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i In ziua de 24 noiembrie a< 
• avut loc ședința Comitetolte 
Politie Executiv al CXL ai 
P.C.IU, prezidau de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Comitetul Politie Executiv 
a ascultat informarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la desfășurarea Consfătu
irii Comitetului Politie Con
sultativ al Tratatului do la 
Varșovia, care a avut loo ia 
Moscova in zilele de 22—23 
noiembrie. Comitetul Poliție 
Executiv a aprobat ia unani
mitate activitatea desfășurat*  
ou acest prilej de delegația 
țării noastre, de secretarul ge
neral al partidului, președintele 
României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, apreciind ei ea co
respunde întru totul mandatu
lui încredințat, politicii genera
le interne șl externe a parti
dului $i statului nostru.

Comitetul Politie Executiv a 
dat o înaltă apreciere modului 
strălucit în caro tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a expus la 
această consfătuire poziția 
României, principialității pro
funde și spiritului de răspun
dere exemplar co caro a e- 
glindit și susținui orientările 
generale ale României socia
liste în problemele discutate. 
Activitatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un minu
nat exemplu do promovare 
consecventă a Directivelor Con
gresului al XI-lea, a prevede
rilor Programului P.C.R., a le
gilor țării noastre, a hotărlrilor 
Comitetului Central al parti
dului, Marii Adunări Naționa
le, Consiliului de Stat și gu
vernului, de slujire devotată a 
intereselor supreme ale po
porului român, ale României 
socialiste, ale cauzei generale 
a socialismului, progresului 
social și păcii in lume. Comi
tetul Politie Executiv a aprobai 
semnarea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu a Declara
ției r»-*-' — j—rtiriț—irrlv la 
Tratatei de la Varșovia, pra
ctice și poziția adoptată ia pro
blemele militare alo Tratatului 
de la Varșovia care sa fiert 
obiectul ordireei de *1  a con
sfătuirii.

Comitetul Politie Executiv 
Ișl exprimă satisfacția față de 
conținutei Declarației adoptate 
de Comitetul Politie Consulta
tiv, a cărui orientare princi
pală o constitute promovarea 
cauzei destinderii, dezarmării, 
securității și păcii pe conti
nentul european șl Întreaga 
lume, colaborării și înțelegerii 
Intre popoare. Comitetul Poli
tie Executiv apreciază faptei 
că Declarația pune principalul 
accent pe sublinierea însemnă
tății primordiale a dezarmării 
pentru destinele omenirii, pen
tru asigurarea dezvoltării tutu
ror națiunilor pe calea progre
sului economie și social, pen
tru continuarea cursului spre 
destindere și securitate, pen
tru evitarea unui război fi te- 
tărirea păcii.

Declarația «doptată este de 
natură să stimuleze șl mal pu
ternic lupta țărilor socialiste, 
a popoarelor, a forțelor Înain
tate ds pretatlndete pentru 
trecerea la măsuri concrete de 
Înghețare și reducere a ehelta- 
ieiflor militare șt efectivelor 
armate — care constituie e 
grea povară pe umerii tuturor 
popoarelor, inclusiv pentru ță
rile socialiste —, de dezarmare 
nucleară, de orientare a resur
selor statelor in interesul pro
pășirii economico-sociale. O im
portanță deosebită au propu
nerile de dezangajare militară 
pe continentul european fi in 
restul lumii, eu deosebire cele 
privind retragerea trupelor 
străine in granițele naționale 
t lichidarea bazelor militare

pe teritoriul altor state, dl-

(Continuare ia pap. a t-a)
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PRINTR-0 PREGĂTIRE SUPERIOARĂ CANOTORII ROMÂNI
POT DEPĂȘI SUBSTANTIAE „BILANȚUL MONTREAL**

De mai mulți ani, in lumea 
canotajului nostru ee muncește 
cu rirguință d ambiție pentru 
creșterea contribuției acestei 
discipline la reprezentarea de 
prestigiu a sportului românesc 
in arena internațională, îndeo
sebi la campionatele mondiale 
d la Jocurile Olimpice. Că e- 
forturile federației de speciali
tate, ale sportivilor și antre
norilor au fost uneori încunu
nate de succes o arată con
stanța obținerii de medalii d 
puncte la ultimele mari com
petiții internaționale, chiar da
că numărul lor nu este Încă 
satisfăcător.

Există, așadar, motive înte
meiate ca față de acest sport 
să fie formulate cerințe deose 
bite d, firește, acestea vizează, 
prioritar, evoluții fi rezultate 
pe măsura așteptărilor ta J-O. 
do la Moscova. împlinirea o- 
biectivelor olimpice (de ce nu. 
chiar depășirea lor) este pe de
plin posibilă, dar numai prin- 
tr-o nouă CALITATE a selec
ției fi pregătirii, prin elimina
rea neajunsurilor încă existen
te, printr-o mai mare angajare 
fi mobilizare a activului fede
ral, a sportivilor d antrenori
lor, cercetătorilor fi medicilor, 
a tuturor factorilor cu răspun
deri in această ramură sporti
vă.

Afirmația are în vedere fap
tul că, defi de multă vreme 
prezent In elita mondială, ca
notajul nostru a pierdut —

după „momentul de vîrf*  care 
l-a constituit participarea la 
C.M. din 1974 de la Lucerna 0 
medalii, dintre care una de 
aur) — clteva poziții importan
ta In ierarhia internațională — 
a unor probe feminine fi 
(mai ales) masculine. Bilan
țul anului trecut anunța, este 
drept, începutul unui reviri
ment, dar, iată — de curind — 
pe apele lacului Karapiro din 
Nous Zeelandă — lucrurile su 
reintrat pe făgașul „otlșnuit": 
o singură medalie, de bronz, 
cucerită de rrhifwțjwl feminin 
de 4+1 rame.

Dezbaterea organizată ds zia
rul ^SPORTUL*,  acum, după 
ce ara trecut ds jumătatea nou
lui ciclu olimpic, evidențiază 
■a regres exprimat, pa te o 
paria, prin neperii cipares nid 
anal echipaj masculin (dia 
cauza valorii cel puțin disen- 
tabile) te CM. din Noua Zeelan- 
dă fi, pe de altă paria, prin 
Îndeplinirea parțială a obiec

tivelor stabilite pentru echipa
jele feminine, care au, totuși, 
meritul de a fi obținut califi
carea In toate finalele.

Cauzele — care au, de fapt 
in vedere întreaga perioada 
străbătută după Jocurile Olim
pice de la Montreal — sînt, 
după părerea noastră, multiply 
DE FOND, și considerăm că 
ar fi o greșeală ca, de exem
plu, rezultatele, sub nivelul ce
rințelor și al posibilitățiloc, 
obținute la ultima ediție a 
campionatelor mondiale, să fie 
explicate doar prin tragerea la 
sorți a unor „culoare" deza
vantajoase, ori prin tăria șl 
direcția vintului din ziua fina
lelor (ceea ce nu înseamnă, 
Insă, că acești factori nu pot 
influența, ca și in cazul caia
cului și canoei, performanțele 
fi poate chiar... clasamentele).

Dan OARLEȘTEANU

(Continuare In pag. 4—5)

Gum ne pregătim, la ce aspiram ?

CM. DIN CEHOSLOVACIA, CEL MAI GREU 
DAR Șl CEL MAI IMPORTANT EXAMEN 
AL HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

Divizia A la fotbal ■ runda a 14-a

ETAPA DE MÎINE, DOMINATĂ DE EDIȚIA NR. 61 
A DERBYULUI DINAMO - STEAUA

McdurSe Dinamo — Steaua au 
primit lntotxleaama ticlui da par- 
tide-derby, In virtutea rivaliăța 
sportive dintre cete două vechi 
fruntașe ale fotbalului nostru. 
Indiferent de locurile ocupate, 
ta clasament, kt data Întrecerii 
directe, Întâlnirile dintre multi
plele deținătoare de titluri na
ționale și-au onorat, da regulă 
faima. Mine, ctad cete două 
vechi rivale se vor afte pentru 
a 61-a oară față in fașă tatr-on 
meci de campionat, ele stas fi 
foarte apropiate ca poziții ta 
clasament : Steaua, locui tnttl, 
are 17 puncte te activ, Dînamo. 
locul trei, 15 puncte, ded ua 
derby In Întreaga accepțiune a 
cuvintulul. O Întrecere echilibra
tă căreia 11 dorim șl o desfășu
rare sportivă, corectă, un spec
tacol fotbalistic complet pentru 
miile de spectatori șl milioanele 
de telespectatori.

Dar „marele derby*  al cam
pionatului nu poate anula Inte
resul șl pentru alte partide ale 
etapei a 14-a. Privită numai prin 
prisma dorinței fostului lider, 
F. C. Baia Mare, de a se redresa 
și prin aceea a Politehnicii Ti
mișoara de a relua ofensiva de 
urcare in clasament (Întreruptă 
ta Petroșani), jocul de la Bata 
Mare anunță foarte mult. După 
cum deplasările Universității 
Craiova la Hunedoara șl Sportu
lui studențesc ta TTrgovlște pot 
provoca surprize. Dar parcă poți 
preciza unde va apare surpriza 
etapei de mllne t

PROGRAMUL ETAPH
FOTBAL CLUB 
F. C OUMHA 
F. G ARGE$
COR VINUL
U.TX
CLUBUL SPORTIV 
POLITEHNICA 
CHIMIA 
DINAMO

POUTEHJCCA TO4ȘOAKA 
AXA. TG. MUREȘ 
GLORIA BUZĂU
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
S.C. BACĂU
SPORTUL STUDENȚESC
IUL
F.G BIHOR
STEAUA
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Poiana Brașov a găzduit utfi- 
ma parte a pregătirilor echipei 
noastre feminine de hanrflxtf. 
CXxnpletate ca două verificări 
— In compania selecționatei 
Bulgariei — aerate preparative 
stat în măsură, așa cum ne de- 
daraa antrenorii Francise Spier 
fi loan Bote, să asigure hand
balului nostru feminin prezența 
ta grupa ds e&ttă (a se citi : 
turneul final al locurilor 1—fi 
tot campionatul mondial, pro
gramat ta Ceboslovacta Intre 
30 noiemtxte fi U decembrie, 
precun fi calificarea ta Jocu- 
rile Olimpice din 1980. ceea ce 
Înseamnă clasarea pe umd din
tre primele etna locuri la C-M.

Urmărind antrenamentele, as- 
euittad optaiSe antrenorului fe
deral PompOta Simian fi ala 
metodistuM prot Petre Voios, 
discutlnd ea antrenorii lotukM 
fi ea • Stale de sportiva sm 
putut trage cnncbrria că vote- 
mtd da muncă desfășurat amd 
acesta a foot net superior celui 
dia an*  treeufi. Firește, acesta 
este na punct pozitiv fi el este 
scos țn evidență atît de rltnnd 
generat de joc ai naționalei, rit

fi de faptul că jucătoarele au 
posibilitatea să accelereze ta 
finalul partidelor.

Echipa României are acum 
an lot eterogen. Sînt sportive 
de 17 ani (Eva Goal), sau de 
19 ani (Gheorghița Mălai, Mo
ria TBrok. Angela Avădanel), 
dar fi de 28 de ani (Udta 
Stan) sau 30 de ani (Magda 
Mikloș). De aici diferența de

CLASAMENTUL
1. STEAUA
2. F.C. Baia Mau
3. Dinamo
4. F.C. Argeș
5. Politehnica lași
6. Uni,. Craiova
7. C.S. Tîrgoviște
8. S.C. Bacău
». U.T.A.

tO. Sportul stud.
11. Jiul
12. Olimpia
13. A.S.A. Tg. Mureș
14. Gloria Buzău
15. Corrlnul
14. F.C Bihor
17. Chimia Rm. V. 
M. Politehnica Dm.

13 7 3 3 24-15 rt
13 S 1 4 14-12 17
13 5 5 3 14- ♦ tl
13 7 1 5 20-15 15
13 4 3 4 13-10 15 
t3 5 4 4 17-11 14
13 4 2 5 13-13 14
13 4 1 4 14-11 13
13 5 3 5 20-15 13
13 4 5 4 18-15 13
13 5 3 5 14-14 13
13 4 1 4 14-14 13
13 4 5 4 14-20 13
13 5 2 4 14-21 12
13 5 1 7 17-20 11
13 4 2 7 13-21 H
13 2 5 4 12-25 ♦
13 2 3 t 8-18 7

La poarta iernii, pe meleaguri maramureșene,

PE JOS, SPRE MOGOȘA, CU SCHIURILE PE UMĂR,
PENTRU CA AȘA AU DEPRINS DIN TATA-N FIU
Baia Sprie, uechi centra rai

nier maramureșan. Se spune cd 
maramuresanul s avut întot
deauna vocația lemnului, pen
tru că l-a avut la indemină *i  
i-a plăcut să-l lucreze, pentru 
ci pădurea na este pentru el 
doar un cadru natural, d o bo
găție. Pe care o ocrotește, o 
sporește, o valorifică cu inde- 
minare. cu artă si mai ales cu 
dragoste. Si ce poate fi mai 
drag pentru oamenii adîncurilor 
din Baia Sprie decit o gură de 
aer proaspăt sorbit eu nesaț, ia 
liniștea pădurii, după orele de 
munci in abataje T Iată de ce 
atunci eind pronunți, intr-o zi 
de odihni, .Baia Sprie*,  este 
musai si rostești și Mogoșa, 
pentru ei acolo, la 9 km 
ds oraș, in zona de agrement

Mogoșa, de e vară, de e ierni, 
merg mH de oameni ai acestor 
meleaguri. Pe jos. ta marea lor 
majoritate, nu pentru cd n-ar 
avea altfel cum si ajungi o- 
eolo sus, la aproape 1000 de 
metri altitudine, ci pentru ci 
așa au deprins, din tată-n fiu, 
si cutreiere cărările muntelui, 
prin desișul pădurilor, in mijlo
cul mamei natura, cindva, cu 
ani si ani in urmă. singurul 
medicament pe care-l aveau la 
indemină, pe gratis, minerii, iar 
In anii noștri ca un mijloc 
eficace de recreare și sport. 
Pentru că acolo sus. la Mogoșa, 
unde vin si băimărenii, au la 
dispoziție vara un lac natural, 
amenajat pentru baie si pescuit 
iar iarna pirtii de schi, pentru 
cobortre. slalom K fond, .arena"

principală s întrecerilor .Dacia- 
del". Si pentru cd ne aflăm ta 
tsragul sezonului alb (credem cd 
pe Mogoșa zăpada a si venit) 
să zăbovim puțin ta aerul tare 
al înălțimilor, însoțiți de tova
rășa Valentin Mureșan. secretar 
adjunct al Comitetului orășe
nesc Baia Sprie al P.C.R. si 
prof. Gabriel Amărăscu. de la 
Școala generali din Baia Sprie, 
unde funcționează clase cu pro
fil de schi.

Pentru cd s-ar putea ca noi 
si n-avem obișnuința localnici
lor, stniem invitați să urcăm eu 
telescaunul, construit prin grija

Paid SLĂVESCU

(Continuare In pag. a 2-a)

Avansată in apărare, Niculina 
Sasu încearcă să blocheze ua 
atac. In planul secund, Darin- 
ca Andrei urmărește cu atenție 

faza.
potențial fizic, de experiență fi 
de măiestrie, de ritm fi de 
concepție, precum și o oarecare 
imposibilitate de perfectă omo
genizare a întregului lot Totul 
pornește de la faptul că F.R.H. 
n-a avut curajul necesar să In-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 6-a)
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NECULAI BĂLAN — Bacău. în mod 
sigur noi nu am greșit la alcătuirea 
clasamentului golgeterilor Diviziei A. 
Referitor la întrebarea dacă te poți În
scrie la cursurile de arbitri din locali
tate, nouă ni se pare că ești încă prea 
tînăr pentru așa ceva. Oricum, încear
că. dar — atenție ; trebuie să îndepli
nești și anumite criterii, pe care Ie poți 
afla de la comisia de arbitri a muni
cipiului Bacău. în ce ne privește, îți 
dorim succes !

ION HIDIȘAN — 
Oradea. Ne bucură 
nespus de mult 
faptul că ne citiți 
eu regularitate, că 
ttrmăriți la zi fe
nomenul sportiv. 
Să știți însă că în 
cazul jucătorilor 
citați în scrisoarea 
dv. nu există nici 
o încurcătură cu 
cartonașele gal
bene. Respectivii 
nu au fost absol
viți de suspendări 
deoarece, cum bine 
știți. concomitent 
cu campionatul 
primei scene se 
mai desfășoară o 
competiție oficia
lă denumită Cupa 
F.R.F. (Câștigătorii 
acesteia vor avea 
drept de partici
pare în Cupa Bal
canică). Ei și-au 
ispășit pedepsele 
cuvenite ne jucînd 
în etapele cupei

federației. Se sub
înțelege, deci, că 
aceste buclucașe 
cartonașe galbene 
primite în Cupa 
F.R.F. se pontează 
ca și la campio
nat.

MIC AXENTE — 
localitatea Dej. 
Da, Baia Mare a 
avut echipă de 
fotbal în Divizia 
A în ediția 1964— 
1965. Sub titulatu
ra Minerul. Atunci 
însă, neavînd pres
tații așa de bune, 
băimărenii au fost 
nevoiți să retro
gradeze în eșalo
nul secund, îm
preună eu Pro
gresul București.

ADRIAN BR.AII- 
NEA — Tecuci. 
Regulamentul „Da- 
ciadei" este clar : 
Ia întrecerile spor
tive de masă ale 
grandioasei compe
tiții nu pot parti
cipa acei tineri 
care au clasificare 
sportivă, slnt (sau 
au fost) legitimați 
în sportul de per
formanță. înțele
geți de ce a fost 
nevoie de această 
prevedere. Ar C 
neechitabil ca spor
tivi cu experiență 
să se întreacă cu 
tineri începători.

UN GRUP DE SPORTIVI DIN LI- 
POVA. Ne informați că la A.S. Șoimii 
din localitate se practică fotbalul, șahul 
și gimnastica feminină, dar că nu exis
tă preocupare pentru gimnastica mas
culină, care se bucură de mulți adepți. 
Asta nu este bine, desigur. Mai spuneți 
că, din proprie inițiativă (felicitări), 
ați organizat un cerc de practicare a 
culturismului. dotat, însă, cu aparate 
rudimentare. „Asociația na vrea să ne 
ajute cu nimic. Sintcm l&sați tn voia 
soartei, să ne descurcăm cum vom pu
tea — cu o halteră ea bara strâmbă, 
eu gantere improvizate și eu paralele 
care prezintă pericol de accidentări. Vă 
rugăm pe dv„ txeziți-i la realitate pe 
tovarășii conducători ai asociației noas
tre sportive și aduceți-Ie aminte ei 
mișcarea, exercițiul fizic Înseamnă via
ță, frumusețe—" Ce părere aveți, to
varăși conducători al sportului din 14- 
pova 7

Stelian TRANDAF1RESCU

LA POARTA IERNII, PE MELEAGURI
(Urmare din pag. 1)

Consiliului popular orășenesc. 
De sus, pirtia de schi alpin, in 
lungime de 3 400 m. se vădește 
a fi fost de curind croită, 
fapt confirmat de președintele 
CJ.E.F.S. Maramureș. Ion Pop, 
acțiunea mobilizind la muncă 
patriotică, in prima duminică a 
acestei luni, sute de tineri din 
Baia Mare si Baia Sprie. ca o 
avanpremieră a deschiderii ofi
ciale a celei de a doua ediții a 
J3aciadei“. Ajunși la cabană 
(gospodărită tot de Consiliul 
popular) poți afla că aci se gă
sește „catedra*  claselor de schi 
tn anotimpul zăpezii, pe lingă 
elevii de la Școala generală ve
nind si cei de la Grupul școlar 
auto (unde există un centru al 
CJ.E.F.S.), ca si cei de la sub- 
eentrul de inițiere ți pregătire 
de la Școala generală Chiusba- 
ia. Și cit de mult doresc si cei 
30 de prichindei din grupa de 
schi a grădiniței să devină șoimi 
eu schiuri adevărate, adică după 
cei doi ani de inițiere si pre
gătire să intre in clasele de 
profil, alături de cel peste 250 
de elevi-schiori care se află fn 
clasele I—VIII. De aci au plecat 
finalista maramureșeni ai pri
mei ediții a „Daciadei" la schi 
fond, Petronela Trif (vicecam- 
pioană la cat. 14—19 ani), Ma- 
riete Bele (loc VI la cat. 12—14 
ani), Basarab Abriham (loc V 
cat. 10—14 ani) si Petru Ciople 
(loc VI cat. 14—19 ani), toți 
candidați la performanță.

Si nu intimplător județul Ma
ramureș a ocupat un loc fruntaș 
(S) la trecuta etapă de iarnă. 
Activitatea animată de la Baia 
Sprie — unde muncește de 
peste două decenii un inimos 
activist al educației fizice si 
sportului, profesorul Alexandru 
Domută. prim-vicepresedinte al

C.J.E.F.S. — este o mărturie e- 
locventă In acest sens. Pe Ungi 
condițiile naturale propice (ză
padă abundentă este aci din 
luna noiembrie pini in aprilie), 
dorința forurilor locale cu atri
buții in domeniul sportului de 
a pune la dispoziția tuturor oa
menilor muncii, tineretului in 
special, amenajări simple dar 
atit de utile, conferă Mogoței 
o pondere mare pe plan jude
țean. Și dacă forurile centrale 
de resort ți-ar îndrepta mai 
mult atenția spre această zonă 
(interlocutorii noștri nu-si mai 
aminteau de citi ani nu i-au 
mai văzut pe la ei pe activiștii 
federației de schi și biatlon...), 
dotarea ar creste si. odată eu 
ea, si posibilitățile organizării 
tn excelente condiții a unor 
competiții republicane. Proba 
capacității au făcut-o localnicii 
prin „Cupa schiul zburător" fâ
nul acesta la a X-a ediție) a- 
vînd caracter aplicativ (slalom 
uriaș, schi fond si tir), la care, 
de regulă, participă la faza fi
nali, pe județ, peste 200 concu- 
renți și prin tradiționalele în
treceri din .Cupa Mogoșa" (schi 
alpin si fond, sanie, patinaj), 
acum aflată tn preajma celei de 
a XXIV-a ediții.

Ce se mai preconizează pen
tru acest sezon de iarnă 7 Un 
maraton al zăpezii, pe categorii 
de virstă. eu invitați din alte 
județe, astfel Incit ta ultima 
decadă a lunii ianuarie cele trei 
ptrtii de fond (2. 3 ți 5 km) vor 
fi asaltate. întrecerea disputin- 
du-se tn cadrul .Daciadei". $i 
tot tn cadrul marii competiții 
naționale se vor desfășura — 
ața cum ne-a Informat tovară
șul Alexandru Lănușan. preșe
dinte al Consiliului orășenesc 
al sindicatelor ți al celui de 
educație fizici ți sport — con
cursuri de popice, țah ți schi 
pentru oamenii muncii de la

—DIN SPORTURILE—*
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OPT STUDENȚI BUCUREȘTENI AU FĂCUT
DIN... HER VECHI AUTOMOBILE DE CONCURS

Opt studenți ai Institutului 
Politehnic din București au în
drăgit automobilismul, un sport, 
se știe, nu tocmai la îndemîna 
oricui, întrucît este nevoie de 
autoturism cu care să alergi, 
de multă pricepere și muncă 
pentru a-1 pregăti pentru con
cursuri.

Cei opt au pornit la realiza
rea visului lor sportiv eu._ 
două autoturisme „Dacia 1300“ 
casate, deci scoase din circu
lație din cauza uzurii. Laolal
tă, unii cu mai multă pricepe
re, alții cu mai puțină, stu
denții bucureșteni — majorita
tea de la Facultatea de trans
porturi — au început să mun
cească în timpul lor liber zeci 
și sute de ere în atelierul me
canic al- institutului. Uneori 
piuă aeara tirziu, alteori chiar 
plnă la ivirea zorilor. Și. ast
fel, viitorii Ingineri, aplicînd 
tn practică cele învățate, va
lorificând priceperea lor tehni
că, au făcut din cele două au
toturisme care urmau să fie 
date la Cer vechi... mașini cu 
care au început să concureze. 
La început în întreceri „de 
casă" — de viteză — pe aleile 
institutului, apoi în cadrul 
competiției naționale .Daciada" 
(unde, tn finala pe țară de la 
Pitești, Mihai Alexandrescu — 
azi inginer la Autobuzul — a 
făcut o adevărată demonstrație 
de virtuozitate In conducere, eu 
viraje în loc pe două roți), ba 
chiar și în campionate republi
cane. Radu Dumitrescu (fiul 
multiplului campion Marin Du

mitrescu) este socotit o spe
ranță a curselor de viteză, în 
care are de-acum o serie de 
victorii. Mai mult, în urmă cu 
două săptămîni. în concursul 
republican de viteză pe circuit 
de la Deva, rezervat alergăto
rilor de grupa II, echipa A.S. 
Politehnica, (Mihai Alexandres- 
cu, Sergiu Celibidache — nepo
tul celebrului dirijor — și 
George Neagu) a ocupat locui L

O ascendență evidentă, care 
are la bază o pasiune demnă 
de toată lauda a studenților 
bucureșteni, dintre care mai 
tint de amintit : Paul Badea, 
Dan Ghețan, Florin Stoenescu, 
Gabriel Ionescu, Florin Moca
ni ți Nu putem încheia aceste 
rânduri fără a spune că, în 
ceea ce au realizat, studenții 
au fost ajutați efectiv de pro
decanul Facultății de transpor
turi, cont dr. ing. Eugen Ne- 
gruș și antrenorul Marin Du
mitrescu.

Modesto FERRAR1NJ

„CUPA NAPOCA"

LA M0DEL1SM
Aerodromul sportiv de la 

Dezmir (Cluj-Napoca) a găzduit, 
!ntr-un splendid decor de 
toamnă, întrecerile tradiționa
lei competiții de aeromodele de 
zbor liber — FIA — dotată 
cu „Cupa Napoca", în organi
zarea Consiliului județean al 
sindicatelor Cluj. Concursul se 
constituie ca un eveniment care 
«trage cortina" peste sezonul 
estival al modeliștilor. La start 
au fost prezenți sportivi de la 
.Strungul" Arad, „AVIA" Bucu
rești, „Metalul" Salonta și „Teh- 
nofrig" Cluj-Napoca, într-o 
confruntare atractivă, de înalt 
nivel tehnic. Lucru este dove
dit de faptul că în fața ultimei 
lansări 9 concurenți erau la 
egalitate de puncte. După 7 ore 
de întreceri, locul I a revenit 
lui loan Rediș (Arad), maes
tru al sportului — cu 1245 sec- 
urmat de Aurelian Gordună 
(Salonta) — 1244 sec. și Marian 
Popescu (București) — 1240 sec.

Pe echipe trofeul a revenit 
sportivilor de la „AVIA" Bucu
rești. Ei au fost urmați în cla
sament de constructorii de la 
„Strungul" Arad. ..Metalul" Sa- 
tonta și „Tehnofrig" Cluj-Na
poca. De notat organizarea bu
nă a competiției (coordonată 
de Ștefan Benedcl:, maestru al 
sportului, unul dintre cei mai 
pasionați animatori ai mode- 
Esmului).

Cupa arbitrului14 la orientare

ARBITRII - CONCURENȚI. CONCURENȚI!—ARBITRU
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I INVITAȚIE LA CHEIA B
Stațiunea CHEIA, situată pe artera de circulație asfaltată ă 

Ploiești — Brașov (la 120 km de Capitală, 60 km de Ploiești, g: 
50 km de Brașov, 90 km de Buzău) oferă tuturor amatori- 0 
lor de sport și drumeție, asociațiilor și cluburilor sportive 
muncitorești, studențești și școlare, condiții optime de refa- 
cere și antrenament (teren și sală de sport) pe toată ă 
durata sezonului rece (atit toamna, rit și iama). g

Se asigură cazarea In vile cu încălzire centrală « aer- J: 
virea mesei la prețuri reduse. g:

Cei interesați se pot adresa, prin comandă telegrafică, la g 
filiala OJ.T. Cheia, jude- g 
țol Prahova, eau la telefo- g 
nul: Biroul de turism Cheia g 
— nr. 3, prin oficiul Vălenii g 
de Munte. g;Sportul

MARAMUREȘENE
exploatarea minieri Baia Sprie, 
tncepind eu secțiile si terminind 
eu sectoarele, asociația .Mine
rul" punindu-le la dispoziție 
bazele sportive necesare.

„Avem 12 profesori cu spe
cializare schi și o bună bază 
materială, pîrtiilor de schi a- 
dăugindu-li-se un bun poligon 
de tir. la Tăuții de Sus, deci 
condiții excelente și pentru 
biatlon. Ar fi foarte bine dacă 
s-ar înființa la noi un dub 
sportiv școlar" ne-a spus prof. 
Amărăscu. Răspunsul l-am pri
mit de la președintele CJ.E.FJS., 
Ion Pop, care ne-a asigurat că 
această idee va prinde viată 
nu peste multă vreme, organele 
de invătămint fiind și ele de 
acord. Clubul școlar urmează să 
fie specializat pe sporturile de 
iarnă, cu baza la Baia Sprie 
ți secții la Baia Mare. Borța, 
Vițeu si Tg. Lăpus, deci cu o 
extinsă bază de selecție ea pi
vot al performantelor viitoare. 
Credem ci cu cit mai repede se 
va materializa această idee, cu 
atit mai consistent va fi aportul 
județului Maramureș la ridica
rea sporturilor de iarnă din 
tara noastră la nivelul compe
titiv așteptat cam de mult.

Jiu ne ocoliți la vară — 
ue-au spus interlocutorii noștri 
din Baia Mare. înainte de ple
care. Veți vedea gata complexul 
sportiv din microraionul vest, 
euprinzind un bazin de inot 
(50/25 m) care iarna devine pa
tinoar. un teren de fotbal, unul 
de handbal, altul de volei și 
două de tenis, toate alături de 
o scenă In aer liber de pe care 
veți putea asculta fanfara ex
ploatării miniere, printre cele 
mai vechi din țară, unde cîntă 
reprezentanții a trei generații. 
.Cîntarea României" și „Dacia- 
da“ fși dau aci mina, spre bucu
ria șl recrearea cetățenilor ora
șului nostru".

$

I
g
$

Duminică dimineața, în pă
durea Pustnicul-Brănești, a a- 
vut loc concursul interjudețean 
de orientare turistică .Cupa 
arbitrului", organizat de comi
sia de turism, alpinism și o- 
rientare a municipiului Bucu
rești. A fost o competiție ine
dită, ]a care au participat 80 
de concurenți — posesori ai 
carnetului de arbitru — din ju
dețele Brașov, Prahova, Har
ghita, Timiș și din municipiul 
București. Scopul Întrecerii: 
verificarea cunoștințelor și po
sibilităților celor care arbi
trează astfel de competiții, de 
astă dată participtnd ei înșiși 
în postura de concurenți.

Dar originalitatea competiției 
mi a constat doar în inversa
rea rolurilor (arbitrajul s-a asi
gurat de o echipă de sportivi 
orientariști bucureșteni), ci și 
prin diferența mare de vârstă 
dintre concurenți. Astfel, eea 
mai tinără concurentă a fost 
eleva Florica Granzulea — 18 
ani iar cel mai în virstă — 
pensionarul Sigfried Mateeseu
— 76 de ani !

Rezultatul întrecerii a fost 
deosebit de 
concurenții, 
au parcurs traseele respective
— Intre 3 400 m și 5 200 m 
lungime, după categoria de 
vârstă — în timpi foarte buni, 
sub haremurile stabilite.

Dar iată câștigătorii primelor 
trei tocuri: bărbați sub 30 de

ani — 1. Mircea Țiclcanu (mu
nicipiul București), 2- Zoltan 
lanos (Harghita), 3. Manole 
Zisulescu (municipiul Bucu
rești) ; bărbați Intre 30 și 45 
de ani : 1. Dumitru Nicolae
(municipiul București), 2. Con
stantin Angheluță (municipiul 
București), 3. Romeo Radoslav 
(Timiș) ; bărbați peste 45 de 
ani : 1. Ion Damian (munici
piul București), 2. Eugen Iosif 
(municipiul București), 3. 
Gbeorghe Popescu (municipiul 
București) ; femei între 18 si 
30 de ani : 1. Florica Granzu
lea (municipiul București), 2. 
Ecaterina Angheluță (munici
piul Bucureșfi), 3. Lisbeth Da- 
nek (Brașov).

Ion HOABĂN

01 NOU AN AVIATIC

edificator ; toți 
cu mici excepții,

In aeroclubul „aurel vlaicu-
în Aeroclubul „Aurel Vlaicu" 

din Capitală se fac pregătiri 
pentru noul an aviatic. între 
1 și 25 decembrie au loc în
scrierile pentru disciplinele : 
zbor cu motor, planorism și 
parașutism — băieți și fete cu 
liceul terminat sau in curs de 
terminare. Cei interesați se 
vor adresa Consiliului munici
pal București pentru educație 
fizică și sport, str. ~' 
Amzei nr. 27, sector. 1.

Biserica

HAIDUCEL, DIN NOU ÎNVINGĂTOR

Nu cu mult timp tn urmă, scriam 
despre Holducel (învingător In rcu- 
munea respectivă) că, datorită nume
roaselor victorii repurtate anul aces
ta. el este o adevărată „mină de 
aur* pentru formația G. Țănase. lată 
că, joi după-amiază, Halducel termi
nă dtr nou pe primul loc, deși con
dițiile alergării (pleca la egal cu 

Joben, unu! din oorifeil turWul. ft 
acorde metri Iul Santiago, Epilog, 
Heliodor etc.) erau mult mal grele 
de data aceasta. Se pare că. acest 
micuț, dor Inimos armăsar traversea
ză o perioadă de totală transformare

I. T. H. R. BUCUREȘTII. T. H. R. BUCUREȘTI
ORGANIZEAZĂ IN ZILELE DE 9 ȘI 10 DECEMBRIE A.C. 
O EXCURSIE LA POIANA BRAȘOV, PENTRU ABSOL
VENȚII DIN ANUL 1958 AI FACULTĂȚII DE MEDICINĂ 

GENERALĂ DIN BUCUREȘTI.
Pentru participanții din București înscrierile se fac la fi

liala LT.H.R. din Bd. Nicolae Bălcescu nr. 35. Participanții 
din provincie vor achita contravaloarea serviciilor oferite In 
această excursie (300 lei) prin mandat poștal, plnă la data 
de 1 decembrie, pe adresa I.T.H.R. București, str. 13 De
cembrie nr. 4, cont virament 303200201 B.N. filiala sectorul 1, 
cu mențiunea : pentru aniversarea promoției 1958.

Informații suplimentare se pot obține la I.T.H.R. Bucu
rești (tov. Ștefan Crăciun, telefon 16.44.12) sau de la dr. Gh. 
Rotaru (telefon 22.28.81 dimineața și 23.00.29 după-amiara).

fi. dacâ va confirma ascensiunea, ia 
anut va da mult de furcă adversari
lor sâL Victorii spectaculoase »-ao 
mai înregistrat în alergările -d ști ga te 
de Tamlra (C. Radu dovedește multă 
ambiție de and a trecut la formația 
Gh. VasHe) Ruja, excelent susținută 
de N. Nicoice (lider autoritar in clo- 
samentui aprantiilor), și Samba, cu 
care D. Stan nu s-a grăbit deloc pe 
prima parte a cursei. Au mai ci ști gat 
Honorel (acțiunea acestuia a lăsat 
lasă mult de -dorit pe unele porți
uni), Salata și Simptom, ultimii doi 
fîmd serios „scuturați" de D. Toduță 
ti, respects. G. Sokan. REZULTATE 
TEHNICE : Cursa 1 : 1. Honorel (M. 
Ștafănescu) rec. 1:40.3, 2. FHistio.
Simplu 2, ordinea 21. Cursa a 2-a t 
1. Ta mira (G Radu) rec. 1:35,5. 2. 
HHb. X Săbâdâu. Simplu 22. ordb*  
nea 12, event 65, ordinea tripla 334. 
Cursa a 3-a : 1. Salata (D. Toduță) 
mc. 1:32,9, 2. Heroina. Simplu 5, or
dinea 101. event 104. Cursa a 4-a : 
t. Ru)c (N. Nicolae) rec.
Formrnc, 3. Oron. 
nea 7, event 27, 
Cursa a 5-a : 1.
mc. 1J0.8. 2 Rist.

Î\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

I

1:27.9. 2. 
1.70, ordi- 
triplă 34. 
(D. Stan) 
8, ordinea 

*. «vent 13. trrpki cîștigâtor 275. 
Cm a 6-a : 1. Haîducel (G. Tâno 
m) rac. 1:26,2, 2. Ozoraș, X Joben 
Simple 5. ordinea 25, event 55. oo*  
«nea triplă 592 Cursa a 7-a: t. 
Simptom (G Sclcan), rec. 1:32.0. 2. 
Sentimental, X Organist. Simplu 9, 
ercftnea X, event 74, triplu d|tig&tor 
667. ordinea triplâ 219. Pariul austriac 
m ridicat la suma de 32 151 lei fi 
M închis. (Rezultat provizoriu).

Gh. AlEXANDRESCU Â

Srmplu 
ordinea 
Samba
Simpla



TMPIM I IRFP TIMPUL CEL MAI P0TR,VIT PENTRU CULTIVAREAI llfil UL LIDlII UNEI SOLIDE EDUCAȚII SPORTIVE A ÎNTREGII POPULAȚII

Folosirea cit mai utilă a timpului liber, timpul ideal pentru 
practicarea exercițiilor fizice, turismului și sportului, se află 
printre sarcinile prioritare ale organelor și organizațiilor cu 

toata 
redu
ta o-

La Stolniceni — Vllcea

răspunderi ți atribuții in domeniul sportului. Aceasta privește 
virstele, in toate anotimpurile, iar introducerea treptată a 
cerii săptăminii de lucru creează noi și mari posibilități 
ceasta privință.

Cum se traduce in practică această sarcina de seamă ? 
tema căreia i-am consacrat pagina de față.

INTERNATUL ȘCOLAR IMPULSIONEAZĂ
Șl VIAȚA SPORTIVA A COMUNEI

lată

SPORTIVI

Șl LA „PARTER"

Șl ORGANELE SPORTIVE
DAR Șl FAMILIA SA EDUCE

GUSTUL PENTRU MIȘCARE
• Tovarășe profesor Teoha- 

rie Bozianu, ce ne puteți spu
ne, în calitate de— instructor 
principal în serviciul organi
zare și coordonare a educației 
fizice și sportului de masă din 
C.N.E.F.S.. despre preocupările 
privind organizarea timpu
lui liber al cetățenilor ? 
Crește permanent bugetul 
timp liber al cetățenilor 
patria noastră. A devenit 
problemă importantă 
organizațiile cu răspunderi

• 
de 

din
o 

pentru 
_ . . și

atribuții în domeniul spartului 
— deci și pentru noi — să dea 
un conținut cit mai util și plăcut 
acestui timp liber • Să înțele
gem că timpul liber al diferitelor 
categorii de cetățeni trebuie să 
fie organizat „din afară**,  de 
către diferitele organe cu atri
buții ? • Și da, pentru că a- 
ceste organe și organizații au 
datoria să ofere oamenilor o 
gamă largă de posibilități de a 
face mișcare, sport, și nu, pen
tru că cetățenii înșiși pot alege 
forma de practicare a 
țiilor fizice și sportului 
place și care le convine 
mult. Dorim ca „liberul 
sportiv**  al cetățeanului 
mereu prezent în procesul 
formare a unei culturi 
tive • La ce mijloace se poa
te apela pentru a asigura • 
eficientă maximă muncii orga
nelor răspunzătoare de educația 
fizică a tinerei generații ? •
Pentru preșcolari, timp liber 
înseamnă jocuri, gimnastica 
sub forma jocurilor, învățarea 
înotului, a patinajului în cen
tre speciale. Pot avea o pon
dere însemnată și întrecerile 
pe trotinete, biciclete, tricicle
te, săniuțe etc. In timpul liber 
al școlarilor, de un mare suc
ces se bucură gimnastica de 
înviorare în cămine și inter
nate. Din păcate, se înregis
trează mai rar cazuri de prac
ticare a acestei activități acasă. 
In sinul familiei. Dealtfel, con
siderăm că încă nu este valori
ficat suficient marele roi 
care-1 poate avea familia

exerci
tare le 
cel mal 
arbitru 
să fie 

de 
spor-

P«In

„LOCOMOTIVELE DE LA
LM.M.R. CRAIOVA

Dvpd etuifl kilometri, la lungul 
Și — iotul (ărh, locomotivele ou, une
ori, nevoie de reparații. Apoi, după 
oe troc prin mlinile harnice ale mun
citorilor de la I.M.M.R. Craiova. » 
porneșe din nou la drum, (răgind 
după da lungi șiruri da vagoane. 
Poate te vâzînd zilnic acest du-to- 
vino al locomotivelor, oomenH do akd 
an focul legătura cu faptul că d 
organismul omenesc este un fel de 
locomotivă. Dacă nu-l IntreȘK cum 
trebuie, m uzează prea repedo șl 
reparațiile, oricit de bune, devin Inu
tile. Dar uzura trebuie prevenite. 
Cum Insă t Punindu-și această între
bare, răspunsul nu s-a lăsat oștop- 
tot : sportul, mișcarea, petrecerea 
onof părți din timpul liber in mijlo- 
cul naturii constituie mijloacele cele 
mai eficiente. O dată ajunși ia acea», 
tă concluzie, coi de la I.M.M.R. au 
trecut la acțiune. Serbările cultural- 
sportive organizate in lunca Jiului, la 
Hipodrom, sau la locul de agrement 
numit „Hanul doctorului*  au devenit 
deosebit de apreciate. Aid, cîteva 
ceasuri într-o atmosferă ozonotă, 
Cmp In care întrecerile de volei, da 
fotbal, de handbal, jocurile distrac
tive. alături de evoluțiile ansamblu
rilor culturale, slot petrecute „de noi 
și familiile noastre in mijlocul fami
liei, mai mari, a întreprinderii" — 
OJ.W. ’i place să spună Iul Constantin 
Mitrică, președintele comitetului sin
dical. Pentru că aceste „ieșiri la aer 
curat*  - ca și celelalte activități 
S-ortive despre care vom scrie cu ah 
prilej — sint nu numai posibilități 
de petrecere in mod plăcut a timpu
lui liber, d și un mijloc de realizare 
o unor legături sufletești mai strfnse 
Intre muncitorii de la I.M.M.R., legă
turi cu urmări directe și favorabile 
asupra calității muncii.

Colectivul de la 
locomotive. Dar nu 
este tot un fel de

construcția unei solide educații 
fizice. • Din âte ne-ați expus 
se observă eă, in privința ti
neretului, problema conținutu
lui ații și plăcut al timpului 
liber este relativ ușor de rezol
vat. Ce ne puteți spune insă 
despre timpul liber al celor ee 
muncesc ? • In această pri
vință. extrem de importantă 
este optica celor ce răspund de 
organizarea activităților libere 
ale cetățenilor care muncesc în 
industrie, in agricultură, in co
operația meșteșugărească. In 
instituții, dar și a celor care 
pot interveni in programul pe
trecerii orelor libere prin ac
țiuni organizate In cartiere sau 
la bazele de agrement preoră
șenești. O optică corectă în
seamnă acțiuni ce permit rea
lizarea unei Întregi game da 
mijloace de practicare a exer
cițiului fizic la care omul ti- 
năr sau matur poate apela. Mă 
gîndese, de pildă, că la bazele 
de agrement consiliile popu
lare, rețeaua comercială, consi
liile pentru educație fizică și 
sport ar putea amenaja așa- 
numite „trasee ale sportului de 
masă*,  ta care cetățeanul să 
aibă posibilitatea să efectueze 
tracțiuni in brațe, să sară pen- 
te obstacole, să parcurgă, ia *-  
lergare ușoară, o porțiune de 
teren, de pădure etc. Cred că 
aceste trasee s-ar bucura de 
succes. • Aminteați, ceva mai 
înainte, da rolul familiei ia 
constituirea unei puternice e- 
ducații sportive. Ne puteți da 
amănunte T • In condițiile 
săptăminii de lucru reduse, 
practicarea diferitelor forme 
necompetitive de mișcare ta 
familie se face și mai mult do
rită. Se asigură astfel lin cadru 
independent de acțiune, condi
ționat strict de posibilitățile 
fiecăruia. Aș putea spune chiar 
că familia trebuie să devină 
celula de bază in domeniul for
mării unei concepții solide 
privind necesitatea practicării 
zilnice cel puțin a unei forme 
de mișcare. Eforturile noastre 
in acest sens au Început să se 
materializeze : a ți apărut un 
disc muzical cu diferite exer
ciții de gimnastică de înviorare 
Si a fost elaborat un nomencla
tor de servicii către populație 
pe linia educației fizice și 
spartuM de masă, realizabile 
de către organele sportive, îm
preună eu consiliile populare, 
eu organele de turism și 
aTți factori responsabili.

Faptul ni s-a părut neobiș
nuit : 400 de elevi din Rm. Vll
cea, de la Liceul industrial 
nr. 2 au transformat comuna 
Stolniceni intr-o veritabilă așe
zare sportivă. „De ce Stolni
ceni î“, ne-am întrebat. Am a- 
flat răspunsul de ia directorul 
liceului, ing. Aurel Grama : 
„Pentru că acolo se află inter
natul unității noastre—*.

Elevii, viitori muncitori sau 
tehnicieni in domeniul electro
tehnicii și electromecanicii, au 
deprins gustul mișcării, ai 
sportului, atit in orele de edu
cație fizică, cit și in timpul pe 
care-1 afectează activităților 
„extrașcolare*.  Cura nu toate 
inițiativele pornite din masa 
elevilor se pot materializa in 
perimetrul liceului, o bună par
te dintre ele prind viață la 
Stolniceni, unde după orele de 
meditat» elevii de la ..indus
trial 2*  se dedică sporturilor 
preferate, practidnd cele mai 
diferite discipline : șah, volei, 
handbal, tenis de masă, fotbal, 
rugby. Pe dormitoare, pe ani 
de studii sau, pur și simplu, 
grupați după simpatii— Doi 
pedagogi destoinici, buni orga
nizatori, Gheorgbe Cosmcse» 
și Virgil Popescu, Ii Îndrumă 
și in activitatea sportivă, car» 
debutează zilnic cu gimnastica 
de

pe in 
clubul 
renurile sportive din Stolniceni.

Catedra de educație fizică a 
liceului n-a rămas departe de 
această intensă activitate spor
tivă ,.de după-amiază*  a ele
vilor din internat. Dimpotrivă, 
se face simțită o permanentă 
preocupare pentru a asigura 
elevilor materialele și echipa
mentele necesare, după cum 
unele meciuri sint arbitrate 
chiar de profesorii de speciali
tate. Nieolae Dinescu, de pildă, 
arbitru divizionar A de fotbal, 
nu pregetă să-și formeze emuli 
din chiar elevii săi. Mai mult : 
același inimos dascăl de sport 
s-a inițiat, el însuși, intr-o ra
mură de sport pină nu demult 
necunoscută pe meleagurile vîl- 
ceae — este vorba de rugby —, 
reușind să alcătuiască echipe 
reprezentative ale liceuhn. Par- 
ticiplnd In campionatul pe 
țară al unităților de invățăznint 
din rețeaua Ministerului trane- 
porturilor șt telecomunicațiilor, 
una dintre ele a ajuns in tur
neul final al competiției. A- 
cum. elevii de la „industrial î*  
au ajuna șă îndrăgească spor
tul cu balonul oval aproape tot 
atit de mult ca și fotbalul—

CU

Radu T1MOFTE

Cent dr. loai Dragau:

— Ce este, tovarășe

— Ne am obișnuit să

taviorare și continui apnoa-

fiecare după-amiază la 
internatului sau pe te-

T. BRADEȚEANU

La Biofarm București

EXCURSIILE PREFERINȚA

Șl LA „ETAJ"

IN CĂMINUL

NEFAMILIȘTILOR

FETELOR ÎN HALATE ALBE
duminica 
cu bule- 
din Ca-

I.M.M.R. repară 
uită că fi omul 
locomotivă...

Em. F.

Am fost prezenți, 
trecută, tn parcul vecin 
vardul Leontin Sălăjan 
pîtală, printre numeroasele co
lective de tineri — băieți si fete 
— aflate la munca patriotică de 
amenajare a spatiilor pentru vi
itoarele plantări de pomi. Notam 
despre acel fruntași ai hărniciei: 
.Fetele de la Biofarm sint pre
zente peste tot. cu voie bună șt 
spor—*.

— Este prima acțiune de acest 
fel, tovarășă Virginica Barbu T 
Vă întrebăm în calitatea dv. de 
secretară a comitetului U.T.C.

— Cum o să fie prima î Sin
teza un colectiv mic, in compa
rație cu alte unități, dar asta 
nu înseamnă că risipim timpul 
liber fără rost. Fetelor le place 
munca, le place sportul, drume
țiile, mișcarea la aer liber. Vo- 
niți la unitate și-o să vedeți.

Pe tehniciană Eugenia Rizescu. 
președinta Comitetului sindicatu
lui, 
tei. ba.
fete 
rele

am găsit-o în secția table- 
împreună cu Virginica B ar
in jurul lor, ciorchine de 
tn halate albe — muncitoa- 
aflate in minutele de pauză. 
Profităm de răgazul pentru 

destindere și gustare, ne spunea 
tehniciană Eugenia Rlzescu. 
vem o mulțime de probleme 
rezolvat—

Printre acestea, cum aveam 
constatăm, multe erau legate 
timpul liber al tinerelor munci
toare : înscrieri pentru o excur
sie cu autocarul pină la Voina,

A-

să 
de

eu program de Întreceri sportiva 
tn cadrul ediției a Il-a a J>*-  
ciadel*;  organizarea unei drume
ții spre Pustnicul, pentru un con
curs de orientare turistică ; de
clanșarea campionatului asocia
ției la șah; formarea unei bri
găzi de muncă patriotică pe șan
tierul Întreprinderii, aflată tn 
extindere ; repetițiile brigăzii 
artistice...

Aflăm că președinta Comitetu
lui sindicatului a fost sportivă, 
pină mal ieri jucătoare de bază 
tn echipa de volei a întreprin
deri, iar președintele asociației, 
tehnicianul ion Vlnulescu, de 
eurtnd reales în această muncă, 
a fost sl ei sportiv, baschetba
list. Așadar, oameni pasionați de 
sport aleși să organizeze si să 
Îndrume activitatea sportivă tn 
întreprindere. Iată un lucru care 
rodește din plin. La punctul al 
doilea din planul de măsuri a- 
doptat tn adunarea de dare de 
seamă șl alegeri se precizează: 
•Vom extinde activitatea turisti
că, drumețiile și excursiile, ea 
forme de petrecere a timpului li
ber plăcut, eu folos, pentru men
ținerea sănătății și forței de 
muncă*.

Fetele în alb și-au reluat lucrul, 
Iar noi am promis că vom re
veni pentru a urmări felul cum 
va 11 îndeplinit acest frumos o- 
biectlv din planul asociației spor
tive.

La început, blocurile M 1, 
M 1 ți M 3 din cartierul VI- 
tan s-au numit simplu : 
blocuri pentru tineri nefaml- 
Uștl care lucrează în con
strucții. Apoi au apărut „M 4, 
M 5*  etc., ș-a ridicat clubul, 
s-a construit cantina-restau- 
rant, s-a dat tn folosință sala 
de sport, s-a inaugurat pisci
na s.a„ iar „blocurile*  au 
devenit „orășelul tinerilor 
nefamiliști din construcții*.

Ce loc ocupi sportul in a- 
cest orășel al celor care lu
crează pe marile șantiere ale 
Capitalei r Ocupă, tn limba
jul constructorilor, „parter*  
Si „etaj*.  La nivelul „parte
rului*  se joacă non-stop te
nis de masă. A venit, bună
oară, „schimbul*  care tnalfd 
noua Cale a Moșilor, consul
tă programul activităților cul
tural-sportive din orășel șl 
alege : spectacol la club, de
monstrații de box sau lupte 
tn sala de sport, întreceri de 
tenis de masă, volei, popice, 
handbal etc. Dacă preferă 
șahul, scoate din buzunarul 
salopetei legitimația de „că- 
minist*,  o prezintă instructo
rului sportiv de serviciu pe 
orășel ți... la „etaj*  mută 
pion el la e4.

Din punct de vedere orga
nizatoric, instructorii sportivi 
sint activiști voluntari ai 
Consiliului asociațiilor sporti
ve din construcții. Din... 
punctul lor de vedere, adică 
al instructorilor, sint iubitori 
oi sportului care, la vtrsta 
de după pensie, îndeamnă ți 
pe alții să practice sportul, 

sfirșit, din punctul nostru 
vedere, numai cuvinte de 

acești veterani

ai

Viorel TONCEANU

pe 
In 
de 
laudă pentru __ , _______
si sportului, excepționali tn- 
drumători sportivi, educatori 
neobosiți ai tinerilor. Citeva 
nume : Grlgore volcu (po
pice), Aurel Stroie (șah), Nl- 
colae Dumitrescu (tenis de 
masă), Damlan Pompeus (tir).

Dar, sport la „parter*  ți 
„etaj*  înseamnă și numeroa
se alte Întreceri. înseamnă 
concursuri „inter-etaje*.  în
seamnă turnee pe „blocuri*,  
pe întreg acest orășel, și „in- 
ter-orășele*,  adică intre con
structorii care locuiesc b*  
blocurile de nefamiliști ridi
cate la „Ciurel*,  tn „Drumul 
Murgului*,  sau In „Pajurei*.  
înseamnă, I» fine, ample în
treceri organizate, conform 
calendarului competițional, de 
către cele 21 de asociații 
sportive ale constructorilor 
bucureșteni. Ele cuprind pes
te 35 000 de iubitori ai spor
tului — dulgheri, zidari, fie- 
rari-betoniști, mecanici etc, 
— tineri și virstnici da pe 
marile grupuri de șantiere 
care înalță Pantelimonul, Co- 
lentina, Rahova — frumoasa 
noastră Capitală l

Vasiie TOFAN

„CINE SE MIȘCA E VÎRSTNIC.. DOAR PE HIRTIE!"
doctor, virata a

considerăm vîrsta 
a treia <fln punct de vedere calendaristic, 
adică aceea care urmează după pensio
nare.

— Cum ar trebui să fie corelată activi
tatea de educație fizică și sport cu această 
virată a treia ?

— Dacă ne referim concret la activitatea 
fizică, de mișcare, la mijloace și principii 
care convin acestei vîrste, trebuie să avem 
în vedere cel puțin doi factori : 1) con
tinuitatea, și anume dacă avem de-a face 
cu un practicant al mișcării, al sportului, 
al drumeției șl turismului, activități cărora 
li s-a dedicat din vîrste foarte tinere ; 2) 
timpul disponibil pentru mișcare, limitat, 
firesc, la virstele intîi și a doua, dar exis
tent din belșug la această virată a treia. 
Ceî care au practicat din tinerețe mișcarea 
fizică, sportul, le vor continua, cu sau fără 
sfatul nostru, desigur, vizînd acum mobi
litatea articulațiile»-, actul respirator și to
nusul mușchilor, aceste trei calități fiind 
tot mai solicitate, pe măsura înaintării 
în virată. Iată de ce, alături de activitățile 
care aici devin reflexe pentru această ca
tegorie de virstnici, mersul pe jos zilnic, 
gimnastica la domiciliu sau la un centru

de gimnastică igienică, mersul pe bicicletă 
trebuie neapărat adăugate. Altfel se pune 
problema cu cei care nu au practicat miș
carea fizică. Odată cu pensionarea, ei tre
buie 
fiind 
nale, 
ritm 
pe plan morfologic și funcțional.

— Ce le recomandați acestor— Începători 
virstnici ?

— Simple preocupări cind ești In casă, 
în familie, nu sint suficiente, pentru a ob
ține din factorul mișcare excitantul care 
asigură menținerea unui tonus biologic co
respunzător. Pentru această categorie este 
absolut necesar să se instituie un regim 
sistematic de mișcare zilnică, cu caracter 
de întreținere șt de stimulare. Pentru a- 
ceștia, ziua ar trebui să înceapă cu gim
nastica igienică de înviorare de 8—10 mi
nute, cu accent pe amplitudinea mișcări
lor, pe mobilitatea articulațiilor, pe regla
rea respirației și stimularea mușchilor. 
Apoi, o oră de mers pe jos. In ritmul 
adecvat posibilităților individuale, apare la 
fel ca o cerință minimală, la efortul 
adăugîndu-se și efectul factorului de 
diu. Se recomandă și unele activități 
podărești, de precizie, de tndemînare.

să desfășoare o cotă de mișcare, știut 
că întreruperea activității profesio- 

deci și a mișcării, predispune intr-un 
destul de rapid la dereglări biologice,

fizic 
me- 
£<XS- 
evi-

tîndu-se cele care impun corpului poziții 
nefavorabile — aplecări cu capul in jos, 
încordări statice prelungite. Ziua s-ar în
cheia cu cîteva exerciții de gimnastică 
care au un dublu scop : relaxarea organis
mului pentru asigurarea somnului și între
ținerea psiho-fizică. Aceste activități ac 
trebui constituite intr-un stereotip de 
ritm cotidian de viață. în concordanță c« 
contextul rațional al acestei vîrste (ali
mentație rațională, alternare judicioasă a 
activității fizice cu cea spirituală).

— Ce mutații s-ar putea produce, dato
rită acestei optici salutare ?

— Vorbind de diverse forme de mișcare 
la virsta a treia. în conceptul actual de 
profilaxie al medicinii ar trebui să ne în
toarcem la vîrsta a doua, întrucît o ase
menea practică, cu mijloace mult mai va
riate și mai intensive, înseamnă, în fond, 
o lungire a vîrstei a doua. Intr-un aseme
nea context, vîrsta a treia ar fi legată de 
un regim de mișcare numai sub aspect 
de întreținere. în condiții fiziologice cit 
mai bune, de randament In diversele acti
vități din familie și din societate, potrivit 
principiului că cine se mișcă e vîrstnic— 
doar pe hîrtie I

Horia CRISTEA



KUMAI VINTUL PUTERNIC
SCHIFURILE ROMÂNEȘTI
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$ ÎN 1974 - 5 MEDALII, LA URMĂTOARELE SĂ NU MAI ADMITEM NICI UN G

I PATRU EDIȚII - DOAR 6! E

t

1

I
2

Canotajul românesc deține un palmares 
remarcabil. Aproape că nu a existat sezon 
în ultimii 10—15 ani în care vlslașii ți vîsla- 
șele noastre să nu se întoarcă de la marile 
competiții europene și mondiale cu o serie de 
performanțe meritorii. Amintiri dintre cele mai 
frumoase ni le evocă ediția din anul 1974 a 
campionatelor lumii, anul tn care au fost 
decernate primele titluri 
cerile feminine. A- 
tunci, pe faimoasa 
pistă de la Lucerna 
Cornelia Neacșu și 
Marilena Ghiță au 
devenit campioane ale 
lumii la proba de 2 
f.c., ambarcațiunea de 
4+1 vîsle a dobîndit 
medalii de argint, iar 
cele de 4+1 rame și 
8+1 — medalii de 
bronz. Și pentru a 
completa acest fru
mos palmares al fe
telor, I. Oanță și D. 
Grumczescu au deve
nit, la rîndul lor, vi- 
cecampioni mondiali, 
tot în proba de 2 f.c.

5 MEDALII LA O 
SINGURA EDIȚIE — 
un veritabil record 1 
Din păcate însă în 
anii care au urmat, 
canotorii și canotoa
rele, deși au urcat cu 
regularitate pe podiu
mul de premiere, nu 
s-au mai apropiat de

la 
au 

sin- 
1975),

supreme ți in lntre-

1974 - CM. de la Lucerna

1 medalie de aur la 2 f.c.
2 medalii de argint la 44-1 visle p 2 f.c (m)
2 medalii de bronz la 44-1 rame ți 84-1

1975 - CM. de la Nottingham

1

1

1
1

1

medalii de bronz la 2 f-C. și 4 Lc. (m)

1976 — J.O. de la Montreal

medalie de bronz la 44-1 »Ule

1977 — CM. de la Amsterdam

medalie de argint la 44~1 visle 
medalie de bronz la 44*1  rame

1978 - CM. din N. Zeelandă

medalie de bronz ia 4-J-1 rameperformanța de 
Lucerna ; băieții 
mai cucerit o 
gură medalie (în „ 
toarele 4 confruntări supreme, doar 5 me
dalii. Și aceasta în duda faptului că de fie
care dată antrenorii noștri prezentau la start 
cel puțin 2—3 schifuri cu țanse evidente la 
un loc fruntaș.

Spre regretul nostru, nid bilanțul la C.M. 
din Noua Zeelandă nu a fost la Înălțimea 
așteptărilor a valorilor, și — de ce să n-o spu
nem — la nivelul condițiilor de pregătire pe 
care le-au avut reprezentantele noastre.

Este adevărat, pentru prima oară In istoria 
acestei competiții, toate cele 5 schifuri femi
nine românești au avut cinstea de a concura 
in finală ți ca atare de a puncta în clasa
mentul pe națiuni. O asemenea performanță

iar fetele, la urmă-

nu a mai fost decît la Indemîna sportivelor 
din RD. Germană ți Bulgaria, ale căror evo
luții finale au fost mult superioare. în schimb, 
din cele 3—3 medalii pe care ți le-au propus 
să le cucerească pe lacul Karapiro, reprezen
tantele noastre nu au dobîndit decît una sin
gură, datorită eforturilor schitului .de 4+1 
rame alcătuit din Elena Oprea, Florica Szi- 
laghî. Florica Dospinescu, Georgeta Mațca 

(toate de la Dinamo 
București) și cîrmacea 
timișorean că Aneta 
Matei. MULT PREA 
PUȚIN FAȚĂ DE PO
SIBILITĂȚILE REA
LE ALE CELOR 15 
SPORTIVE CARE 
S-AU DEPLASAT ÎN 
NOUA ZEELANDĂ.

Se aștepta evident 
mai mult de la am
barcațiunea de 2 f.c. 
alcătuită 
sportive 
cu mare 
Marlena 
Angelica Chertic (me
daliate 
1975), ca ți de la bar
ca de dublu vîsle 
(Olga Homeghi—San
da Toma), învingă
toare în majoritatea 
regatelor la care a 
participat în acest an. 
Surprinde, de aseme
nea, ți rezultatul schi
fului de 4+1 visle, 
pe care ne obișnuisem 
să-1 vedem urclnd pe 
podium.

Constatăm ea același 
regret că după foarte 

au lipsit de la startul

finalelor, vîntui a suflat vio
lent din lateral, sportivele 
noastre, lipsite de experiență, 
fiind nevoite să facă adevă
rate eforturi pentru a menține 
ți stabilitatea bărcilor in cursă.

Ce am putea să ne mai re
proșăm 7 Asistența medicală — 
insuficientă. Au existat dese 
cazuri de îmbolnăviri tn Iot ți 
prea multe SCUTIRI MEDICA-

absolut 
genți, fi 
Urea ua 
dicate. 
aceste 
ta 1979 

în al 
trebui a 
nificard 
parca 1 
oale. îrl

din două 
de valoare 
experiență, 
Zagoni ți

cu bronz in

mulți ani, canotorii ___
Întrecerii supreme. Motivul 7 Evident, lipsa 
de valoare internațională a campionilor țării 
noastre. O excepție ar face poate echipajul 
de 2+1 condus de Petre Ceapura, care ar fi 
avut unele țanse la medalii, pe lacul Kara- 
piro, dar eu o singură floare...

Avlnd In vedere situația actuală a cano
tajului românesc, In fața căruia stau sarcini 
majore pentru J.O. din 1980 am invitat cițiva 
tehnicieni ți specialiști cunoscuți să explice 
cauza Îndeplinirii PARȚIALE a obiectivelor 
acestui an intermediar, precum ți măsurile 
pe care le preconizează pentru ca la Jocurile 
Olimpice, peste mai puțin de doi ani, schitu
rile românești să fie din nou la Înălțime.

c

țiri Infl 
•elecțiel 
ce cazi
• barca

peste J 
echipaj] 
( probii

Valeria Răcflă, o eperanți olimpici a canotajului feminin 
Foto : D. NEAGU

etos ; 1 
In ace: 
parti di 
tr-o Iu 
nici o

I
I
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„CONDIȚIILE SPECIALE" DE CONCURS

în sfîrșit, nu tre- 
uitat ți faptul că in 

două din cele 5 bărci care an 
obținut calificarea In finale au 
vfslit debutante, sportive care 
au făcut cunoștință cu canota
jul fn urmă cu 16 hmi 1

Pentru îndeplinirea integrală 
a obiectivelor fixate la J.O. «fin 
1980 vom lucra ta continuare 
ta același ritm. Este prevăzută 
0 creștere de aproximativ 14 la 
sută a volumuliM țț ta tend- 
tățiL Vom căuta să ieșim pe 
apă cel tlrziu la Începutul lunii 
martie pentru a parcurge în
treg kilometrajul fixat Io pia- 
norfle de antrenament Este

LE. 
buie

CORfl 
secției ■ 
Centru® 
ti ce al H 
cauzele® 
obiccti® 
campioB 
ne de <■ 
dă t.și ■ 
neir.de! 
preoți 
secții ( 
liza te 
pare 1 
1980. 1 
C.F.R. 
șoara. 
Orrova 
Metal u 
Bucure 
fida e 
direcții

CHIAR Șl SPORTIVELE CELE MAI EXPERIMENTATE MAI

NU POT FI PREVENITE?
GH. GIURCĂNEANU, secre

tarul federației de specialitate, 
prezent la întrecerile campio
natelor lumii ne-a oferit o se
rie de interesante amănunte a- 
supra activității In 1978 ți a 
perspectivelor de viitor.

— Care au fost obiective
le canotajului la C.M. din 
acest an 7

— Ne-am propus cucerirea 
anei medalii de argint ți a 
anei medalii de bronz. Nu am 
obținut decît una singură, pe 
cea de bronz, care ar fi tre
buit să fie însă de argint. De
altfel, vă voi relata și unele 
amănunte care au scăpat pre
sei de specialitate la vremea 
respectivă. în finala propriu-zi- 
să de 4+1 rame, barca noas
tră s-a aflat permanent pe lo
cul secund, în urma schitului 
R.D. Germane, dar cu un a- 
vans mare față de celelalte 
adversare. Cînd mai erau 300 
de metri pînă la sosire, arbi
trii au oprit în mod inexpli
cabil cursa. Ambarcațiunea 
U.R.S.S., aflată în acel moment 
pe locul V, a părăsit culoarul 
ți a intrat In cel al Canadei, 
care se afla pe ultimul loc. 
Sportivele vinovate de accident 
au fost descalificate, iar — 
hotărlre unică — finala s-a tras 
din nou. De această dată am 
pierdut locul secund în favoa
rea echipajului din S.U.A. pe 
ultimii 25 de metri. Sincer vor
bind. așteptam cîte o medalie 
ți de la șchiful de dublu vîsle 
sau cel de 2 f.c. Homeghi și 
Toma n-au avut destulă expe
riență, dar nici nu au fost su
ficient pregătite — ca și cuplul 
Zagoni—Chertic — pentru a 
face față unor condiții de con
curs speciale.

— S-ar fi putut preveni 
aceste „condiții speciale” T

— în parte, fără îndoială.

Deși știam că nn vom putea 
deplasa bărcile noastre, am 
hotărît, totuși, să participăm. 
Nu am vrut să pierdem contac
tul cu elita canotajului femi
nin. Pe viitor Insă nu vom 
mai comite o asemenea gre
șeală. în ceea ce privește vîsli- 
tul împotriva vlntului lateral— 
Aici trebuie să recunosc că au 
greșit antrenorii. La Snagov, 
de cîte ori este fixată o pistă 
de control se așteaptă „calm 
plat”; o eroare care de aceas
tă dată ne-a costat foarte mult. 
Și este păcat pentru că fetele 
au muncit ca in nici un alt an.

— Cum explicați lipsa 
ambarcațiunilor masculine 
— pentru prima oară — de 
la C.M.?

— Toate concursurile interne 
ne-au dovedit că anul acesta 
s-a lucrat prea puțin la clu
buri și ca atare nu am avut 
certitudinea obținerii unor per
formanțe de valoare. Cum de
plasarea pînă în Noua Zeelan
dă costa foarte mult am hotă
rît ca de data aceasta să re
nunțăm. Totuși, cred că 
vom reuși să aliniem 2—3 schi
furi de valoare ți la întrece
rile masculine de la J.O.

— Pe ce coordonate 
va desfășura activitatea 
anii următori ?

— Vom face tot 
antrenamentele să 
luna martie, pe 
norii au prevăzut o creștere a 
volumului și intensității. Pre
gătirea se va desfășura, ca ți 
tn sezonul trecut, pe ambar
cațiuni mici : simplu și dublu, 
la vîsle și schifuri de 2 f.c. la 
rame. Campionatele acestor 
ambarcații, prevăzute pentru 
luna mai, vor reprezenta o ve
ritabilă selecție pentru „mon
dialele” de la Bled (28 august 
— 8 septembrie). Se intențio-

nează ți alcătuirea unui „opt” 
feminin, deocamdată ea șanse 
de finală la CJd. în paralel, 
vom continua acțiunile de se
lecție, atît la fete, cit ți la 
băieți, repetînd un experiment 
care s-a dovedit folositor. Nu 
trebuie să uităm că 
limpice vor fi ți In 
1988— Iar canotajul 
eu tradiția sa, are
datoria, dar și posibilitatea de 
a figura la loc de cinste In ori
ce bilanț olimpic.

Jocuri O— 
1984 ți In 
românesc, 
nu numai

AJLKXANT3KU APOS- 
TKANU, antrenor ta clu
bul Steaua: „Am tost 
oonvins că barca de du
bla rame, alcătuit*  poa
te <Ua cele mal experi
mentate canotoare pe 
care le avem la aceas
tă oră. Marlena Zago- 
nl țl Angelica Chertic șt 
pe care am pregătit-o 
ta mod special pentru 
• cuceri o medalie 
C.M, lșl va atinge 
Meetivul. $1 totuși 
na au obținut decît 
cui S...

X drept, eampioai 
noastre au arat ect 
defavorabil culoar, 
alături de ele a trai 
chlpajul R. D. Germane, 
care a ți intrat ta po
sesia titlului, ta timp 
ea adversarele noastre 
ooncurau pe barca pe

lo-

V

(Urmare din pag. I)

se 
in
caposibilul 

Înceapă din 
apă. Antre-

Asemenea situații se pot ivi ori- 
dnd ți oriunde, așa Incit, trebuie 
acționat energic și eficient In 
acele direcții care pot asigura, 
in viitor, depășirea unor ast
fel de obstacole (pe care nu 
le-au intîlnit numai sportivele 
noastre...) sau 
sînt specifice 
tice

Să spunem, 
ne de idei, că 
sportului de performanță, pen
tru canotaj continuă să fie re
dusă, doar secțiile cîtorva 
buri bucureștene activînd 
măsura cerințelor actuale, 
ceasta deși Programul de 
voltare a mișcării sportive pînă 
in 1980 prevedea, printre alte
le, întărirea corespunzătoare a 
secțiilor din Arad, Timișoara, 
Orșova, Piatra Neamț, Manga
lia, Bacău, Hunedoara etc., 
precum și înființarea unor noi 
secții in iudețele Vîlcea, Argeș, 
Dolj și Maramureș.

a altora care 
sporturilor nau-

in această ordi- 
baza de masă a

clu- 
pe 
a- 

dez-

care țtâau s-o conducă, 
chiar si Împotriva vis
tului lateral, Zagoni ți 
Chertic n-eu reușit să 

ded 
mal 
încă 
mal

se descurce. Iată 
că șl canotoarele 
experimentate au 
de Învățat. Șl ar___
exista o explicație a re
zultatului sub posibili
tăți : fetele au Început 
pregătirea foarte tlrziu, 
abia la sflrșitul lunii a- 
prllie șl eu toate efortu- 
rfie făcute pentru a re
cupera timpul pierdut tn 
«mile ee au urmat, ele 
s-au prezentat In Noua 
Zeelandă cu un minus 
sexios de kilometri par
curși. Păstrez totuși con
vingerea că aceste două 
talentate sportive mal 
au o rezervă de elteva 
secunde șl că stnt capa
bile de cel mai bun 
rezultat al canotoarelor 
noastre la J.O.

Am Upslt, pentru pri
ma oară după multă 
vreme, ia Întrecerile 
masculine ale C.M. deal
— este convingerea mea
— puteam prezenta două
echipaje p+1 »1 4 vis
le) cu țanse clare"'', de 
obținerea unor medalii. 
Barca tal Ceapura a În
trecut anul acesta pe cea 
a campionilor lumii, iar 
schitul de 4 visle a fost 
tovlngător Ia regatele 
Grttnau țl Fraga. Este 
limpede Insă că valoa
rea canotajului 
nu este prea 
Nu prea avem 
selecționa ți —
să-mi fac ți autocritica
— la nai la club nu am 
rădicat Încă elemente de 
certă valoare mondială, 
in această direcție, atît 
eu, rit țl colegii mei

masculin 
zidi ca tă. 
de unde 

trebuie

Continuă, de asemenea. să 
se mențină decalajul valoric 
intre echipajele masculine ți 
cele feminine, situație care di
minuează potențialul canotaju
lui nostru. Lipsesc, oare, schi- 
fiștii talentați, cu perspective 
de progres și afirmare interna
țională — inclusiv la Jocurile 
Olimpice 7 Din opiniile expri
mate de unii dintre specialiștii 
invitați la „masa rotundă” des
prindem, mai degrabă, conclu
zia că atît federația, cit și clu
burile și antrenorii își îndreap
tă prea puțin atenția și preo
cupările spre lotul masculin. 
Știm că la întrecerile băieți
lor sînt Întotdeauna mai mulți 
concurenți, de valoare ridica
tă, că In aceste probe este tot 
mai greu de cucerit titluri sau 
medalii, dar nu putem uita că 
reprezentanții țării noastre au 
reușit, de cîteva ori, asemenea 
succese de prestigiu. Depinde 
de factorii eu răspundere in 
canotaj ca echipele masculine

să urce, din nou, podiumul 
laureaților.

„Cheia” tuturor problemelor 
rămîne, însă — așa cum re
marca In cunoștință de cauză 
și cu multă sinceritate unul 
din interlocutorii noștri — 
CALITATEA muncii de instrui
re. într-adevăr, deși pregătirea 
pe apă a început ceva mai 
tîrziu, obiectivele CANTITATI
VE ale pregătirii au fost înde
plinite, fiind chiar de eviden
țiat participarea conștientă, 
disciplinată a sportivilor. Ca
notajul a devenit, însă, unul 
din sporturile care obligă pe 
cei care-1 practică și, firește, 
pe cei care s-au specializat In 
acest domeniu, la o permanen
tă cunoaștere și aplicare a 
NOULUI — în selecție și pre
gătire, în construcția și folosi
rea ambarcațiunilor, în alimen
tație, refacere etc. Toate aces
tea implică, așa cum dealtfel 
subliniau unii dintre invitații 
noștri, contribuția sporită a 
cercetării științifice, a medici-

nii sp 
portan 
o capi 
a tem 
canota 
rea 
parten 
a par 
prezin 
concui

Can 
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numai 
fete d 
ternaț 
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— eti 
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din 1: 
nesc.
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AAIITȚ I Conferințele de dări de seamă și alegeri

POATE ÎMPINGE I SPORTIVII DINAMOVIȘTI VIZEAZĂ 

E KOI MEDALII ășirea obiectivelor asumate
PENTRU JOCURILE OLIMPICE DIN 1980

NU A

AL“

1VĂȚAT
năm dova- 

ipare și 
(S nu 

Id un fel 
In pregă-

la plă
ți partici- 
totemațio- 

nu va mal 
n In cunc- 
ileriSar iar 

naai judi- 
fatimple ca 

fetele au 
icursuri în- 
nu au avut 
rtămim to

ul lot el va 
lin bună tă- 

curs urile de 
ară. In ori- 
din timp și 
elemente de 
a Moscova, 
putem avea 
l toate cele

PRIVIM CD ÎNCREDERE
VIITOARELE MARI COMPETIȚII I

8TELIAN PE
TROV, antrenor e- 
merit la ciobul Di
namo: „S-ar cuveni 
de amintit, Intii. că 
la recentele cam
pionate mondiale de 
canotaj din Noua 
Zeelandă echipajul 
feminin de schit 
4+1 rame — alcă
tuit din. sportive di- 
namoviste — a cu
cerit medalia de 
bronz. S-ar cuveni 
tasă, de amintit și 
faptul că la aceste 
campionate mon
diale ae putea rea
liza mult mai mult. 
Pe scurt, aed că 
trei riiîț cauzele 
principale care sa 
condus la neir.de- 
pUnirea otdectiveăcc 
propuse pentru a- 
eest mijloc de d- 
du olimpic. Vot În
cepe cu mult Ascu- 

șeful 
lanță * 
științi- 
ia din 

tegrale a 
pentru 

lie fem ini- 
ba Zeelan- 
licația In 

urilor de 
cele 12 
nomina

le partici- 
pspice din 
la Voința, 
din Timi- 

lavăț din 
|p. Neamț, 
limpia din 
Iții, In po- 
Iplaa unic 
umăr des-

Zagonl 
>m căuta 

antrena- 
tine. în 
Iul, fetele 
idlcat șl 
! ambl- 
ovedească 
t loc V 

acci- 
lnsă $1 
eficient 
lor m 
alimen- 

după 
că la 
aceste 
lăsate 

iplărli*.

tul de mare de elemente talen
tate, nu au contribuit eu nimic 
la lărgirea lotului nostru re
prezentativ pentru CJd. Chiar 
și acele cluburi care au avut 
reprezentante Ia recentele 
„mondiale" nu s-au achitat in
tegral de sarcinile asumate 
privind numărul de sportive 
incluse în lot.

Nivelul de pregătire ăl celor 
ÎS sportive care ne-au repre
zentat la CLM. a fost destul de 
ridicat, dovadă că toate echi
pajele trimise s-au calificat în 
finale. Ele aveau dreptul să 
aspire la medalii. Din păcate, 
numai schiful de 4+1 rame a 
obținut-o pe cea de bronz. Mo
tivul ? In nici un caz nu tre
buie căutat In procesul de in
struire privit prin prisma in
dicatorilor metodologici CAN
TITATIVI, întrucît antrenorii 
au ridicat ștacheta la cotele ce
rințelor mondiale. CALITATEA, 
însă, nu a ținut pasul cu a- 
ceste 
greșeli 
lltului, 
cusiuni 
țațelor. ___ .____ _ _____
interioare pe minerul ramei — 
la circa 30 cm față de cea ex
terioară — duce la • pierdere 

cerințe. Persistă încă 
serioase In tehnica vf>- 
greșeli care au reper- 
negative asupra rezul- 
Bunăoară. priza palmei

DOAR CANOTAJUL FEMININ
TREBUIE SA NE PREOCUPE?

ăm im- 
pe care 

temeinică 
ce din 

studie- 
ncipalilor 

ca ți 
care le 

liste de

dispune 
pentru a 
pr la un 
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româ-

SERGIU ZELINSCHI, șeful secției sporturi nautice a 
I.E.F.S. : „După cum se știe, echipajul masculin de schif 
2+1 nu a participat la campionatele mondiale din acest an. 
El ar fi avut, poate, șanse să cucerească o medalie. Dar, ob
ținerea acestei medalii nu ar fi schimbat prea mult situația 
de fond a canotajului românesc care, de cițiva ani, se află 
intr-un evident regres valoric internațional. Cauzele ? In pri
mul rind, numărul extrem de mic al secțiilor de seniori. Propriu- 
zis, doar trei cu rezultate de valoare : Dinamo, Steaua și 
C.N.A.S.E. Și acestea cu efective restrinse, cu o selecție insu
ficient dirijată după criterii științifice, cu destule greutăți de 
ordin organizatoric și material.

Apoi, vom semnala restrîngerea tot mai accentuată a sfe
rei de interes pentru canotajul masculin. Aceasta, in bună 
parte, datorită „transferului" de preocupări a majorității an
trenorilor, respectiv a cluburilor, spre canotajul feminin. Spre 
regretul multora acest „sens unic" către canotajul feminin 
preocupă în special atit F.R.C.Y., cit și secția de performanță 
a CJV.E.F^.

O altă cauză a răminerii in urmă a canotajului nostru 
masculin este legată de problema schimbului de miine. Cu 
toate că in rtndul juniorilor apar, uneori, tineri talentați, ei 
nu mai confirmă atunci cînd devin seniori. De ce ? In primul 
rind datorită unor greșeli in metodica pregătirii. Firește, unii 
tehnicieni — prin lipsa lor de inițiativă, prin folosirea unor 
metode de pregătire depășite — contribuind direct la menți
nerea acestei situații.

Fără îndoială se impune o analiză temeinică, constructi
vă, a canotajului nostru masculin. Sînt convins că prin acor
darea unei atenții deosebite, a unui sprijin efectiv, dublate 
de o muncă de calitate, canotajul masculin se va putea pre
zenta cu succes la campionatele mondiale din 1979, la viitoa
rele Jocuri Olimpice, așa cum dealtfel a făcut-o mulți ani 
la rind, pînă acum.

Pagini redactate de Adrian VAS1L1U și Vasile TOFAN

de 5 kg forță pe pală la fie
care lovitură. Dacă pierderea 
o înmulțim cu aproximativ 140 
de lovituri cfte se efectuează 
tatr-o cursă șl dacă o raportăm 
și la numărul persoanelor din 
echipaj, cantitatea de forță ri
sipită este apreciabilă.

Aceste defecțiuni apar, Creș
te, In faza de formare a de
prinderilor motrice, devenind 
cu timpul mișcări stereotipe, 
mai greu de corectat, dar nu 
imposibil. La acest capitol teh
nic putem afirma că am avut 
greutăți în conducerea științi
fică a pregătirilor și prin fap
tul că nu am dispus de o pistă 
balizată, care să ofere posibi
litatea înregistrării timpilor in
termediari în curse, pentru a 
putea studia „curbele de dece- 
lerare" In timpul efortului.

Evident, din greșeli se înva
ță. Pe viitor dorim să ne în
dreptăm atenția către o muncă 
de calitate fină, care poate 
izvorî din programarea instrui
rii pe baza intensificării inves
tigațiilor in vederea surprinde
rii elementelor de mare subti
litate biochimică, biomotrică. 
biomecanică, psihologică, fizio
logică și ergonomici ce favori
zează, determină performanța".
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Eilele trecute a avut loc con
ferința de dare de seamă ți 
alegeri a clubului sportiv D»- 
namo București, la care au par
ticipat reprezentanți ai Minis
terului de Interne și C.NJLF.ȘL, 
sportivi, antrenori, cadre din 
conducerea clubului, invitați. 
Ampla analiză a rezultatelor și 
performanțelor obținute de spor
tivii dinamoviști in anul 1971 
a fost făcută cu multă exigen
ță, in spiritul criticii și auto
criticii manifestate atft de da
rea de seamă, cit și In corin
tul tehnicienilor și sportivilor 
dinamoviști.

Darea de seamă pi - tentată 
de președintele clubului, eoL 
Cosma Liță, a scos în evidență 
că întreaga muncă a tehnicie
nilor și sportivilor a avut la 
bază sarcinile reieșite dm 
Hotărirea Plenarei C.C. al 
P.CJL cu privire la dezvoltarea 
continuă a educației fizice și 
sportului, din Programul pri
vind dezvoltarea activității da 
educație fizică și sport pe pe
rioada 1976—1980. aprobat de Co
mitetul Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. prețioasele indicații 
cuprinse in Mesajul tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU adre
sat Conferinței pe 
țară a mișcării 
sportive. Evident, 
darea de seamă s-a 
referit la realiză
rile și M lipsurile 
din acest an, dar 
toate acestea au 
tos: analizate în 
perspectiva parti
cipării sportivilor 
dinamoviști la J.O. 
din anul 1980, a 
ceea ce se așteap
tă de la ei.

Conferința a fă
cut bilanțul anu
lui In curs, an In 
care clubul a săr
bătorit trei dece
nii de existență, 
eveniment care a 
stimulat sportivii 
pentru îndeplinirea 
și depășirea obi
ectivelor propuse, 
pentru atingerea 
celor mai înalte 
valori In perspec
tiva J.O. de la Mos
cova. S-a precizat, 
eu satisfacția înde
plinirii datoriei, că 
în eei 30 
activitate 
el ub ului 
rit 47 
dalii la 
Olimpice, 
medalii 
mondiale, 
pionatele 
balcanice, ________ _____
pioni naționali și au fost corec
tate 2097 de recorduri republi
cane.

In anul 1978, sportivii dina
moviști au cucerit 12 medalii 
la campionatele mondiale și tot 
atltea la întrecerile celor mal 
buni sportivi din Europa, pre- 
eum și 47 de titluri balcanice, 
depășindu-se angajamentele a- 
sumate. A fost reliefată mun
ca plină de abnegație și de dă
ruire pentru culorile patriei a 
sportivilor Ivan Patzaichin, 
Vasile Dîba, Maria Cozma, 
Nastasia Buri, Cuprian Maca- 
rencu (caiac-canoe), Anca Gri- 
goraș și Dan Grecu (gimnasti
că), Nicu Gingă și Ion Păun 
(greco-romane), Gheorghe Nica, 
Ion Constantin, Mircea Paras- 
chiv, Pomp iii u Borș (rugby). 
Elena Oprea (canotaj), Virginia 
Ruzici (tenis), a antrenorilor 
Radu Huțan, Stavru Teodorov, 
Emilia Liță, Mircea Bădulescu, 
Ion Cernea, Dumitru Cuc, Au
rel Segărceanu ș.a.

Realizările obținute în com
petițiile interne și internațio
nale pun în evidență preocupa
rea sporită și exigența crescu
tă a sportivilor și tehnicienilor, 
a cadrelor și birourilor de sec
ție pentru o muncă la un nivel 
calitativ superior. Ele reliefea
ză hotărirea fermă de a se de
pune eforturi tot mai mari, 
perseverente. în vederea îmbu
nătățirii performanțelor sporti
ve și ridicării lor la nivelul 
cerințelor și exigențelor inter
naționale. Aplicarea In practică 
a criteriilor și normelor ela
borate de C.N.E.F.S. a dus la 
inițierea unor acțiuni de selec
ție, urmărindu-se astfel înca
drarea și promovarea unor ele
mente cu calități de excepție 
în secțiile de caiac-canoe. ca
notaj, judo, lupte, box, înot, 
gimnastică, handbal etc. Astfel, 
în acest an au fost testați de 
clubul Dinamo peste 20 000 de 
tineri, dintre care 338 au fost

de ani de
sportivii 

au cuce- 
de me-

Joc urile
159 de 
la Campionatele 

212 medalii Ia Cam- 
europene, 444 de titluri 
4065 titluri de eam-

Dan Grecu cel mai valoros nimnast al tării

și exigențelor care decurg din 
documentele de partid. Chiar și 
numai nivelul ridicat la care 
se desfășoară astăzi marile în
treceri internaționale, trebuie 
să determine o amplă analiză 
a activității, pentru a se pu
tea valorifica cu mai multă 
eficiență Întregul potențial 
*nan și material al clubului, 
pentru a reprezenta cu demni
tate. in toate competițiile la 
care participă, mișcarea spor
tivă din patria noastră, pentru 
a Înmulți numărul performan
țelor înregistrate de sportivii di
namoviști in ierarhia mondială.

în această privință, o serie 
de secții ale clubului au rămas 
datoare... Ele au, de aceea, o- 
bligația morală de a reveni 
printre secțiile cu rezultate re
marcabile, și de a contribui 
nemijlocit la consolidarea bu
nului renume al sportivilor de 
la Dinamo. Avem in vedere 
atletismul, care in competițiile 
importante ale anului nu a rea
lizat mai nimic. Tirul nu a 
ieșit din impasul in care se 
află de mai mulți ani etc. 
Boxul are o situație specială. 
La CM. de la Belgrad nu a 
realizat nimic din ceea ce și-a 
propus, In schimb sportivii di- 
namoviști au cucerit 5 titluri 
de campioni naționali I De la 
Simion Cuțov, Teodor Dinu, 
Dragomir Ilie, Valentin Silaghi 
se așteaptă mult mai mult.

Toate aceste neajunsuri, 
după cum sublinia col. Cosma 
Liță, impun consiliului clubu
lui, cadrelor de conducere o 
preocupare și mai exigentă 
pentru îndrumarea competentă 
a procesului de pregătire spor
tivă, pentru creșterea eficienței 
și calității controalelor, pentru 
combaterea cu fermitate a ati
tudinii de suficiență și de auto- 
mulțumire manifestate de unii 
antrenori și sportivi.

Este necesară o intensificare 
a muncii politico-educative, de
oarece acolo unde ea nu a ac
ționat In toată plenitudinea 
s-au constatat o serie de aba
teri de la disciplină și de la

aparțînînd 
să aibă în 
criteriu de 
să fie pa-

rigorile impuse de marea per
formanță (la canotaj, fotbal, a- 
tletism, box, hochei, handbal, 
lupte, tir etc.).

In discuții au fost arătate și 
alte lipsuri și neajunsuri din 
munca unor sportivi și antre
nori, a unor cadre ale clubului. 
Printre cei ce au luat cuvîntul 
s-au aflat Radu Huțan, Ion 
Cernea, Dumitru Ion, Gavrilă 
Maghiar. Ion Vintilă, Cornel 
Dinu, Gheorghc Constantînes- 
cu, care, In mod critic și auto
critic, au vorbit despre reali
zări, despre lipsurile din mun
ca lor, dar fiecare dintre ei a 
promis că nu vor precupeți 
nici un efort pentru a înde
plini și depăși obiectivele spor
tivilor dinamoviști pentru J.O. 
de la Moscova.

în cuvîntul său, tovarășul 
general-locotenent Alexandra 
Dănescu. adjunct al ministrului 
de interne, a precizat: „La a- 
ceastă conferință au fost înfă
țișate o seamă de rezultate de 
prestigiu, care trezesc fiecăruia 
an sentiment de mîndrie și 
constituie o dovadă că putem 
realiza noi performanțe și la 
Jocurile Olimpice. Pentru *-  
ceasta, in numele Consiliului 
de conducere al Ministerului 
de Interne, adresez felicitări 
celor ce le-au obținut și sînt 
convins să sportivii dinamoviști 
vor face tot ceea ce depinde 
de ei pentru a depăși angaja
mentele legate de participarea 
Ia J.O. Pentru aceasta este 
imperios necesar ca toți cei 216 
sportivi și 23 de antrenori din 
loturile olimpice — 
clubului Dinamo — 
vedere : • Singurul 
selecție pentru J.O. 
rametrii internaționali ai rezul
tatelor, Ia nivelul cel mai inalt; 
• Spiritul conservator ce se 
manifestă la unele cadre tehni
ce trebuie să dispară, fiecare 
căutind să aplice în practică 
cele mai noi metode de pregă
tire ; • In multe secții sînt 
sportivi cu un bun nivel pro
fesional și cultural, cu concep
ții înaintante despre antrena
mentul modern, dar sugestiile 
lor nu sint luate in considera
re ; • Trebuie, totodată, să se 
facă mai mult pentru îmbună
tățirea educației sportivilor — 
in vorbe se fac multe, dar în 
practică mai puțin. Iată cîteva 
deziderate care, dacă vor fi 
bine- aplicate in practică, vor 
face ca bilanțul realizărilor »- 
nului 1979 să fie mult mai bo
gat, mai dătătoare de speranța 
pentru J.O. din 1980“.

în încheierea lucrărilor con
ferinței a luat cuvîntul tova
rășul general-locotcnent Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
CJ4.E.F.S. : „De mulți ani, clu
bul Dinamo este unul din pilo
nii de bază, a cărui contribu
ție la realizările obiectivelor 
ce stau in fața mișcării sporti
ve românești este dintre cele 
mai mari. Aniversarea a 30 de 
ani de la înființare constituie 
desigur un prilej de sărbătoa
re, dar ceea ce s-a realizat în 
1978 trebuie să fie amplu depă
șit în 1979, pentru ca la Jocu
rile Olimpice contribuția spox 
tivilor și tehnicienilor dinamo
viști să fie mai substanțială. 
Darea de seamă, discuțiile, 
propunerile, criticile exprima
te în conferință sînt bineve
nite și ele au menirea să ducă 
la îmbunătățirea muncii tutu
ror factorilor care concură la 
realizarea de noi performanțe 
pentru sportul românesc. Biroul 
executiv al C.N.E.F.S. a apre
ciat că Ministerul de Inter
ne a sprijinit cu perseve
rență transpunerea în prac
tică a indicațiilor conduce
rii de partid cu privire 
la dezvoltarea mișcării sportive 
din țara noastră. Sportivii di
namoviști știu, desigur, că pină 
la J.O. au mai rămas 600 de 
zile, că timpul zboară și nu 
trebuie irosită, de aceea, nici 
a oră afectată pregătirilor în 
vederea obținerii țelului pro
pus. Munca 
mentele ce se 
decît treapta 
a podiumului 
Numai așa se 
că eforturile depuse 
făcut în zadar".

în încheierea conferinței a 
fost ales noul consiliu de con
ducere al clubului, alcătuit din 
45 de persoane. In funcția de 
președinte a fost reales colone
lul Cosma Liță, care, în nume
le sportivilor și al tehnicieni
lor dinamoviști, s-a angajat să 
îndeplinească și chiar să depă
șească obiectivele ce și le-au 
propus pentru J.O. 1980.

Paul 1OVAN

intensă, antrena- 
fac să nu vizeze 
cca mai înaltă 
de premiere ! 

va putea aprecia 
nu s-au



ECHIPA DINAMO, PENTRU Ă 28-a OARĂ 
CAMPIOANĂ LA LUPTE GRECO-ROMANE

4 Aluminiu Slatina a ocupat un merituos loc 2
După două zile de aprige 

dispute, vineri, în sala Progre
sul din Capitală, s-au încheiat 
întrecerile Diviziei de lupte 
greco-romane, prilej cu care 
formația clubului Dinamo (an
trenori Ion Cernea și Dumitru 
Cuc) a urcat pentru a 28-a 
oară pe prima treaptă a podiu
mului de premiere. Cu un lot 
mai valoros și omogen (C. Pă- 
tru, N. Zamfir, N. Gingă, I. Te- 
cuceanu, I. Păun, Gh. Ciobo- 
taru, I. Enache, P. Dicu, I. Sa
vin, V. Dolipschi), echipa Di
namo a dominat cu autoritate 
întrecerea din turneul final, a- 
cumulînd 72 de puncte.

O evoluție remarcabilă au a- 
vut sportivii de la Aluminiu 
Slatina (antrenor D. Bărbules- 
eu), care au manifestat o bună 
pregătire și multă voință, da- 
sîndu-se pe locul secund (61 de 
puncte). Este pentru prima oară 
cînd o altă echipă în afară de 
Dinamo și Steaua reușește per
formanța de a se situa pe locul 
secund în competiția națională, 
motiv pentru care îi felicităm 
atît pe luptători, cit și pe an
trenor și conducerea asociației 
sportive din Slatina.

Disputa pentru locul 3 a fost 
extrem de echilibrată și clasa
mentul s-a definitivat numai 
după încheierea ultimelor me
ciuri în care erau angajați 
luptătorii de la Steaua și Mo
bila Rădăuți, echipe clasate in 
această ordine, la egalitate de 
puncte (51). Steaua și-a asigu
rat locul In rîndul premiatelor 
datorită faptului că a avut doi 
sportivi clasați pe primul loc 
la categoriile lor (C. Alexan
dru si G. Dumiiriu), In timp 
ce Mobila Rădăuți a avut doar 
unul (Șt- Rusu).

CAMPIONATE 
TRIUNGHIULAR INTER

NAȚIONAL DE JUDO
Mtlne dimineață, de la ora MO. 

ta sala Dinamo din Capitală, v» 
avea loc un atractiv triunghiular 
de judo susținut de Dynamo Ber
lin (campioana R.D. Germane * * 
câștigătoare a Cupei Campionilce 
europeni 1*  ediția de anul tre
cui), Dinamo București *1  DtaJk- 
mo Brașov.

eredințeze, după campionatul 
mondial de junioare, misiune* 
de a o reprezenta in campio
natul mondial — grupa valoric* 
B și tn C.M. — grupa valorică 
A generației lui Mălai și T5- 
rok.

Așa cum am văzut-o in ulti
mele sale evoluții de la Bra
șov, echipa se exprimă mal 
bine in atac, linia de la 9 m 
(Mlkloș, Sandu. Sasu. Avăda- 
nei) șutind mai puternic pe 
poartă și colaborind mai bine 
cu semicercul. Poate că Însă
nătoșirea deplină a Larisei Ca- 
zacu și a Gheorghiței Mălai — 
jucătoare care trebuie să asi
gure coordonarea evoluției e- 
chipej — va contribui la ridi
care* potențialului, la mal 
buna valorificare a colegelor 
kw. Contează, desigur, foarte 
mult și forma sportivă pe care
• vor avea portarii. Lidia Stan 
are o oarecare constanță și se 
poate pune bază pe ea. dar lip- 
sindu-i o contracandidată da

(dlv. A) ; teren Autobuzul, 
ora 11: Autobuzul — Metalul 
Plopenl (dlv. B) ; teren Uni
rea Tricolor, ora 11 : Unirea 
Tricolor — Abatorul (div. C); 
teren Triumf, ora 11 : Vlsco- 
za — Tehnometai (dlv. C) ; 
teren Automatica, ora 11 : 
Automatica — Sirena «llv. 
C) ; teren Voința, ora 11 : 
Voința — Flacăra roșie (dlv. 
C) ; teren T.M.B., ora 11 : 
T.M.B. — Electronica (dlv. 
C) ; teren ICSIM, ora 11 : 
ICS1M — Automecanica (dlv. 
C) ; teren ,23 August* IV, 
ora 11 : Luceafărul II — Me
canică fină (div. C).

JUDO. Sala Dinamo, de la 
ora 9,30 : triunghiularul Dy
namo Berlin—Dinamo Bucu
rești — Dinamo Brașov.

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, de la ora 9 : Progre
sul — Comerțul Tg. Mureș 
(m). Progresul — C.S.S. Cra
iova (I).

VOLEI. Sala Giulești, de 1a 
ora 9 : Rapid—C.S.U. Pitești 
(m. B), C.F.R. — Petrolul Plo
iești (m. B) ; sala Electra, de 
la ora 10,30 : Electra—PECO 
Ploiești (m. B), Progresul — 
Dinamo Brăila (m. B) : sala 
Flacăra roșie, de la ora 9 : 
ITB — CSȘ Suceava (f. B), 
Spartac — C.S. Rm. Vîlcea 
(f. B), Flacăra roșie—GIGCL 
Brașov (f. B), CPB — Alba
tros Constanța (f. B) ; sala 
Electronica, ora 10 : Calcula
torul — SARO Tlrgoviște 
(m. B).

ELITA ȘAHULUI 
ROMÂNESC 

IN ÎNTRECERE
Ia sala de festivități a Hote

lului Diana din Băile Herculane 
a avut loc tragerea la sorți a 
finalei campionatului național 
masculin de șah. Cel li concu
rent! ocupă următoarele locuri 
pe tabela de turneu :

1. Km. ungureana (Medicina 
Timișoara), 2. A. Urzică (Cal
culatorul I.R.U.C. — București). 
X C. Radovici (C.S.U. Brașov), 
4. V. Vaisman (Universitatea 
lași). X M. Șubă (Universitatea 
București), *.  S. GrOnberg (O- 
niversitatea București). 7. V. 
Clocăltea (I.T. București), L F. 
Volculescu (Locomotiva Bucu
rești), ». M. Ghindă (Universita
tea București), 10. T. Stanei*  
(Universitatea București). U. 
Pavlov R.T. București), 12. N. 
Ilijin (Medicina Timișoara), 13. 
Gh. Mitltelu (Portul Constan
ta). 14. A. Negulescu (Petrolul 
Ploiești).

Iau parte doi mari maeștri, 
patra maeștri internaționali șl 
șapte maeștri, ceea ce face ca 
turneul să se anunțe deosebit 
de puternic. In prima rundă au 
loc partidele : Ungureanu — Ne- 
guleseu, Urzică — Mitltelu, Ra
dovici — Ilijin, Vaisman — Pav
lov. Șubă — Stanciu, GrOnberg 
— Ghindă și Ciocâl.ea — Volcu
lescu.

★
De astăzi, la Mediaș, Începe și 

finala feminină, de asemenea, 
eu o participare foarte valoroasă. 
Pentru titlul de campioană vor 
lupta maestrele internaționale 
Ellsabeta Polihroniade (care l-a 
mai cucerit de șapte ori !), Ger
trude Baumstark, Margareta Mu- 
reșan, Margareta Teodorescu, 
Maria Albuleț, Rodie*  Relcher șt 
Dana Nuțu, precum șl Lia Bog
dan, Eleonora GogUea, Ligia Jic- 
man. Elena Răducanu, Marina 
Pogorevici, Eugenia Ghindă, Ma
riana Nechlfor si Ioana Miroslav.

PREGĂTIRI PENTRU 
SEZONUL DE TENIS 

„INDOOR”
Actualmente, Iotul face pregă

tiri pentru apropiata deschide
re a sezonului competițional de 
lamă. In sala „23 August*  un 
turneu de selecție reunește pri
mele noastre 5 rachete, și anume: 
Dumitru Hărădău, Traian Marco. 
Marian Mirza, Jean BIrcu, An
drei Dîrzu (In afară de concurs, 
participă $1 membrii lotului de 
juniori).

Iată șl primele rezultate ale 
„selecției* : Hărădău — Btrcu 
6—2, 5—4; Marcu — Mirza ă—2,

Sportul

Pe locurile următoare s-au 
■ituat: 5. Farul Constanța (46 
p), 6. L.C. Dacia pitești (36 p),
T. AJS.A. Bacău (24 p), 8.
A.S.A. Cluj-Napoca (17 p).

Ca și în prima zi de concurs, 
cei prezenti au asistat la foarte 
multe meciuri interesante, In 
care erau angajați majoritatea 
celor mai valoroși luptători ai 
țării. De pildă, campionul mon

Formația Dinamo, dia nou campioană la lupte greco-romane

dial al categoriei 82 kg. eon- 
stănțeanul Ion Draica, a fost 
obligat să facă apel la ultime
le resurse de energie pentru a 
termina învingător Intilnire*  
cu juniorul slătinean Ion Rădn- 
țescu (cat. 90 kg). Dealtfel, 
deși a pierdut acest meci, L 
Răduțescu (într-o evidentă as
censiune) j-a clasat pe primul 
loc la categoria sa.

• COMPETIȚII
7—3 ; Dirzu — Bucur 7—6. 4—2 ; 
Hărădău — Nlculescu s-2. 4—1 : 
Btrcu — Marcu 1—6, 6—2, 7—3 ; 
MIrza — Dirzu 6—î, 6—3.

UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA - RAPID 
BUCUREȘTI, DERBYUL 

DIVIZIEI A LA BASCHET 
FEMININ

Din nou. echipele feminine «s- 
țlsi programul competițional 
baschetbalistie ai sfieșitului de 
săptămlnă. De astă dată, „capul 
de afiș*  ai campionatului națio
nal este deținut de inttmtrea care 
are loc in sala Olimpia din TV 
mișoara, dintre formația locală 
Universitatea șl Rapid București, 
ambele totalizlnd cite 13 victor*  
șl doar cite un insucces (stu
dentele la Moțăia Saw Mare. fe
roviarele la „U*  Cluj-Na poc*).

Celelalte partide ale erapei a 4-a 
(între paranteze, locurile ocupate 
tn clasa merit) : Politehnica Bucu- 
reșd (7) — MobHa Satu Mare (4). 
Olimpia București C9> — Voințe 
Brașov (t), Voința București (3» 
— C.S.S. Ploiești 01). P.T.T. 
București (12) — Crișul Oradea 
(3), Progresul Bucur ești (19) —
Universitatea Cluj-Napoca, («).

In campionatul republican maa- 
eulin au loe următoarele înts- 
nlri ta cadrul etapei a 9-a: Steaua
(2) — C.S.U. Galați (9). Farul
(3) — Urbta (10), „U- Cluj-Na
poca (4) — C.S.U. Sibiu (ta.
I.C.E.D. (7) — Rapid (S). Dinamo 
(1) — Politehnica București M. 
Universitatea Timișoara (11) —
C.S.U. Brașov (6).
VA FI O ETAPA CALMA 

LA VOLEI ?
Aatflxl și mi Ine, o noul rund! 

ta campionatele de void, fitad 
programate etapele a vn-a (mas
culin) si a VUI-a (feminin). O 
rundă care se anunți destul de 
calmA, dar care poate aduce, to
tuși, unde schimbări ta clasa
mente dacă ,, outsider ele- vor 
reuși să răstoarne — măcar pe 
tal pe cota — calculele htatid.

La masculta. se vor disputa 
partidele : Dinam o — Viitorul 
Bacău (azi, ta sala Dinamo, ora 
17,30), CA.U. Galați — „U- Cluj- 
Napoca, Explorări B. Mare — 
Poli tehnica Timișoara, CJ3 JkL Su
ceava — Steaua, Delta Tul cea — 
Tractorul Brașov, SUvania S, SA- 
vanieâ — „U“ Craiova.

La feminin sînt programate ur
mătoarele meciuri : Dinamo — 
Marat ex B, Mare (azi, sala Di
na mo, ora 16,30), Penicilina lași 
— Rapid, C.S.U. Galați — Știința 
Bacău, Chimpex Constanța — „U- 
Timișoara, „U“ Craiova — C.SJVI. 
Sibiu, Farul Constanța — „U- 
Cluj-Napoca.

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CLUJ-NAPOCA 3—0. Partida res
tantă din etapa a 6-a a campio
natului divizionar A de volei fe
minin, disputată iert în sala din 
șos. Ștefan cel Mare, între Dina
mo și Universitatea Cluj-Napoca, 
a revenit gazdelor, ta numai 45 
de minute, ou scorul de 3—0 (5, 
8. 3). De menționat că este cea 
de-a șaptea victorie consecutivă 
a dinamovistelor care ocupă, 
neînvinse, primul loc în clasar- 
ment. Dată fiind replica palidă a 
ciujenceloir, antrenoanea Doina 
Ivănescu a rulat întregul lot de 
12 jucătoare pe care-1 are la dis
poziție. (N. MATEESCU — coresp.)

Luptînd și el la o categorie 
de greutate superioară (52 kg), 
campionul mondial al catego
riei 48 kg, Constantin Alexan
dru, a trecut prin mari emoții 
In partida cu Nicolae Zamfir 
și a lipsit foarte puțin să nu 
fie învins. Numai plusul de ex
periență a campionului a făcut 
ca. in final, acesta să ciȘtige la 
puncte.

La tel de interesant a fost 
și meciul dintre Ivan Savin 
(Dinamo) și Gheorghe Panaite

Foto : Vasile BAGEAC 
(Aluminiu Slatina), disputat ia 
categoria 100 kg. Cu un bagaj 
mai bogat de cunoștințe tehni
ce. slătineanul a luat condu
cerea la puncte încă de la În
ceput și a încheiat victorios 
(SL) partida cu titularul cate
goriei. Si exemplele meciurilor 
care au captat atenția întregii 
asistențe ar putea continua™ 

Păcat că in ultimele tururi 
ale concursului au fost semna
late și cîteva situații în care 
unii luptători nu și-au apărat 
cu seriozitate șansele, cedînd 
cu ușurință (prin tuș) adversa
rilor. Dar, intervenția secreta
rului F. R. Lupte, Victor Do
na, a oprit la timp asemenea 
manifestări nesportive.

Mult mai aprigă a fost lupta 
din turneul pentru evitarea re
trogradării. Deși participau nu
mai șase echipe (față de opt, 
in turneiM fruntașelor), con
cursul codașelor s-a încheiat la 
aproape două ore după desem
nare*  formației campioane, ea 
și cum coocurenții ar fi vrut 
«ă realizeze acum ceea ce n-*n  
reușit intr-un an întreg™

în final, Progresul București 
(44 p), S.C. Bacău (38 p), CA 
Botoșani (38 p) și CLS.U. Pi
tești (35 p), clasate in această 
ordine, au reușit să-și păstreze 
locul in prima Divizie. In 
schimb. Cri șal Oradea (28 p) șl 
C-S. Sain Mare (27 p) au re
trogradat.

în Încheiere se cuvine să re
marcăm contribuția arbitrilor 
C. Bușoi (Craiova), M. Strulo- 
vid (Galați), C. Popescu, S. 
Popescu, ▼. Toth și S. Ștefă- 
nică (București), care au dove
dit competentă și corectitudine.

Mihai TRANCA

SIMBATA
BASCHET, Sala noreasca, 

âe ta ora U.3S : voința — 
C-S.x Ploiești (L A), Steaua
— C.S.U. Galați (m. A). Po
litehnica — Mobila (LA). Di
namo — Politehnic*  (tn. A), 
I.CXD. — Rapid (m. A) ; ta
ta Olimpia, de ta ora 13.3» : 
Progresul — „U*  Cluj-Napoca 
(L A). CHjmpta—Voința Bra
șov (L A). P.T.T. — Crișul 
|L A).

BOX. Sala Autobuzul (Pia
ța progresul), ora 14 : .Cupa 
Autobuzul*  seniori și juni
ori.

TENIS DE MASA, Sala 
Progresul, ora 17 : Progresul
— Gloria Buzău (f. A) : sala 
da la Stadionul Republicii, 
ora 17 : Politehnica — Comer
țul Tg. Mureș (m. A).

VOLEI. Sala Dinamo, de la 
ora 16,30 : Dinamo — Mara- 
tex Bala Mare (f. A), Dinamo
— Viitorul Bacău (m. A).

DUMINICA
BASCHET, Sala Floreasca, 

de la ora 8 : Voința — C.S.ș. 
Ploiești (L A), steaua—C.S.U. 
Galați (m. A), Politehnica — 
Mobila (L A), Dinamo — Po
litehnica (m. A), I.C.E.D. — 
Rapid (m. A) ; sala Olimpia, 
de la ora 9,15 : Olimpia — 
Voința Brașov (L A), PTT— 
Crișul (f. A), Progresul —
,U*  Cluj-Napoca (L A).

FOTBAL: Stadionul Dinamo, 
ora 14 : Dinamo — Steaua

si NU SE POATĂ OARE RENUNȚA LA FUMAT
IN PATINOARELE ARTIFICIALE?

Cîteva aspecte din activi
tatea hocheisticâ, mai precis 
din meciurile din cadrul Di
viziei A, se impun atenției ți 
meriiâ a fi consemnate acum. 
De fapt, dacă stăm să ne gîn- 
dim bine, fiecare dintre a- 
cestea sint aspecte întilnite 
de mai multă vreme pe pati
noarele noastre și în special 
pe cel bucureștean, din par
cul sportiv „23 August“.

Ar fi, mai întii, chestiunea 
fumatului în incinta patinoa
relor artificiale acoperite, des
pre care am scris în repetate 
rinduri dar, iată, efectele în
târzie. Și totuși, de 
două ori. s-a întâm
plat și invers, adi
că nu s-a fumat la
„23 August- ! REGULAMEN
TUL INTERNAȚIONAL al ho
cheiului STIPULEAZĂ CLAR 
CA FUMATUL ESTE INTER
ZIS PE PATINOARELE ACO
PERITE Cerința aceasta a 
fost adoptată și de federația 
noastră de hochei ceea ce în
seamnă că ea trebuie pusă în 
aplicare la toate competițiile. 
Din păcate, nu se întîmplă așa 
și intr-o zi de meci, mai ales 
la un cuplaj, aerul devine 
irespirabil iar fumul, cum se 
spune, poți să-1 tai cu cuțitul. 
In ciuda repetatelor anunțuri 
ale crainicului competiției, 
care solicită „respectarea re
gulamentului-, se fumează 
parcă și mai abitir.

De două ori, cum arătam, 
la „23 August- nu s-a fu
mat. La meciurile echipei 
Steaua în cadrul Cupei cam
pionilor europeni, cînd orga
nizatorii au luat măsuri în 
consecință, demonstrind că se 
poate șl astfel. Și știți de 
ce ? Pentru că regulamentul 
internațional stipulează sanc
ționarea, cu med pierdut, a 
echipei organizatoare tn ca
zul fumatului pe patinoar ! 
Ce-ar fi si se procedeze la 
flea ta campionatul nostru T 

O a doua chestiune, și ea 
destul de veche, este legată

CEL MAI IMPORTANT EXAMEN 
AL HANDBALULUI NOSTRU FEMININ

(Urmare din pag. I) 

de... galerie. Sin tem tn totul 
de acord că publicul specta
tor, simpatizant al uneia sau 
alteia dintre echipe, poate 
contribui la realizarea unei 
atmosfere propice spectacolu
lui sportiv, chiar la stimu
larea energiilor jucătorilor. 
Dar, se constată că la unele 
meciuri modul de a face ga
lerie ăl unei părți a specta
torilor a devenit total nespor
tiv. Se scandează așa-zise 
încurajări, de fapt niște ob
scenități care pur și simplu, 
fac să roșească marea masă 
a spectatorilor civilizați din 

tribunele patinoare
lor noastre. Și ni
meni nu intervine 
în vreun fel să se 

curme acest mod de a se face 
galerie I Ar putea-o face cei 
mai bine cluburile, prin dis
cuții cu „șefii- de galerie, ar 
putea-o face însă și oamenii 
de ordine de la patinoare, e- 
vacuîndu-i pe acei spectatori 
necuviincioși, care prin ati
tudinea lor viciază atmosfera 
șl care, în plus, mai au șl 
prostua obicei că, nemulțumiți 
de arbitraj sau, dimpotrivă, 
satisfăcut! de marcarea unui 
gol, aruncă în spațiul de joc 
diferite obiecte care pot pro
duce accidente prin deterio
rarea gheții și întrerup me
ciul.

Regulamentul jocului a su
ferit anul acesta modificări 
însemnate care insă nu prea 
stat cunoscute de spectatori 
și — ceea ce este foarte grav 
— nici măcar de toți jucătorii 
noștri. De aid, fel de fel de 
infracțiuinl comise de hoche- 
iștl pentru care, firește, stat 
sancționați. De aid tot felul 
de proteste ale hocheiștilor 
și ale g-aleriillor. Ar trebui ca, 
flațâ de această situație, crai
nicul să comenteze mai des 
noile modificări ale regula
mentului, pentru a le face 
astfd mal bine cunoscute.

Romeo VI LARA

aceeași valoare va simți pa 
umeri toată responsabilitatea. 
Nutrim speranța că acest lucra 
o va mobiliza. La acest nivel 
de pregătire totid va depinde 
de modul cum întregul colectiv 
va reuși să se mobilizeze, să-șl 
intregeeecă atuurile tehnico- 
tactice cu cele morale, da 
voință.

Concentrarea, dăruirea vor fi 
cu atît mai necesare, cu ca 
sportivele noastre încep actua
la ediție a campionatului mon
dial cu cel mai greu meci. In 
cadrul seriei A, de la Gottwal- 
dov, ele vor juca la 30 noiem
brie — in prim*  zi a C.M. — 
cu reprezentativa R. D. Ger
mane, campioană a lumii, iar 
în cea de a doua zi cu Iugo
slavia, fostă campioană mon
dială. între aceste trei echipe 
(In speranța că a patra concu
rentă din serie. Coreea d*  
Sud. nu va fi o mare surpri
ză...) se va da o acerbă luptă 
pentru ocuparea primelor două 
locuri, cele care asigură parti
ciparea la turneul final. Cu re
prezentativa R.D. Germane fe
tele noastre au jucat de mal 
multe ori In acest an, iar jocul 
Iugoslaviei — care n-a venit 
la „Trofeul Carpați*  cu echipa 
sa de „mondiale*  — a fost stu
diat pe baza înregistrărilor vi
deo făcute la Varazdin. Există 
deci, date obiective, pe baza 
cărora să se structureze replica 
din serii. Dar nu se poate ex
clude că, in cazul formației 
R. D. Germane, există si u*  
decalaj valoric ce trebuie re
cuperat.

în principiu, așa cum o aten
tă datele anterioare (C.M., Kiev 
1975 : L R. D. Germană, 2.
U.R.S.S., 1 Ungaria, 4. Româ
nia ; J.O., Montreal 1976 : L 
U.R.S.Ș., 2. R.D. Germană, X 
Ungaria, 4. România), selecțio
nata noastră s-ar afla printre 
pretendentele de drept la un 
loc în turneul final. Dar, într*  
J.O. de la Montreal și C.M. din 
Cehoslovacia s-au produs modi
ficări în ierarhia valorică, a- 
propieri sensibile, jar In cazul 
Cehoslovaciei și Un plus d*  
șansă, fiind tară organizatoare. 
Dacă ținem seamă de argumen
tele de ultim moment și de 
configurația seriilor prelimi
nare, R. D. Germană, U.R.S.S. 
și Ungaria au șanse certe de 
calificare, pentru celelalte trei 
locuri urmînd să lupte Româ
nia, Iugoslavia, Cehoslovacia, 
Polonia și R. F. Germania. 
Care dintre ele vor reuși să 
ocupe fotoliile turneului final T 
Care dintre ele se vor afla în 
grupul echipelor ce vor evolua 
la J.O. ? Iată întrebări la care 
este greu de răspuns, singura 
în măsură să dea ..pronosticuri 
exacte*  fiind competiția su
premă.



Itinerar - vllcean - de reporter

MARCEL PIGULEA SE STRĂDUIEȘTE 
SĂ APLICE TEORIA ÎN PRACTICĂ

Marcel Pigulca. 35 de ani. 
Fost fundaș dreapta la F. C. 
Argeș și la F.C.M. Reșița. Se
lecționat cîndva în reprezenta
tiva B și în lotul olimpic. Ab
solvent al I.E.F.S.-ului. Din 
1976, antrenor la Chimia Rm. 
Vilcea. (Bilanțul celor două 
sezoane în „B“ : 1976—77 : lo
cui 3 ; 1977—78 : promovarea ta 
Divizia A). Deține categoria I 
in antrenorat, după examene 
Strălucite, doeninînd catalogul. 
Și totuși...

Deocamdată, Chimia Rm. VU- 
eea se află pe locul 17 In eia- 
aamentul primei divizii. Are. 
fanpreună cu lanterna" („Poli*  
Timișoara), cele mai puține 
victorii (2), deține penultimul 
loc in productivitatea atacului 
(12 goluri marcate), are cea 
mai șubredă apărare (25 ro
luri primite), realizează pasivul 
cel mai slab (—13). acumulează 
• puncte, separînd-o Insă nu
mai patru de poziția a opta a 
clasamentului. Se află, prin 
«rmare, angajată intr-o luptă 
..la baionetă" pentru evadarea 
din zona retrogradării. Deci, 
debut șovăielnic pe prima sce
nă. Dacă se poate controla ușor 
afirmația că Marcel Pîguîe» 
și-a păstrat intactă silueta de 
Jucător, privit de aproape, de 
foarte aproape, se observă eă 
privirea-i e grea ți fruntea să
pată de o cută pe eare nu l-o 
cunoșteam. Nici nu așteaptă să 
ne pregătim uneltele de scris, 
începe să vorbească. Mareei 
Flgulea știe că a sosit mocie&- 
tal să ofere explicații.

„Echipa noastră a oreaț fee 
prima divizie fără să se deba 
«așeze Insă de mentalitatea Jb- 
eălorului de „B" : suficientă ta 
fregătire. vinarea victoriei de 
acasă, conservatorism tr-i*'*  
Dar contactul eu Diviria A a 
tocai. Nimic nu se mai potri
vea : adversarii erau mai teh- 
■id, mal inventivi ți mai cura
joși pe gazonul nostru, decli 
•ram noi obișntriți, mal disci
plinați pe gazonul lor, arbitra
jele mai aproape de Utere re
gulamentului, Însuși publicul 
nostru a devenit mai preten
țios, mai rafinat, adaptindu-se, 
se vede treaba, mai repede de
alt eehipa la nivelul primei di

vizii. Așa se face eă, bulver
sați, descumpăniți, minați psihic 
(am. unde este psihologul atit 
de obișnuit in alte școli de 
fotbal ?), am declanșat totuși 
un proces de acomodare ia 
noua noastră condiție. Din 
mers, am restructurat formula 
de echipă, rentmțind la un co
ordonator care gifîia după 56 
de minute in favoarea unui .li
bero" tehnic, rutinat, care poa
te rezista in economia postului. 
Mă refer, se știe, la Mircea 
Savu. Iar lui Stanca, golgeterul 
din „B*.  Îi maj căutăm încă lo
cul, căci percuția lui s-a redus 
ta mijlocul unor apărători mai 
înzestrați.

Din eei 13—14 Jucători pe 
eare ii am la dispoziție, doar 
Savu și Carabageae se pot lău
da că nu au secrete la lovirea 
mingii. O formație destul de 
cenușie eare s-a botărit să nu 
retrogradeze, suplinind lipsa de 
har printr-o pregătire fizică tot 
mai Înaltă. Am făcui un pas 
Înainte In această direcție, eări 
dacă în „B" nu se concepea un 
antrenament de oarecare inten
sitate. de o oră și Jumătate, 
atmbăia, astăzi d se execută".

„Fără erîcnire la Început?" 
•Nîddecwn. Dar aceasta este
• tari generală a fotbalistului 
•cwirn. refractar la exigențe, 
la bou, care, sub pavăza lai 
■to-orr. mai făcut detodată așa 
seva r, limitează eam ta 14 * 
•stă aplicativitatea tu practică
• cunoștințelor teoretice ale 
antrenorului. După ee vom re- 
■atv*  eomplet problema reeep- 
•vîUțfi la efort, O vom ataca 
pe aceea referitoare la educa
ție. Mărturisesc eă acsm rfteva 
«fie. la masă, intr-un local pu
blic. Un fundaș s-a prezentat 
intr-un halat de baie, Îmbră
cat peste trening. Părea un 
tașpiător de bad. Mi-am cen
zurat intenția de a-1 Îndepărta. 
Ar fi făcut • criză de orgoliu 
■ uri s-ar fi prezentai la med. 
81 a-avem, deocamdată, deci! 
J»—14 Jucători |i • puncte".

▼a Înțelege, oare, ceva fun
dașul titular din marea since
ritate a antrenorului său?

km CUPEN

înaintea etapei a 14-a

„BULETINUL DE ȘTIRI" AL CELOR 18 DIVIZIONARE „A“.
La ordinea zilei — etapa a 

14-a. Timpul scurt dintre două 
.runde" a făcut ca echipele vi
zitatoare de miercuri să se 
reîntoarcă eît mai repede posi
bil la casele lor, reluind pro
gramul de recuperare și de 
pregătire. Ce este nou. totuși, 
în taberele divizionarelor A ?
• ȘAPTE jucători nu au drept 

de joc, datorită acumulării a 
cîte trei cartonașe galbene : 
PURIMA (Univ. Craiova), AU
GUSTIN (Dinamo), BASNO si 
PINTILIE (Chimia Rm. Vilcea), 
R. MUREȘAN (Politehnica 
Iași). GHEORGHE (C. S. Tir- 
goviște), CIRSTEA (F. C. Ar
geș) • Matei (Olimpia) e sus
pendat 2 etape.

Și acum, un scurt „raid" pe 
la echipe : oF.C. BAIA MARE 
nu are indisponibilități, dar. 
probabil, vor interveni modi
ficări în alcătuirea ,ll“-lui 
oare va intra pe teren • 
.POLI" TIMIȘOARA îl are pe 
lista indisponibililor și pe Iuga 
(accidentat la Petroșani), în 
timp ce Anghel. care a jucat 
ceva mai bine intr-o linie de 
atac aproape inexistentă la 
Petroșani, va fi titular a La 
OLIMPLA rămhse să se decidă 
cine va fi Înlocuitorul lui 
Matei. Sub semnul întrebării 
— folosirea lui Marca • 
A.SA TG. MUREȘ va rlmî- 
ae ta formația care a scos

ARBITRII ETAPEI A
F.C. Baia Mare — Politehni

ca Timișoara: L RUS (Tg. Mu
reș) — C. Teodorescu (Buzău) 
gi Gh. Racz (Brașov).

F.C. Olimpia — A.S.A. Tg. 
Mureș: C- DINULESCU (Bucu
rești) — C. Szilaghi (Baia 
Mare) fi V. Topan (Cluj-Napo
ca).

T.C. Argeș — Gloria Buzău : 
L IGNA (Arad) — N. Raab 
(Clmpia Turzii) și Gh. Ispas 
(Constanța).

Dinamo — Steaua : C- BAR- 
BULESCU — C. Jurja și V. 
Roșu (toți din București).

F.C. Corvinul — Universita
tea Craiova : N. HAINEA (Bîr- 
tad) — G. Dragomir și M. Bu
rca (ambii din București). 

punctul La Oradea • La F.C. 
ARGEȘ e posibilă reintrarea 
lui Dobrin. Este insă incerta 
folosirea hii Moiceanu. Rada II 
eontinuă să fie indisponibil • 
GLORIA BUZĂU : probabilă 
folosirea portarului Tănase, de 
la CLS.U. Galați, care a ter
minai facultatea și are repar
tiție guvernamentală în jude
țul Buzău, în baza căreia ur
mează să fie legitimat. Revine 
Ivana de la lotul de juniori • 
La DINAMO, încă două absen
țe notabile — Augustin și D. 
Georgescu (ultimul, zece zile 
cu piciorul in ghips) și o in
certitudine — Custov • La 
STEAUA, Dumitru și Angheli- 
ni participă la pregătiri. „Dacă 
vor juca sau nu, ne spunea 
antrenorul Constantin, acest 
lucru se va decide după ulti
mele antrenamente" • F. C. 
CORVINUL — incertă folosi
rea lui Economu, accidentat 
miercuri • UNIVERSITATEA 
CRAIOVA nu anunță dedt 
că._ suporterii îl așteaptă, to
tuși, pe Marcu • La U.J.A, 
normal, credit pentru „ll*-le  
care a câștigat atit de clar în 
fața fostului lider • Nici S.C. 
BACĂU nu are probleme deo
sebite In echipa de bază o La 
C-S. TÎRGOVIȘTE. modificare 
ta apărare, datorită lipsei lui 
Gbearghe, căpitanul formației 
• SPORTUL STUDENȚESC va

14-a ÎN DIVIZIA A
U.T.A. — S C. Bacău: C. 

GHIȚA (Brașov) — T. Balano- 
vid (Iași) și S. Drăgulici (Dro- 
beta Tr. Severin).

CA Tlrgoviște — Sportul 
studențesc: O- ANDERCO
®atu Mare) — V. Ciocîlteu 
(Craiova) și M. Fediuc (Su
ceava).

Politehnica lași — Jiul : GH. 
BETEZAN — N. Petriceanu și
V. Ivanovici (toți din Bucu
rești).

Chimia Rm. Vilcea — F.C. 
Bihor; FK. COLOȘI — R. 
Stîncan (ambii din București) 
fi V. Tătar (Hunedoara). 

PROGRAMUL Șl ARBITRII 
ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI B

începe cu Cățoi titular în linia 
de fundași, deoarece, după 
meciul de miercuri, Tănăsescu 
are piciorul în ghips • POLI
TEHNICA IAȘI anunță un de
but : tinărul Nepolu, produs al 
duhului (fost, temporar, la 
Nicolina), care-1 va înlocui pe 
R. Mureșan • JIUL va începe 

partida cu Dumitrache titular, 
adică cu cel care i-a adus vic
toria în meciul cu „Poli" Timi
șoara « CHIMIA RM. VILCEA 
are probleme in alcătuirea li
niei de fundași, datorită celor 
6 cartonașe „adunate" de către 
Basno și Pintilie a F.C. BI
HOR a plecat la Rm. Vilcea 
cu lotul complet și caută for
mula cea mai bună, calmul și— 
încrederea în forțele proprii.

La Hunedoara

F. C. CORVINUL - UNIV. CRAIOVA. 
DERBYUL DIVIZIEI DE JUNIORI
ICercuri s-a disputat <

13-a a campionatului Diviziei 
naționale de juniori. Două echi
pe au dștigat in deplasare : 11- 
derui, Universitatea Craiova, a 
kivins, la București, cu 3—o pe 
Dinamo, iar F. C. Baia Mare a 

la Arad, 2—1 cil U.TJV 
Derbyui etapei, S.C. Bacău — 
FX, Olimpia, s-a încheiat nede- 
em <ă—0), echipa sătmăreană
coctinuînd seria frumoaselor ci 
■uccese din această toamnă.

Cea mal atractivă partidă a 
etapei a 14-a este programată la 
Hunedoara și va opune două 
dartre ceie mai bune echipe ale 
campionatului, F. c. Corvinul ft 
Universitatea Craiova. După ÎS 
«ape, clasamentul se prezintă 
astfel :
L UHtV. CRAIOVA 13 10 1 2 41-11 îl
L S.C. Bocâu 13 • 4 1 20-10 »
1. F.C. Corvinul 13 7 3 3 32-13 17
4. F.C Olimpia 13 7 3 3 14-15 17
B- Steaua 13 0 4 3 16-10 16
t. Sportul stud. 13 5 5 3 18-14 ÎS
I. ffFoli- Timif. 13 4 3 4 0-12 ÎS
&. Tg. M. 13 5 4 4 34-21 14
•. F.C. Baia Mare 13 5 4 4 25-19 14

M. U.T.A. 13 i 2 5 14-16 14
H. F.C. Bihor 13 5 1 7 20-15 11
tt. F.C. Argeț 13 3 3 5 10-11 11
IX C.S. Tîrgovițte 13 5 1 7 16-21 11
14. Politehnica tați 13 3 3 7 18-30 9
ML Dinamo 13 2 4 7 10-22 •
M. Chimia 13 3 2 8 10-24 6
W. Jiul 13 3 2 8 11-28 8
11. Gloria Buzâu 13 2 1 10 15-47 S

Falșii suporteri și-au pedepsit singuri echipa

RAPID NU VA JUCA 3 MECIURI PE TEREN PROPRIU,
CI LA 60 DE KILOMETRI DEPARTE DE BUCUREȘTI!

Comisia de discipliaă a FAJF.
• luat in discuție, Jo*  wra, 
incidentele care au avu» toc du
• săptamină tn urmă la merita 
Rapid — Metalul București, dis
putat In cadrul „Cupei Români
și". Dezbaterile »-au referit na 
numai la faptele reprobabile pe- 
«recute la acest meci — mai pre
cis, după terminarea tai — d 
și la măsurile pe care trebuie 
să le ia atit clubul Rapid, dt și 
celelalte echipe de fotbal pentru 
a asigura un climat de sporti
vitate in tribune, pentru a scoa
te neghina dan grâu, pentru «-i 
Îndepărta de pe terenurile noas
tre de fotbal pe spectatorii tur- 
bulenți, pe falșii suporteri, pen
tru a face dta fiecare spectator 
eare Iubește cu adevărat fotba
lul un „om al ordinii", un apă
rător al disciplinei.

In acest sens a vorbit, dealtfel, 
Paul Mateescu, președintele sec
ție; de fotbal a clubului Rapid. 
Condamnând eu tărie cele petre
cute, reprezentantul echipei din 
Giuleșa a arătat că formația pe 
eare o conduce nu are mmie 
comun cu acei așa-zlși susțină
tori iresponsabili, ee nu-și aa

SERIA I : Fortul Constanța — 
BeSon-Ceahlăul P. Neamț: V. Po- 
povicl (Botoșani); Victoria Tecuci 
— Muscelul Cîmpulung: Șt. Dinu 
(București) ; Delta Tulcea — 
UCJ.M. Brașov : T. Andrei (Si
biu) ; F.C.M. Galați — CAM. Su
ceava : Al. loniți (București) ; 
Viitorul Vaslui — Constructorul 
lași : M. Salomir (Cluj-Napoca) ; 
Tractorul Brașov — Minerul Gura 
Humorului : I. Arcălean (Bistri
ța) ; F.C. Brăila — F.C. Constan
ța : n. Cenea (Caracal) ; Steagul 
roșu Brașov — Progresul Brăila : 
C. Lăcraru (Oradea) ; Oltul Si. 
Gbeorghe — Nitramonia Făgăraș: 
M. Feciorescu (Bacău).

SERIA A n-A : Rapid București 
— F.CM. Giurgiu : P. Baban
(tași) — se dispută la Roșiorii <Je 
Vede; Rulmentul Alexandria — 
Electroputere Craiova : P. Silves
tru (Focșani) ; Autobuzul Bucu
rești — Metalul Plopeni : FI. A- 
nuțescu (Piteșr.) ; binamo Slati
na — Petrolul Ploleșu : O. Ștreng 
(Oradea) ; Poiana Clmpina —

NOTĂ: JUCĂTORII ?

Loto — Pronosport informează
NUMAI AST AZI mal puteți fo

șnite buletinele de participară ta 
atractivul concurs

PRONOSPORT
fo mline, 26 noiembrie l«n. wCs- 
pul de afiș" U constituie, dedgur, 
«radiționajul derby bucureștean 
Dinamo — Steaua, dar și alte 
meciuri cuprinse în program, attt 
dta campionatul României, rit șl 
din cei al Italiei, pun ta tocer- 
eare perspicacitatea amatorilor fo 
pronosticuri sportive.

Pe linia ultimelor concursuri, 
ale căror rezultate au adus o a- 
devărau avalanșă de premii va
loroase tn autoturisme și bata, 
concursul de mîine vă oferi șl

Jock BERARIU
*

Meciul Rapid — F.C.M Giurgiu 
va avea toc mita» ta Roșiorii fo 
Vefo.

PE MICUL ECRAN

ȘJf. Oltenița : I. Branga (Tg. 
Jiu) ; Chimia Tr. Măgurele — 
Metalul București : N. Din eseu 
(Rm. Vilcea) ; Chimia Brazi — 
Viitorul Soornioești : A. Szilaghi 
(Tg. Mureș) ; Gaz metan Mediaș 
— Progresul Vulcan București l 
Gh. Ionescu (Brașov) ; C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin — Șoimii Si
biu ; L. Bălleanu (Pitești).

SERIA A IU-A : înfrățirea O- 
radea — Minerul Cavnic : FI. Lo- 
gofătu (Arad) ; Dacia Orăștie — 
f.C.M. Reșița : M. Moraru (Plo
iești) ; Uid. sîrmei C. Turzii — 
Gloria Bistrița : V. Naumecf 
(Iași) ; Metalurgistul Cugir — 
Aurul Brad: N. Georgescu (Bucu
rești) ; C.I.L. Slghet — Chimica 
îlrnăveni : M. Stan (București) , 
Mineral Moldova Nouă — Victo
ria Călan : M. Gheorghiu (Giur
giu) ; „U" Cluj-Napoca — C.F.R. 
Timișoara : V. Măndescu (Bucu
rești) ; U_Y, Timișoara — Mure
șul Deva : A. Krasovschl (Vuilău); 
Minerul Anina — C.F.R. duj-Nae 
poca : c. Balca (Bucureștii.

CA... ANTRENORUL!
fo la Babadag (Cristea — pentru 
lovirea adversarului, Birică — 
comportare Ireverențioasă și 
tentativă de lovire a conducăto
rului de joc șl Gavrilă — injurii 
la adresa arbitrului) șl unul din 
Tuîcea (Rășteanu pentru lovire). 
In foaia de arbitraj se mai men- 
Gonează tncă o infracțiune, la 
fel de gravă ca și cele comise 
de jucătorii mai sus-amintifl, șl 
•nume comportarea antrenorului 
<Hr. Babadag, T. Dobre care, ta 
min. n, a intrat pe teren (ta ți
nută de stradă) pentru a cere 
•ocoteală arbitrului de măsurile 
tonte. „Te string de git l*  i-a 
Strigat T. Dobre arbitrului de 
eentru. Antrenorul respectiv, care 
după cum se vede e certat rău 
eu etica sportivă, a fost scos 
insă de pe teren de către arbi- 
trol de tușă. N. Grigore !

Gestul ni se pat% deosebit de 
grav ți credem că e cazul ea 
al se le măsuri, atit de organul 
sportiv județean, cit, firește, și 
fo MU. Cele Întâmplate la •- 
eeastă partidă depășesc oblșnu- 
ttete incidente ale meciurilor de 
Dtvtela C.

Tonta RABȘAN

SportullPoga7-a



COMUMCATUL ȘfDINȚFI COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV Al C.C. AL P.C.II.

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNEI -
CAMPIOANĂ BALCANICĂ LA FLORETĂ

(Urmare din pag. 1)

minuare*  rolului blocurilor mi
litare și crearea condițiilor de 
dizolvare concomitentă * Tra
tatului de la Varșovia șl • 
N.A.T.O., lichidarea politicii de 
bloc, în vederea întăririi în
crederii între națiuni, a dez
voltării conlucrării pașnice în
tre toate statele.

Comitetul Politie Executiv a 
subliniat că o importantă esen
țială are in lumea de astăzi 
preocuparea — exprimată și în 
Declarația Consfătuirii Comi
tetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia — 
pentru înfăptuirea cit # mal 
grabnică a țelului eliminării 
forței din viata internațională, 
pentru asumarea obligației de 
către toate statele de a re
nunța la folosirea forței și a- 
menințarea cu forța in toate 
formele și manifestările ei.

Comitetul Politic Executiv 
și-a exprimat încrederea depli
nă că. dacă țările socialiste, 
forțele revoluționare progresis
te, toate popoarele vor acționa 
ferm, există toate condițiile șl 
posibilitățile de împiedicare a 
agravării situației internațio
nale, de evitare a izbucnirii 
unui nou război, de continuare 
și întărire a cursului destinderii 
Si păcii în Europa și in întrea
ga lume. In acest sens, Comite
tul Politic Executiv consideră 
că trebuie făcut totul pentru 
evitarea oricărei escaladări a 
cursei înarmărilor, pentru con
damnarea și respingerea ho- 
tărîtă a oricărui nou impuls 
dat cheltuielilor militare care 
ar prejudicia grav interesele vi
tale ale tuturor popoarelor — 
inclusiv interesele popoarelor 
noastre — pentru reținerea de 
la orice măsuri menite să ducă 
la întărirea și lărgirea blocu
rilor militare, pentru oprirea 
oricăror demonstrații de forță, 
manevre militare sau alte mij
loace de intimidare, acționin- 
du-se exclusiv în direcția spo
ririi securității fiecărui stat.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că o importanță hotă
râtoare are în momentid de 
față intensificarea acțiunilor do 
mobilizare tot mai largă a ma
selor populare din toate țările 
europene, din întreaga lume, 
pentru instaurarea în viața In
ternațională a unei politici nat, 
de egalitate în drepturi Intre 
toate națiunile, de respectare a 
independenței și suveranității 
naționale a fiecărui stat, * 
dreptului fiecărui popor de 
a-și hotărî singur soarta, fir*  
nici un amestec din afară, a 
unor relații de cooperare echi
tabilă și reciproc avantajoasă 
între toate țările de pe eonti- 
neniul european, ca și de pe 
celelalte continente.

Comitetul Politic Executiv a- 
preciază concluziile Declarației 
Comitetului Politic Consultativ 
privind evoluția pozitivă a vo- 
laborării între țările sodulivte

în meci restanfâ la hochei

STEAUA-Sp. STUDENȚESC A.S.E. 11-1
Disputată la patinoarul ^3 

August" din Capitală, partida 
restantă din Divizia A de ho
chei dintre Steaua și Sporit*  
Studențesc A.S.E. a fost de un 
calm desăvîrșit, edificator fiind 
și numărul extrem de redus do 
penalizări, doar două. Campioa
na, chiar fără Varga, Ioniță rf 
Bălăucă nu și-a făcut deefi

In „Turneul Prietenia" 
TINERII HOCHEIȘTI ROMÂM 
AU ÎNVINS ECHIPA UNGARIEI

MOSCOVA, 21 (Agerpres). — 
Competiția de hochei pe gheață 
pentru echipe de juniori .Tur
neul Prietenia" a continuat la 
Minsk cu desfășurarea prime
lor partide din turneul pentru 
ocurile 5—8. Selecționata 

României a întîlnit formația 
Ungariei în fața căreia a cîști- 
gat cu scorul de 9—2 (6—0, 1—2,
2— 0). iar reprezentativa Bul
gariei a întrecut cu 6—2, (1—1,
3— 1, 2—0) echipa R.P.D. Co
reene.

Pentru turneul final (locuri
le 1—4) sînt calificate formații
le U.R.S.S., Cehoslovaciei, Po
loniei și R.D. Germane. 

reprezentate la consfătuire, 
precum și exprimarea hotărîrii 
acestora de a extinde și adinei 
in viitor relațiile economice re
ciproc avantajoase, schimbul de 
experiență în construcția socia
lismului și comunismului, con
tactele la toate nivelurile pe 
linie de partid șl de stat și la 
alte domenii.

O importanță deosebită are 
relevarea în Declarație a fap
tului că relațiile de prietenie 
și colaborare dintre țările so
cialiste trebuie să se desfășoare 
cu consecvență pe baza princi
piilor independenței și suvera
nității naționale, neamestecului 
in treburile interne, solidari
tății și întrajutorării tovără
șești, oferind astfel — in con
trast puternic cu politica de 
dominație, asuprire și inegali
tate pe care o promovează im
perialismul —, un nou tip de 
relații internaționale, eu totul 
superior, menit să exercite • 
puternică înrîurire asupra tu
turor popoarelor, să constituia 
model de dezvoltare viitoare a 
umanității.

In ce o privește. România 
va dezvolta și în viitor priete
nia șl colaborarea pe toate pla
nurile cu țările socialiste mem
bre ale Tratatului de la Varșo
via, cu toate țările socialiste, 
aducîndu-șl contribuția activă 
la depășirea divergențelor exis
tente intre ele, la întărirea 
unității și colaborării lor, in 
vederea creșterii continue a 
forței generale » socialismului, 
a influenței și pres'Uglului său 
în lume.

Comitetul Politic Executiv 
reafirmă poziția fermă a Româ
niei de a acționa, de asemenea, 
neabătut pentru dezvoltarea In 
oontinuare a colaborării și so
lidarității cu țările în curs de 
dezvoltare, cu statele nealinia
te, pentru lărgirea continuă a 
schimburilor reciproce și co
operării multilaterale eu toate 
statele lumii, fără deosebire do 
orânduire socială, pentru parti
ciparea sa tot mai activă la di
viziunea internațională a mun
cii. la schimbul mondial de va
lori.

Comitetul Politie Executiv a 
aprobat in unanimitate poziția 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
a delegației române în legătură 
eu unele probleme militare ale 
Tratatului de la Varșovia dez
bătute Ia Consfătuirea Comite
tului Politie Consultativ, faptul 
e*  nu s-a declarat de acord eu 
adoptarea unor măsuri ce nu 
au fost puse de acord intre 
toate țările membre, corespun
zător prevederilor acestui tra
tat

Comitetul Politic Executiv, 
fnsnșindu-și întru totul argu
mentele expuse de secretarul 
general al partidului șl pre
ședintele țării și care oglindesc 
poziția consecventă a Româ
niei. subliniază din nou că. in 
situația internațională actuală, 
partidul și guvernul nostru se 

probleme de scor In fața unul 
adversar cu nici două linii ca 
lumea. Ne întrebăm cine și, mai 
ales, cind va ajuta formația 
studențească să iasă din actua
lul impas.

Rezultatul final. 11—1 a fo«t 
stabilit după reprize aproape 
egale ca realizări: 4—0, 3—6,
4—1.

Au marcat: Gheorghiu, Jus
tinian, Olenici, cite 2, Cazacu, 
Popescu, Nistor, Prakab, Gber- 
ghlșan, respectiv Nanu.

Au arbitrat O. Barbu la 
centru, asistat de A. Dibemardo 
și St Enciu.

Astăzi, de la ora 17, are loc 
meciul revanșă.

Geo RAEȚCHJ

FOTBAL a In primul meci al 
finalei „Cupei campionilor Ame
rica de Sud" la Caii (Columbia), 
echipa locală Deportivo a ter
minat la egalitate cu formația 
argemtfaiiană Boca Juniors : 0—0. 
Returul la 28 noiembrie, la Bue
nos Aires. 8 Dinamo Moscova 
și-a încheiat turneul tn Marea 
Biritanie, obțtnînd victorii la 
Aberdeen {1—0), Chelsea (2—1), 
LiendifieOd (4—0) și termintod 
nedeefa la Bristol (0—0). * La 
Tokio» In meci internațional a- 
mloal : UJI.S.S. — Japonia 4—4 
CI—0). • La Paris : St. Germain 
— Sporting Lisabona 2—1 (2—1). 

preocupă permanent de asigu
rarea capacității de apărare a 
patriei, de sporirea forței de 
luptă a armatei noastre națio
nale, a întregului popor. Tot
odată, pînă la lichidarea blocu
rilor militare, ca membră a 
Tratatului de la Varșovia, 
România dezvoltă colaborarea 
militară cu celelalte țări mem
bre, este hotărită să-și res
pecte riguros îndatoririle in 
cazul unei agresiuni imperia
liste in Europa împotriva țări
lor socialiste. In legătură cu •- 
ceasta, Comitetul Politic Exe
cutiv subliniază necesitatea a- 
șezării ferme a colaborării mi
litare pe principiile sacre ale 
independentei și suveranității 
naționale, ale deplinei egali
tăți, ținîndu-se seama de, fap
tul că fiecare armată națională 
este subordonată exclusiv foru
rilor supreme de conducere 
ale țării respective, partidului 
și guvernului respectiv, răs
punde in fata propriului popor.

Comitetul Politic Executiv 
exprimă, totodată, cu toată cla
ritatea, poziția partidului și 
statului nostru ca măsurile do 
menținere a capacității de apă
rare să aibă un caracter, ra
tional, rezonabil, astfel incit 
să nu împovăreze poporul, țara, 
să nu frîneze sau să împiedice 
îndeplinirea programelor de 
Înflorire multilaterală a socie
tății socialiste și de ridicare 
continuă a nivelului de trai 
material și spiritual al maselor 
populare. Dimpotrivă, ținînd 
seama de faptul că principala 
forță a țărilor socialiste rezid*  
în dezvoltarea lor economice- 
socială, în succesele construc
ției socialiste și comuniste, te 
afirmarea superiorității noii e- 
rînduiri, că aceste succese în
tăresc capacitatea de luptă și 
voința fiecărui popor d« • ► 
păra cuceririle socialismului, 
libertatea și independenta pa
triei, este necesar ca eforturile 
principale ale partidului și gu
vernului să fie îndreptate spre 
întărirea și modernizarea ba
zei tehnico-materiale a socia
lismului și creșterea bunăstării 
generale. De aceea, țara noas
tră se situează pe poziția lup
tei ferme împotriva oricărei 
escaladări a cursei înarmărilor, 
pentru adoptarea unor măsuri 
concrete de reducere continuă 
și nu de sporire a cheltuielilor 
militare, cu întregul cortegiu 
de efecte negative pe caro a- 
ceasta le-ar comporta.

Comitetul Politic Executiv 
a relevat incă o dată hotărârea 
de nestrămutat a partidului și 
statului nostru de a milita 
neobosit pentru destindere și 
dezarmare, pentru securitate șl 
pace in Europa și in întreaga 
lume. România va acționa 
ferm și neabătut pentru pro
movarea unor relații noi, de 
egalitate, respect reciproc și 
colaborare pașnică între toate 
națiunile, pentru edificarea în 
Europa și pe intreaga planetă 
a unei lumi mai bune, mai 
drepte și mai echitabile.

CONCURSURI INTERNATIONALE 
DE TIR

Poligonul din parcul sportiv 
Dinamo găzduiește la sfîrșitul 
acestei săptămini întîlnirea 
bilaterală de tir dintre trăgă
torii cluburilor Olimpia Bucu
rești și Gwardia Olsztyn din 
Polonia. Programul acestui 
concurs internațional cuprinde 
probe pentru arme cu glonț și 
pentru arme cu aer comprimat, 
rezervate seniorilor, senioare
lor și juniorilor.

★
Proba de armă 3 x 20 focuri 

de la distanța de 300 m din 
cadrul concursului de tir la 
care participă trăgători al clu
bului Steaua și de la selecțio
nata Armatei portugheze a fost 
cîștigată de Petre Șandor. cu 
546 puncte, urmat de Armando 
Cosalho Pluto — 535 puncte.

TELEX
RUGBY > Înaintea medului 

cu echipa României, programat 
la 3 decembrie la București, con- 
ttod pentru, campionatul euro
pean, selecționata Franței va în- 
tUni la 29 noiembrie la Condom, 
reprezentativa Poloniei, In ca
drul aceleiași competâțiL In ve
derea acestei partide, fonti fran
cei de specialitate a selecționai 
printre alții pe Axguefi Merk», 
Baylet, Ramos, Fereala șl Guil- 
bert.

KLADOVO, 24 (prin telefon). 
După ziua de pauză (joi) des
tinată odihnei concurenților 
(scrimerii români au făcut o 
excursie la Negotin) și desfă
șurării lucrărilor Congresului 
balcanic de scrimă, întrecerile 
celei de a Xl-a ediții a Jocuri
lor balcanice de scrimă s-au 
reluat vineri, cu proba pe e- 
chipe. Ca și la individual, au 
intrat mai intfi pe planșe flo- 
retiștii și sabrerii. Confirmînd 
succesul obținut in proba indi
viduală, echipa masculină de 
floretă a României a terminat 
neînvinsă competiția, obținind 
astfel titlul de campioană bal
canică. După ce in primele 
două Intîlniri, succesul le-a 
revenit la limită (5—4) în fața 
Iugoslaviei (au punctat Roșu 
3 v, FI. Nicolae și Buricea cite 
1 v, pentru Iugoslavia — Mar
kov și Kovacici cite 2 v) și 
Turciei (Florin Nicolae si Bu
rice*  cite 2 v, Roșu 1 v, pen
tru adversari — Bakirdiș 2 v, 
Yamak și Cener cite 1 v) — 
echipa Turciei fiind o reală 
revelație — floretiștii români 
au trecut lejer de formația

ASCENSIUNEA VIIUilMII RUZICI
NU SE VA OPRI LA „LOCUL 4“!

Interviu cu prof. Ștefan Georgescu, 

antrenorul lotului național de tenis

Revenit da la Palm Spring*  
(California), unde a lnsoțit-o pe 
Virginia Ruzid la „Turnes*  
campioanelor*  tenisului, antre
norul Ștefan Georgescu are. de
sigur, multe de povestit Să-l 
ascultăm, răspunzind Întrebări
lor noastre.

— Acum, dnd rezultatul 
obținut de campioana noas
tră a trecut prin filtrul mul
tor comentarii, putem s*-4  
apreciem mal exact dimen
siunile. Locul 4 este pentru 
Virginia Ruzid un maximum 
sau o treaptă intermediarii T 

— Din punctul meu de ente
rs, ai antrenorului. pot spans 
ed acest loc. la rindul semifine- 
listelor. a fost cel vizat. Nu stte 
daci am fi palat spera la aces
ta, dar noi U fixasem ca obiec
ția. Și l-am realizai. Cel mai 
bu» obținut de vreo jucătoare 
româncă pind acum. Fără în
doială. aparentele ar putea dtseu 
la alte motivări, la cote estima
tive diferite. Ruzid a fost a 
cincea in Marele Premiu, așa 
eă acum s-ar zice ed a urcat o 
singuri treaptă. Ceea ce. poa
te. nu pare atit de spectaculos. 
Unor astfel de argumente le-as 
răspunde ed un loc 5 intr-un 
clasament pe adițiune de punc
te. obținute tn diferite turnee, 
aricit de valoros ar ft. prezinți 
totdeauna un dram de relati
vitate. A ti. insă, e 4-a te 
întrecere directă eu cele mai 
bune jucătoare din lume este 
eu totul altceva. Reprezintă un 
test de valoare care nu mai 
poate fi pus la îndoială. Daci 
este un maximum T Pentru mo
ment, da. Dar ascensiunea Vir- 
giniei Ruzid. atit de marcată 
In acest sezon, ne îndreptățește 
si apreciem că ea isî poate 
consolida acest loc fruntaș, te 
sezonul următor, iar tn conti
nuare si-l ți depășească. Ar ti 
o evoluție normală.

— Să rămlnem la aeeastil 
temă. Semifinala, cu Wade. 
a fost intr-adevăr de netre
cut 7 ,

— Iți poate închipui oricine 
ei te ajunul acestei partide, la 
Palm Springs, am fost tentați 
si credem că se poate merge 
ți mai sus. Pe podium • Virgi
nia noastră a luptat exceptio
nal tn fata campioanei engleze. 
A trebuit să-ți domine ți un 
handicap neprevăzut, datorită 
unei tritațR la ochi, care o fă
cea să sufere la lumina foarte

TENIS • In sferturi de finals 
la Boâogna : Panatta — Smid
6—4, 2—e, 7—# ; McEnroe — Met
ier 6—3, 6—4 ; Franulovlci —
Miitton 7—5. 1—«, 6—2 ; Fleming 
— Taroczy 6—3, 1—4. 6—2. a Tur
neu feminin la Christchurch 
(Noua Zeelandâ) : Sato — Walsh
5— 3, 6—2. Marsikova — Rledei
6— X, 6—1 ; Hanjha — Tomanova
7— 3, 6—s M în semifinalele tur
neului internațional feminin de 
la Tokio, Tracy Austin a m vins-o 
cu 9—3 6—2 pe Kathy May, iar 
Martina Navratilova a rfștlget ca 
6—4, Ș—3 partida cu Virginia Ru- 
zld.

Greciei, cu 7—2 (Florin Nicolae 
și Buricea cite 3 v. Roșu — 1 v, 
pentru adversari — D. Bagisa- 
rantos și Ioanidis cite 1 v). în 
ultima întîlnire, cea decisivă, 
scrimerii români au întrecut 
pe floretiștii bulgari cu 5—2, 
pentru echipa noastră punctînd 
Florin Nicolae (3), Buricea șl 
Roșu (1), iar pentru Bulgaria 
— Anghelov și Kolev (1). Pe 
locul II s-a clasat echipa Bul
gariei (8—1 cu Grecia, 5—4 cu 
Iugoslavia și Turcia). Pentru 
definitivarea celorlalte locuri 
întrecerile continuă la ora 
transmisiei.

Echipele de sabie au ajuns, 
la această oră, in faza dispu
tării titlului de campioană, în 
care sînt-angajate, firește, for
mațiile României și Bulgariei, 
ambele neînvinse: România:
8— 1 cu Iugoslavia și 9—1 cu 
Turcia și Grecia, Bulgaria:
9— 0 cu Turcia, Iugoslavia șl 
Grecia.

Sîmbătă, întrecerile se vor 
Încheia cu proba pe echipe Ia 
floretă feminină și la spadă.

Tiberiu STAMA j

puternici a zilei. In primul set 
s-a ajuns la tie-break si după 
i—J. o minge buni a ei a fost 
acordată de arbitri adversarei. 
3—A jucat cu multă ardoa
re schimbul următor, dar aid 
Virginia Wade a avut un pas
sing-shot exceptional, cu care 
ți-a majorat avansul. N-a mai 
putut fi ajunsă din urmă. Să 
uu luăm ca etalon victoria de 
la Brighton, de acum o lună. 
A' fost prima in palmaresul f»- 
cătoarei noastre. Vor urma al
tele- Dar nu pot veni toate 
o dată.

— Cum abordează acum 
Virginia Ruzid partidele cu 
marile adversare 7 Se mai 
teme de ele ?

— Cred cd tocmai in aceasta 
eonsti cel mai real cițtig obți
nut de ea in ultima perioadă, 
faptul că a depășit orice com
plex de inferioritate fată da 
jucătoarele din elită. Chiar eu 
Chris Evert, intr-adevăr de ne
învins in acest .Masters*,  cam
pioana noastră a jucat curajoși 
a făcut o partidă foarte fru
moasă. Avantajul Virginiei Ru
dei. in comparație cu multe 
alte jucătoare, rezidă in faptul 
eă ea se dezvoltă in direcția 
cristalizării unui stil complet! 
Aceasta ii permite să treacă de 
kt defensivă la ofensivă, cind 
jocul o cere. Sau să aplice ® 
tactică adaptată fiecărei adver
sare în parte sl pregătită dina
inte. Ceea ce — cind va ajunge 
la nivel de perfecțiune — poate 
eintiri foarte mult in balanțe 
de forte a întrecerii.

Fără a pune punct definitiv 
acestor interesante concluzii. În
cheiem ad convorbirea noastră 
eu cel ce-șt are, fără îndoială, 
O contribuție Însemnată în rea
lizarea unei performante care • 
așază pe campioana tenisisliti 
nostru printre fruntașele celui 
mondial. ,

Radu VOIA ]

NOI LIDERI IN TURNEUL] 
DE ȘAH DIN ARGENTINA:

BUENOS AIRES, 24 (Agerprea^
— După epuizarea a șapte runde 
șt a tuturor partidelor întreiru.pte^ 
fid turneul internațional de șah 
de la Buenos Aires conduc Rafia*  
el Vaganian (U.R.S.S.) șl Robert 
Browne (S.U.A.), cu die 5 punc
te, urmați de Florin Ghtorghin 
(România) Oscar Panno (Argem- 
tina). Vâslii Smîslov (U.R.S.S.fe 
Ulf Andersson (Suedia) — V/ț p» 
Raymond Keene (Anglia) — 31/z pu 
Ci Cin-hsuan (R p. Chineză!), Eu
genio Torre (Fi li pine) și Miguel 
Najdorf (Argentina) — 3 p etc. 
Rezultate înregistrate în parti
dele întrerupte : CM Cin-hsuan — 
Quinteros 1—0 Browne — Naj
dorf 1—0 ; vaganian — Torre 
1—0 ; Browne — Quinteiros l—O ; 
Vaganian — Andersson, Najdorf
— Keene, ci Cin-hsuan —- Keene 
remize.

Da turneu participă V2 mart 
maeștri și doi maeștri Interna- 
ționall.


