Turneului campioanelor*

mută in... 
„Marele Premiu* și 
in versiune feminină 

a circuitelor 
ediție

NĂSTASE ÎNVINGĂTOR
IN TURUL II LA STOCKHOLM
Turneul de tenis de la Stock

holm a continuat cu disputarea 
ultimeîor partide din turul II 
al probei de simplu, în 
Ilie Năstase l-a învins cu 
6—4 pe Frew McMillan. Alte 
rezultate : Borg 
6—4; Bengtsson 
dale 6—2, 6—7,
— Lutz 7—6. 6 3
Lendl 7—5, 7—6 ;' Smith — 
Tom Gullikson 7—6, 7—6; Ashe
— Gunthardt 4—6, 6—0, 6—4.

In turul II al probei de du
blu. perechea Kodes — Smid 
a întrecut cu 7—6, 6—2 cuplul 
Năstase — Panatta.

POLOIȘTII DE LA C.N. ASE 
ÎNVINGĂTORI

ÎN CEHOSLOVACIA
Recent, poloiștii de

C. N. ASE (antrenor prof. Gh. 
Zamfircscu) au întreprins un 
turneu în Cehoslovacia, unde 
au obținut 4 victorii în tot a- 
tîtea meciuri. La Novczamky: 
10—6 cu Sturovo, 9—6 cu Ko- 
marno și 8—-5 cu Elektrosvit, 
iar la Bratislava : 8—7 cu se
lecționata orașului. Cei mai 
buni jucători ai echipei : Ster- 
pu, Frîncu, Tăiirici, Țăndărca- 
nu, Filipescu și Plcșca.

Mîine, la Nowy Târg
MECIUL RETUR DIN C.C.E.

LA HOCHEI
DINTRE STEAUA Șl PODHALE

Mîine în orașul Nowy Târg, 
situat nu departe de pitoreas
ca stațiune montană Zakopane, 
va avea loc meciul retur din 
turul III al C.C.E. la hochei 
în care se vor întîlni campioa
na Poloniei, I’odhale Nowy 
Târg și campioana României, 
Steaua. Primul joc, disputat 
în'ziua de 2 noiembrie la 
București, s-a încheiat cu 
scorul de 3—1 în favoarea ho- 
cheiștilor polonezi.

care
6—2,

6—2,— Mitton
— Robin Drys- 

7—6 ; Gottfried
Mayer —

la

Plecată vineri din Capitală 
echipa Steaua a ajuns la 
Nowy Târg unde a și efectuat 
primele antrenamente în ve
derea meciului de mîine. care 
va începe la ora 18 (ora 
cală) și va fi condus 
brigadă de arbitri din 
Germană.
ROMANIA - BULGARIA 
IN TURNEUL DE 

DE LA DEBREȚIN
Vineri a continuat turneul 

internațional de handbal mas
culin de la Debrețin. Repre
zentativa României a intre- 
cut-o cu 22—18 (12—9)-pe cea 
a Bulgariei, cele mai multe 
goluri fiind înscrise de B a- 
lan (5) și Grabovschi (4). Azi, 
handbaliștii români ii întîlnesc 
pe cei sovietici, iar duminici 
va avea lor derby-ul Români» 
— Ungaria.

de 
R.

lo- 
o 

D.

22-18 
HANDBAL

Azi ți mîine, la Ploiești
DUBLA INTILNIRE AMICALA 

DE HANDBAL 
ROMANIA - POLONIA 

(JUNIORI)
Reprezentativa de handbal 

(juniori) a țării noastre își 
continuă pregătirile în vederea 
participării la „Turneul Prie
tenia*, competiție ce va avea 
loc la Zaporoje (U.R.S.S.), în 
perioada 21—30 noiembrie a.c.

Din programul meciurilor 
de verificare pentru acest im
portant turneu face parte șl 
dubla întîlnire pe care elevii 
antrenorilor Valentin Samungi 
și Gheorghe Zamfir urmează 
să o susțină în compania for
mației de juniori 3 Poloniei. 
Primul meci este programat 
azi, începind de la ora 18, în 
sala „Victoria* din Ploiești. 
Partida-revanșă se va disputa 
mîine, tot la Ploiești, de la 
ora 18. întîlnirile vor fi arbi
trate de cuplul bulgar Nenov 
fi —

SPECTACULOASA CĂDERE DE CORTINĂ 
ÎN TENISUL MONDIAL
Pentru acest sfîrșit de an, 

tenisul își mută centrul de 
greutate în aria Pacificului. 
Mai întîi — săptămină viitoa
re — la Palm Springs, în Ca
lifornia, pentru ,.Masters“-ul 
campioanelor, apoi la Tokio, 
în următoarele 7 zile, unde 
două mari 
vor reuni 
rachete, la 
coborind la 
iembrie la 
tru „Cupa 
ba majoră a 
ne, ca în ultima secvență 
revină pe 
niene, gazde ale finalei „Cupei 
Davis*. In rindurile ce urmea
ză. ne vom opri asupra celui 
mai apropiat eveniment, cel 
care va pune față in față pri
mele 8 
mondiale, 
istorie.

Dacă 
lor* va 
un deceniu _ 
(start inaugural, în 1970). pri
mul experiment feminin In 
materie a fost făcut abia anul 
trecut Atunci cind, dealtfel, 
s-a reluat și disputarea circui
tului de turnee rezervate ex
clusiv jucătoarelor, sau conți- 
nînd probe pentru fete, între
rupt din cauza disensiunilor 
acute dintre promotori și fe
derația internațională de spe
cialitate. Trei ediții ale unui 
„Mare Premiu* feminin s-au 
disputat începind din 197L 
Cîștigate. toate, de reprezen
tantele tenisului american, a- 
parținind a două generații di
ferite. După ce Billie Jean 
King își reînnoise laurii de su- 
percampioană. în 1972, ea se 
’--dea detronată, in. anul ur-

paralele 
bune 
fete, 
no

pe n- 
pro-

turnee 
cele mai
băieți și 
finele lui 

Melbourne, 
Federației*, 
echipelor femi ni

să 
terenurile califor-

jucătoare ale elitei 
Dar mai 'întîi, puțină

■Turneul 
împlini 

de

campioni- 
în curind 

existență

inedită

Bogat sfîrșit de săptămină la rugby

ÎNCEPE 0 NOUĂ EDIȚIE A CAMPIONATULUI EUROPEAN
Astăzi, Ia Toulouse, in cam

pionatul european de rugby, 
care ia startul în noua sa edi
ție, 1978/79 (a 11-a), vor sta 
față-n față echipele reprezen
tative ale Franței și Uniunii 
Sovietice. Prezența XV-lui U- 
niunii Sovietice in Franța con
stituie o premieră în materie 
de rugby. Sovieticii, se știe, du
pă un stagiu în grupa B (pe 
care anul trecut au cîștigat-o 
fără a fi cunoscut infringerea), 
au promovat în seria zisă a 
„elitei" continentale și iată-i 
acum în fața celebrilor „co
coși galici". Ce ne va aduce a- 
cest meci ? Probabil, victoria 
celor mai experimentați, deoa
rece in domeniul sportului cu 
balonul oval motorul nu turea- 
ză în plin decît la capătul u- 
nui rodaj îndelungat. Dacă în 
privința formației sovietice nu 
știm, deocamdată, 
lucruri, urmînd a 
abia după meciul de la Tou
louse, avem, în schimb, vești 
mai numeroase din tabăra 
francezilor, vești care ne inte
resează în cel mai înalt grad, 
deoarece noi îi vom întîlni în- 
tr-unul din meciuriie-cheie ale 
acestei întreceri, la 3 decem
brie, la București.

Din diverse motive, XV-le 
Franței va avea anul acesta o 
nouă față. Jean Pierre Bastiat,

• Azi, la Toulouse, Franța-U.R.S.S.
• in turneul lor european, AII Blacks Intllnesc Țara Galilor

prea multe 
ne edifica

căpitanul echipei (numărul 8), 
este la ora de față accidentat 
și nu va juca cu siguranță im- 
potriva sovieticilor, urmînd a 
reintra, probabil, în partida de 
la București. Va absenta și re
cordmanul prezențelor în na
țională, Roger Berlranne — 
peste 60 de selecții —. care, 
pentru moment, nu are „formă 
internațională". Jean Claude 
Skrela, înaintașul admirat atîta 
pentru remarcabilul său spirit 
de sacrificiu, s-a retras din ac
tivitatea internațională, la pu
țin timp după Jacques Fouroux. 
în timp ce Palmie este sus
pendat. „Capul de grămadă* 
rămine neschimbat : Panărem- 
borde — Paco — Cholley ; în 
linia a doua var figura Ilaget 
și Imbernon (care revine) ; 
într-a treia, Joinel va ju
ca pe postul lăsat vacant de 
Skrela, Petrissans va închide 
grămada, pe cealaltă aripă ur
mînd a juca „vedeta blondă* 
Jean Pierre Rives, care devine, 
la 26 de ani, noul căpitan al for
mației. în rest. Jerome Gallion 
la grămadă, Bernard Vivies la 
deschidere, Belascain, Sangalli

sau Billac (un debutant) la cen
tru, Noves și Bustaffa la aripi 
și Aguirre fundaș. Așadar, o 
nouă formulă de echipă și pen
tru viitorul „Turneu al 
națiuni*...

Cîteva cuvinte despre cealaltă 
partidă a zilei, de la Cardiff, 
dintre Țara Galilor și Noua 
Zeelandă, prilejuită de tradițio
nalul turneu european al echi
pei All Blacks. Va fi interesant 
de văzut cum se va prezenta 
noua echipă a galezilor fără cei 
„patru mari* care au abando
nat activitatea internațională, 
să-i numim pe celebrii mijlo
cași Phill Bennett și Gareth 
Edwards, pe Gerald Davies 
aripă, și însuși căpitanul 
mației, înaintașul Terry 
ner. Iată, dealtfel, noul 
J.P.R. Williams — J. J. 
Hams, Gravell, Fenwick, 
— Gareth Davies,

Quinnell, 
Whell — Faulkner,

Price. Pînă acum, 
neo-zeelandezi sînt 
tn turneul lor brita-

celor 5

for- 
Cob- 
XV :
Wil-
Rees 

Holmes — 
Squire —Ringer,

Martin,
Windsor, 
rugbyștii 
neînvinși . 
nic ’78. Le va rămine palmare
sul imaculat și după intilnirea 
de la Cardiff î (D.C.).

mător, de tînăra sa compa
trioată Chris Evert, atunci în 
vîrstă de 19 ani. Se putea 
prevedea o serie neîntreruptă 
de victorii pentru noua „stea* 
transoceanică, dar iată că 
„Marele Premiu* al fetelor 
intra Intr-o prelungită pauză. 
E drept, locul său a fost luat, 
în parte, de circuitul ameri
can, organizat de firma „Vir
ginia Slims*, care pentru se- 
zoanele 1974—75—76 își arogase 
rolul de port-stindard al nou
lui for de specialitate — 
W.T.A. (Women’s Tennis Asso
ciation). Dar insuficiența a- 
cestui circuit, precum și pon
derea tradițională a turneelor

Inainte de plecarea ta 
Palm Springs (California), 
unde — intre 14 și 19 no
iembrie — va lua parte la 
disputarea „Turneului cam
pioanelor*, jucătoarea noas
tră fruntașă de tenis Virgi
nia Ruzici a fost primită la 
conducerea Consiliului Na
țional pentru Educație Fizica 
și Sport. Cu acest prilej, 
sportiva a primit felicitări 
pentru valoroasele perfor
manțe obținute în cursul ac
tualului sezon competiționaf 
și i-a fost inminată Diploma 
de onoare a C.N.E.F.S.

clasice, a pus din nou pe ta
pet organizarea unui „Mare 
Premiu" feminin, paralei cu a- 
cela masculin. Pînă la urmă, 
federația internațională a avut 
eițtig de cauză ți — la înce
putul lui 1977 — a putut anun
ța, cu sprijinul dat de W.T.A. 
ți • nouă firmă organizatoare. 
„Colgate*, reluarea circuitului 
principal de turnee.

Ediția a patra a „Marelui 
Premiu* a prilejuit revenirea 
americancei Chris .Evert în 
fruntea ierarhiei (după ce, in 
sezonul precedent, fusese pu
ternic concurată de austra- 
lianca Evonne Goolagong, ciș- 
tigătoarea circuitului „Virginia 
Slims"). Ea se clasa prima în 
clasamentul alcătuit după des

fășurarea a 24 
printre care cele _____
Garros, Wimbledon și _____
Hills. A doua era olandeza 
Betty Stove, iar a treia „vete
rana" Billie Jean King. Ca o 
inovație, primele 8 clasate s-au 
întîlnit din nou, la început de 
noiembrie, pe terenurile lui 
Mission Hills Country Club 
din Palm Springs, pentru 
ceea ce a fost intitulat drept 
„campionatul" seriei de tur
nee. Jucătoarele au fost îm
părțite în două grupe, cîști- 
gate respectiv de Evert si 
King. Finală cîștigată de pri
ma, la scor net : 6—2, 6—2.

Acum, pe aceleași terenuri 
ale clubului din Palm Springs, 

de 
un 
da

de 
de la

turnee. 
Roland 
Forest

eu tribune pentru 5 660 
spectatori se va inaugura 
sistem nou, de pe tabloul 
8 învinsele din primul tur re- 
intrînd în concurs prin recali
ficări. Sistem care pare să a- 
ducă un plus de echitate în
trecerii și, mai ales, un inte
res majorat.

Cine sînt „cele 8“ care vor 
lua startul la 14 noiembrie T 
Ele se cunosc, aproape în to
talitate. Deținătoarea primului 
loc în clasament și cîștigătoa- 
rea „Marelui Premiu" — edi
ția 1978 — este aceeași Chri* 
Evert. O urmează, în ordine, 
Virginia Wade, Kerry Reid, 
Martina Navratilova. A cincea 
în clasament este reprezen
tanta tenisului nostru, Virginia 
Ruzici, incontestabila revelație 
a actualului sezon internațio
nal. Ea lasă în urmă aseme
nea nume consacrate ca acelea 
ale lui Betty Stove, Evonne 
Goolagong și Wendy Turnbull. 
Această ordine se va menți
ne, foarte probabil, și după e- 
puizarea ultimului turneu al 
circuitului, care ia sfîrșit în 
aceste zile, la Oldsmar (Florida). 
Singurul loc amenințat în 

această „optime" poate fi ulti
mul, iar atacul ar veni numai 
de la foarte ttnâra american
că Tracy Austin, o altă apari
ție nouă.

Să așteptăm, așadar, căde
rea de cortină pe scena teni
sului feminin de anvergură, 
care se anunță deosebit de 
spectaculoasă,

Olimpiada de șah

ROMANIA

Radu VOIA

ISLANDA 3-1
BUENOS AIRES, 10 (Agerpres). 

In penultimul tur al Olimpiadei 
de șah de la Buenos Aires, echi
pa masculină a României a în
tâlnit formația Spaniei cu care se 
află la egalitate : 1—1, două par
tide fiind întrerupte. Șahiștii ro
mâni au cîștigat cu 3—1 meciul 
din turul anterior 
Lslandel 
Mihai 
mundsson). 
turul 13 : 
2'/2-% fi) ;
%-'/», (3) ; 
z%—i’/«; R. 
glia 1—1 (2)

_ _________ cu formația
(în partida întreruptă 

Șubă l-a învins pe As- 
Alte rezultate din 

Canada 
Polonia 

Israel 
. _________  — An-
Olanda — Iugosla

via 2—2: Danemarca — Bulga
ria 2—2: Austria — Elveția 
lYj—iy, (i) ; cuba — islanda Ir—1 
(2), Argentina —“!"
l'/a—’/a “ *
tur, tn 
ria, cu 
— 33 p 
Echipa 
puncte 
rupte.

în turul final al competiției fe

U.R.S.S. — 
S.U.A. — 
Ungaria — 
F. Germania

1 (A) — Norvegia
'(2). înaintea ultimului 
clasament conduce Unga- 
94 p, urmată de U.R.S.S. 
(1) si S.U.A. — Sl’/t P (S). 
României totalizează 29 

Și are 2 partide Intre-

minine, echipa U.R.S.S. și-a asi
gurat titlul, avînd înaintea ulti
mei runde 14 p. Pe locurile ur
mătoare tn clasament se află for
mațiile iugoslaviei 9’/2 p (1), 
R. F. Germania — 9 p (1) și Spa
niei — V'li p. Rezultate din runda 
a 6-a : U.R.S.S. — Spania 3—0 ; 
Iugoslavia — Bulgaria 2—1 ; Un
garia — Polonia 0—0 (3) ; R. F. 
Germania — Anglia l’/2—>/, (1). 
în clasamentul turneului pentru 
locurile 9—16 conduce echipa Ro
mâniei — 15 p. urmată de Sue
dia — 12 p și Franța — 8 p (1). 
Rezultate : România — Olanda 
2—1 ; Argentina — Franța 1%—'/« 
(1) ; Suedia — India 2—1 ; S.U.A. 
— Austria iy2—'li (1).

TELEX

• MARIA ALEXANDRU, CAMPIOA
NA A ITALIEI, pare decisă să doboare 
toate recordurile de longevitate, intr-un 
sport care, s-a spus de atîtea ori, se ba
zează pe reflexele tinereții. Concluzia e 
firească: la 40 de ani, Maria e foarte 
tînără • CARMEN BUNACIU INVITA
TA IN S.U.A., pentru un mare concurs, 
care se va desfășura tn februarie, cu 
participarea primelor șase performere 
mondiale ale probelor. Carmen pleacă 
peste cîteva zile în California, pentru ■ 
se antrena „în stil Spitz și Montgomery*. 
• ECHIPA DE FOTBAL A AUSTRIEI 
DISTINSA pentru sportivitatea ei pe te
renurile Mundialului argentinian. Și asta 
cu toate că Prohaszka, Pezzey, Krankl 
și toți ceilalți au jucat deosebit de băr- 
bătește. După cum se vede. între ce’e 
două noțiuni nu există nici o iâ-omna- 
tibilitate. Dimpotrivă... ® LIVERPOOL 
ȘI EVERTON, singurele echipe engleze 
de fotbal eliminate din cupele europe-e. 
se află pe locurile 1 și 2 în campionatul 
Ligii. încă un paradox bri*anic. ® SE 
SPUNEA CĂ ȘAHUL este, prin excelen
ță, un joc care s-a dezvoltat tn lungile 
nopți de iarnă, la gura sobei. Iată, însă.

că Infringerea echipei noastre tn fața 
selecționatei Indoneziei infirmă această 
părere, propulsind șahul ecuatorial. Sau, 
cine știe, poate că vara argentiniană — 
acum e luna_  maț la Buenos Aires —
a făcut ca Surinata și coechipierii lui să 
se simtă pe teren propriu in disputa cu

echipa lui Florin Gheorghiu... • DINA
MO TBV FI. o foarte veche cunoștință 
a publici’ui b- - ai — sînt peste 30 
de ani de a' —ac .gat campiona
tul unional de fotbal. Nimic mai firesc, 
spunem astăzi. gin?‘n:u-ae la faptul că 
la Tbilisi se joară fotb îl 265 de zile pe 
an. în timp ce la Moscova primul meci 
oficial se disnută la mai « INFLAȚIE 
DE TURNEE •'F Glcbul e îm-
pînzit, de la Tokio la Buenos Aires si de 
la Washington la Melbourne... Jucătorii

de tenis sînt astăzi cei mal mari clienți 
ai liniilor aeriene internaționale. Criza 
de timp a așilor e atît de mare, ineît 
Virginia Ruzici a ales o rută peste Polul 
Nord, pentru a plonja mai repede spre 
Palms Springs, unde, peste numai 3 zile, 
începe turneul primelor 8 maestre ale 
tenisului internațional. O declarație a 
Virginiei Ruzici, înainte de plecare, pen
tru cititorii „Sportului* : ,;Dacă voi în
cheia turneul pe locul IV, înseamnă că 
am obținut un loc bun. Mai jos de 1V 
nu mi-ar plăcea. Mai sus e tot ce mi-as 
dori*. • CRUYIF ȘI-A SĂRBĂTORIT 
RETRAGEREA, jucînd CU Bayern la 
Amsterdam. La capătul celor 90 de mi
nute s-a înregistrat cea mai mare sur
priză din istoria festivă a fotbalului : 
0—8 ! Spunem surpriză, deoarece aceste 
meciuri ajunseseră să fie, de regulă, 
jocuri de complezență, în care scorul cel 
mai frecvent era, vorba unui giuleștean, 
„4—4, ca la teatru*. Se pare că Bayern 
n-a uitat că Ajax a rfștigat cu un de
tașat 4—0, tot la Amsterdam, în cadrul 
Cupei campionilor.

loan CHIRILĂ

BASCHET • Echipa masculină 
a U.R.S.S. a susținut un meci tn 
orașul Kent (S.U.A. — Ohio), cu 
echipa Universității locale, pa 
care a învins-o cu 80—69 (41—36), 
avîndu-1 ca principal realizator 
pe Scrghel Tarankov (22 p). • 
lată echipele calificate pentru 
turul 2 al „Cupei cupelor* (mas
culin) : Dukla Olomouc, U.B s.c, 
Viena. Den Bosch, Slask Wro
claw, B.C. Brugez

BOB • Concursul peruru patru 
persoane, desfășurat la Winter- 
berg (R.F.G.), a fost cîștigat de 
echipajul Elveției (Schaerer, Bb- 
chli. Marti, Benz) urmat de Aus
tria și R D Germană.

FOTBAL • .Cupa Suediei" a 
fost cucerită de Maimd F.F., care 
a învins tn finală cu 2—0 forma
ția Kalmaar

tenis • Rezultate tn turneul 
feminin de la Oldsmar (Florida): 
Goolagong — Biihler 6—2. 6—4 ; 
Wade — Stoll 6—4, 6—1 ; Navra
tilova — Margolin 6—2, 3—6, 6—2; 
Jeanne Evert — Bunge 6—3, 7—6 ; 
Blount — Stove 6—2, 6—2. 
• In optimile de finală ale tur
neului de la Hong Kong : Du~re
— Alexander 4—6, 6—2, 6—4 ; ro- 
f ‘wall — Docherty 6—0, 6—0 ; 
Phister — Case 6—1, 6—1 ; Moor
— Canil 7—5, 7—5 ; Teltscher — 
Feigl 6—2, 6—0.

TENIS DE MASA a La Pres
ton (Anglia) tn „Cupa ligii eu
ropene" : Anglia — R.F.G. 4—3. 
In clasament, după 3 etape, con
duce neînvinsă echipa Ungariei. 
CU 6 p.
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