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VUTOAREA „CENTURA VERDE" fi CRAIOVEI
J Interviu cu tovarășul ADRIAN C1OBOIU,

prim-vicepreședinte
Municipiul Craiova 

în acești ani o a doua 
Semnele înnoirii se văd pretu
tindeni, oamenii muncind cu 
hărnicie pentru ridicarcn unor 
moderne construcții industriale 
și edilitare, pentru creșterea 
pe toate planurile a nivelului 
de trai, în acest context, și 
preocuparea de a face din ac
tivitatea sportivă și de agre
ment unul din punctele prin
cipale de pe agenda timpului 
liber al cetățenilor se află în 
atenția municipalității. Tre
cerea treptată la săptămîna 
redusă de lucru a pus în fața 
edililor și a factorilor cu atri
buții în domeniul educației fi
zice și sportului noi obiective 
de răspundere, toate vizînd 
crearea de condiții mereu mai 
bune de odihnă și recreare 
pentru oamenii muncii craio- 
venl. Pe această temă am soli
citat un interviu tovarășului 
Adrian Cioboin, prim-vlcepre- 
ședinte al Consiliului popular 
municipal.

— Vă rugăm să ne spu
neți, tovarășe prim-vicepre- 
ședinte, sînt concetățenii 
dumneavoastră adepți ai 
mișcării ?

cunoaște 
tinerețe.

locui- 
iubesc 

intr-un
— Putem afirma că 

torii orașului nostru 
mișcarea, drumețiile, 
cuvint mersul pe jos. Și argu
mente în acest sens sînt des
tule. Dar, din păcate, noi am 
fost cei care, într-o perioadă, 
i-am dezobișnuit pe foarte 
mulți de aceasta, ajungîndu-se, 
în momentul de față, ca unii 
să considere că fără autobuz 
nu se poate concepe un drum 
spre pădure, că mașina ar tre
bui să-1 ducă chiar pînă la... 
copacul unde doresc să pe
treacă cîteva ceasuri... Iată de 
ce dorim să redeschidem și să 
amplificăm gustul pentru miș
carea pe jos sau pe bicicletă. 
Și să lărgim potențialul turis
tic al Craiovei.

— Am dori să nc prezen
tați ceva mai pe larg in
tențiile dumneavoastră.

— Pentru a mări accesibili
tatea și, deci, frecvența practică
rii exercițiilor fizice și sportu
lui, în afară de amenajarea 
locurilor de agrement din afara 
orașului, vom lua măsvii și în

Emanuel FANTANEANU
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In turneul de handbal masculin, Divizia A,

MECIURI ECHILIBRATE, DÎRZ DISPUTATE
• Steaua continuă să conducă in clasament • Astăzi, meciul H. C. 
Minaur Baia Mare-Știința Bacău, iar miine Steaua -Dinamo București
TG. MUREȘ, 28 (prin telefon). Vineri a început în Sala sporturi

lor din localitate cel de al treilea turneu al Diviziei A Ia hand
bal masculin care, de fapt, va încheia turul campionatului. Ma
joritatea întiinirilor au fost extrem de echilibrate, prilejuind o 
luptă strînsă, acerbă, dar nu și de o calitate tehnico-iactică ridica
tă. După prima zi. în fruntea clasamentului se situează, în con
tinuare, formația Steaua.

ȘTIINȚA BACAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 13—13 
(6—7). Meci agreabil, aproape 
de cerințele unui derby care, în 
final, a devenit dramatic. Nș-au

Astăzi, etapa a 9-a a Diviziei A de Sotbal

LANTERNA"(Olimpia): CAUTĂ PRIMA VICTORIE
9 Gloria încearcă „marca

vijelioasa a Jiului? • Cam
pioana, la 50 dc hm dc casâ 
® Olimpia și-a regăsit Intr-
adevăr moralul ? • sportul
studențesc Steaua,
meci mereu atractiv • Pe

• studenfii din timișoara
joacă împotriva fostului
lor... profesor® Va traversa
€. Tcașcă cu Dine unda

cu degetul*, la... Boia Tare

tnFază dmtr-un meci Sportul studențesc 
campionatul

Steaua, disputat
trecui.malul Mureșului, eraiovcuil

îor «la un test pentru returul din „Cupa ll.E.r.A.** 
• Joacâ sau nu Batacliu? Singura grija a suporterilor 
clujeni • Tor marca ieșenii primul lor gol in deplasare

în poarta rutinatului (oman ?
PROGRAMUL .RUNDEI'

Baia Mare :

București :

Petroșani : 

Scomicești : 

Satu Mare : 

București :

F.C. - GLORIA BUZĂU

DINAMO - POLITEHNICA TIMIȘOARA
(Stadionul Dinamo)

- F.C.M. GALAȚI

- F.C. ARGEȘ

- S.C. BACAU

CLASAMENTUL

1. STEAUA • 5 2 1 18- 7 12
2. Univ. Craiova 8 5 2 1 13* 7 12
3. F.C Baia Mar» 8 5 0 3 18-11 10
4. „U" Cluj-Nap. 8 5 0 3 9- 7 10
5. 5.C. Bacâu 8 4 2 2 8- 7 10
4. Dinamo 8 3 3 2 11- 5 9
7. C.S. Tirgoviște 8 3 3 2 11- 7 9
8. „Poli" Timiș. 8 4 0 4 17-13 8
9. Politehnica lași 8 4 0 4 9-9 8

10. F.C Argeș 8 3 2 3 10-12 8
11. Sportul stud. 8 3 14 6-4 7
12. Chimia Rm. VI. 8 3 14 8-8 7

13-15. F.C Scomicești 8 3 14 12-15 7
A.S.A. Tg. M, 8 3 14 10-13 7
F.C.M, Galați 8 3 14 10-13 7

18. Jiul 8 3 14 3-8 7
17. Gloria Buzâu 8 2 8 0 5-12 4
11. Olimpia S. M. 8 0 2 0 4-18 2

plăcut îndeosebi accelerările de 
ritm, șuturile de la distanță ale 
lui Fdlker și Vasilache, infil
trările pe semicerc ale pivoți- 
lor sau extremelor. Ambele 
echipe au trecut pe lingă vic
torie, Politehnica conducînd cu 
9—7 în min. 38 și cu 11—10 în 
min. 
vînd 
tatul 
final
noastră, echitabil. Dacă victoria 
n-a suria în final nici uneia 
dintre combatante, este pentru

51, iar Știința Bacău a- 
13—11 in min. 57. Rezul- 
de egalitate consemnat In 
este, însă, după opinia

faptul că fiecare dintre ele și-a 
speculat la maximum atu-ul 
propriu : băcăuanii apărarea 
fermă, iar timișorenii puterea 
de pătrundere și șutul adesea 
necruțător al lui Fdlker. Dacă 
scorul este oarecum limitat 
pentru o Intilnire masculină, a- 
ceasta se datorează travaliului 
remarcabil al portarilor Neșo- 
vici și — în special — Buligaa. 
Desigur, „egalul" nu favorizea
ză nici una dintre formații, 
fiecare dintre ele pierzind de 
fapt cite un punct în lupta 
pentru podium cu Steaua. H.C. 
Minaur Baia Mare și Dinamo 
București. Au înscris : Vasila- 
che 4, Szemeși 3. Deacu 2, Ni- 
colescu 2. Vasilca 1, Hornca 1

Hfistache NAUM

(Continuare in pag. a 8-a)

In perspectiva participării In C.C.E. la handbal feminin

ȘTIINȚA BACĂU HOTĂRÎTĂ SĂ REALIZEZE 
0 PERFORMANȚĂ CÎF MAI VALOROASĂ

Echipa feminină de handbal 
Știința Bacău, campioană a țâ
rii, a început să-și numere... 
bobocii în această toamnă prin- 
tr-un spectaculos start (nici o 
înfrîngere în. cele patru etape 
de pînă acum și, in. plus, vic
torii la scoruri mal mult decît 
concludente în deplasare) In 
noua ediție a competiției in
terne nr, 1. Dar, în timp ce 
formațiile celelalte (cu excep
ția Confecției București) Iți 
îndreaptă în exclusivitate aten
ția către campionatul Diviziei 
A, handbalistele băcăuanee sînt 
în fața unui sever dublu exa
men : confirmarea calității de 
campioană și participarea In 
prestigioasa competiție, care" 
este CUPA CAMPIONILOR EU
ROPENI.

în noua ediție a C.C.E. (1979/ 
1980) sînt înscrise 20 de echipe, 
dintre ele Raduicki Belgrad, 
Inter Bratislava, S. V. Bayer 
Leverkusen (R.F.G.) și altele, 
fiind formații redutabile. Știința 
Bacău a fost programată să 
joace direct în turul II (data 
nu a fost încă stabilită). Ori
cum, primul ei meci se va 
disputa Pini la sfințitul acestui

an, fapt care ne-a îndemnat să 
aflăm cum se pregătesc hand
balistele de la Știință pentru 
o evoluție internațională cit 
mai bună.

„Indiferent dc formația pe 
care o vom avea ca adversară 
în confruntarea de debut, noi 
ne pregătim pornind de la 
ideca că toate întîlniriie din 
C.C.E, vor fi dificile, ceea ce 
este dealtfel foarte normal — 
ne-a spus profesorul Eugen 
Bartha, antrenorul principal al 
Științei Bacău. Preparativele de 
bază constau in participarea la 
campionatul intern, abordind 
fiecare meci cu multă seriozi
tate, Cele 8—10 antrenamente 
săptăminale ne 
rificăm zi de 
de adaptare la 
cărei jucătoare.
treaga echipă se supune cu re
ceptivitate procesului de pregă
tire. Vom participa, în vederea 
verificării echipei in întîlnirl 
internaționale, la două turnee

Ion GAVRILESCU

permit să ve
zi posibilitățile 
efort ale fie- 

Aprcciez că în-

(Continuare in pag. a 6-a)

Astârl, al treilea meci. Adversara — selecționata de nord a Tării Galilor

JIUL

F.C.

OLIMPIA

SPORTUL STUD. - STEAUA
(Stadionul Steaua)

- UNIV. CRAIOVA

- CHIMIA RM. V1LCEA

- POLITEHNICA IAȘI
(partidă televizată)
la ora 17, cu excepția celui de la Tlrgo-
ora 13.

A.S.A.Tg. Mure; :
Cluj-Napoca: „U*

Tîrgovițte: C.S.

Meciurile vor începe 
viște, programai de la

DEBUT ATRACTIV IN „JUBILEUL
I. C. E. D.“ LA BASCHET

RUGBYȘTII ROMANI PRIVIȚI CU MULT INTERES9 5
• Turneul este considerat un adevărat eveniment sportiv • Au fost alcătuite 

reprezentativa Țării Galilor și Selecționata de vest a acestei țări • Atmosferă bună 
in lotul nostru și speranțe pentru următoarele confruntări

Splendid reamenajată. oferind 
sportivilor condiții de întrecere 
optime, sala Floreasca a găz
duit, ieri, meciurile primei eta
pe a competiției internaționale 
de baschet „Cupa jubiliară 
I.C.E.D.", organizată cu prilejul 
aniversării a 10 ani de la pro
movarea formației bucureștene 
în Di vizia A.

în partida inaugurală, s-au 
întâlnit echipele Banik Cigel 
(locul IV în campionatul Ceho
slovaciei) și Ittihad Jamilie 
Alep (campioana Siriei).

Spectatorii au asistat la o în
trecere plăcută, purtată în ritm 
rapid, presărată cu spectacu
loase răsturnări de scor. A în
ving cu 73—65 (37—41) Banik 
Cigel, care și-a valorificat in 
final plusul de talie și de teh
nicitate. Apoi I.C.E.D., cu un 
lot evident mai puternic decît 
al partenerilor de joc, 
zat acțiuni în viteză și 
te, repurtînd succesul 
formației BSC-LOK la
concludent: 81—25 (49—12).

a reali- 
eficien- 
in fața 
un scor

COLWIN BAY, 28 (prin te
lefon). Turneul rugbyștilor ro
mâni tai Țara Galilor reține, în 
continuare, atenția opiniei pu
blice din Marea Britanie. Pre
sa acordă spații largi acestui 
eveniment sportiv, comentariile 
fiind — în totalitate — favora
bile reprezentanților noștri. 
Astfel, referindu-se la jocul de 
miercuri, „Western Mail" apre
ciază că „românii s-au dovedit 
prea puternici și eficienți pen
tru Fontypridd*' (n.n. : valo
roasă echipă de club galeză!). 
Mindri de asemenea aprecieri, 
rugbyștii noștri știu, in același 
timp, că greul abia urmează — 
marți, meciul cu puternica Se
lecționată de vest a Țării Gali
lor, sîmbăta viitoare, cu repre
zentativa acestei țări, conside
rată una dintre cele mai bune 
din lume.

Pînă atunci Insă, ei trebuie 
să treacă „hopul* de la Colwin 
Bay. Acest oraș de coastă, tu
ristic, avlnd o populație de 
aproximativ 30 000 de locuitori, 
pregătește un „meci 
Stadionul municipal, 
pînă acum atletismului, 
amenajat special pentru 
în tribunele sale puțind lua loc 
circa 12 000 de spectatori. Orga
nizatorii iși pun speranțe de
osebite în partida de astăzi 
(ora 15 locală — 17 la Bucu
rești), pe care o doresc primul 
pas pe drumul unei puternice 
dezvoltări a rugbyului în zona 
de nord a Țării Galilor. Eloc
vent este faptul că selecționata 
acesteia a fost întărită cu 3 
jucători de valoare din alte re
giuni : Mike Roberts, un „linia 
a doua* care ■ făcut parte din 
echipa Țării Galilor In ultimul

mare", 
afectat 
a fost 
rugby,

meci cu Anglia, component al 
formației London Welsh ; de la 
aceeași echipă » fost chemat 
și centrul Jones ; iar 
de treisferturi Lyons 
de Ia Rosslyn Park 
Londra.

După cum am mai 
XV-le nostru a suferit 
modificări, antrenorii 
Irimcscu 
urmînd să alinieze 
Bucos — Motrescu, Zafiescu I, 
Constantin, Aldea — Alexan
dru, Suciu — Stoica, Borș, Mu- 
rariu — Dumitru, Pintea — 
Dinu, Ortelecan, Scarlat. Din 
păcate, pe lista de rezerve nu 
pot fi trecuți Cioarec, Bucan 
(doi pilieri !) și Becheș, care 
se resimt după accidentări. Cu

aripa 
provine 
tot din

anunțat, 
unele 

Valeriu 
și Adrian Mateescu 

formația :

(Continuare in pag. a tf-a)



Pentru tofi elevii claselor a IX-a SUB EGIDA „DACIADEF*

La 15 octombrie începe 
„TOPUL SPORTUL" 

la săritura în lungime
• A treia ediție în pragul startului • Un regulament 

la... îndemîna tuturor • Este greu să realizezi o bună 
săritură ? Răspunsul îl poate oferi și „topul" nostru I

Odată cu începerea noului 
an școlar activitățile sportive 
atrag numeroși elevi. și eleve. 
Iată de ce reamintim că, in 
curînd, va începe și cea de a 
treia ediție a „Topului Sportul" 
la săritura în lungime, concurs 
organizat de redacția noastră sub 
genericul „Daciadei", el fiind a- 
dresat tuturor elevilor claselor a 
IX-a, fără program special.

La 15 octombrie, această 
competiție — care la edițiile 
precedente s-a bucurat de o 
largă participare — va începe, 
sperăm, sub aceleași bune aus
picii ca și cele anterioare.

Cele mai importante preve
deri regulamentare : întrecerea 
se dispută atît la băieți, cît 
și la fete ; se execută cîte 
două sărituri, după regulamen
tul de atletism, cea mai bună 
fiind luată în considerare ; pen
tru alcătuirea clasamentului pe 
echipe se va face media ce
lor mal bune zece sărituri ;

rezultatul cel mai bun con
tează și în ierarhia generală 
individuală ; numărul 
participante pentru 
școală nu este limitat ; compe
tiția se desfășoară pe par
cursul întregului an școlar, e- 
xistind posibilitatea unei .re
veniri" pentru cei care doresc 
să-și îmbunătățească pozițiile 
în clasamente.

Pentru participarea la „Topul 
Sportul" (sau pentru alte in
formații) vă puteți adresa re
dacției, în scris sau telefonic 
(tel. 1146 48 — și cu taxă in
versă), redactorii noștri depla- 
sîndu-se. la cerere, pentru a 
asista la întreceri.

Deci, la 15 OCTOMBRIE 
START ÎN „TOPUL SPORTUL" 
LA SĂRITURA ÎN 
GIME !

Cei mai buni vor fi 
tiți cu frumoase cupe 
plome.

Așteptăm primele înscrieri !

claselor 
fiecare

LUN-

răsplă
ți di-

MICILE „SECRETE" ALE MARII ÎNTRECERI DE LA SALONTA
A IV-a edifie a Festivalului sportiv bihorean

Cine a participat — ca spec
tator sau competitor — la „Fes
tivalul sportiv bihorean* de la 
Salonta a trăit clipe de mare 
satisfacție. După ce primarul ora
șului, tov. Zoltan Cseh, a inau
gurat cea de a patra ediție a 
acestui festival, urînd deplin 
succes participanților —• cîteva 
mii de elevi și oameni al muncii 
reprezentînd peste 80 de asociații 
sportive din aproape 30 de loca
lități din județul Bihor, pe ga
zonul stadionului Recolta a apă
rut sportivul fruntaș Anton 
Naghi, de la A.S. Plastica Ora
dea, care s-a „jucat" cu un aero- 
model captiv, care zbura cu 120 
de kilometri pe oră, cîteva mi
nute, dar minute nu numai ■ de 
admirație, ci și de emoție pen
tru cei ce nu aflaseră, pînă a- 
tunci, la ce cote înalte de măies
trie se poate ajunge în acest 
sport tehnico-aplicativ. Următoa
rea demonstrație de măiestrie a 
realizat-o prof. Em eric Arus, de 
la Casa de cultură a sindicatelor 
Oradea, împreună cu cîțiva elevi 
ai săi, prezentînd fascinaiite exer
ciții din artele japoneze marțiale, 
sîkido și jutedo.

Cînd aplauzele s-au stins, masa 
multicoloră a spectatorilor și a 
sportivilor a trecut la acțiune, a- 
coperind aproape întreaga arie a 
orașului-gazdă Salonta, * ‘ ‘
ceri înflăcărate la 15 
sportive. în privința 
cum au fost fotbalul, 
baschetul, tenisul de

în între- 
discipline 
jocurilor, 

handbalul, 
cîmp, te-

NOILE ZONE DE SPORT Șl AGREMENT
(Urmare din pag. I)

ee privește cartierele de locu
ințe. In acest sens, Consiliul 
popular continuă o serie de 
acțiuni — ele au început mai 
de mult și s-au intensificat 
odată cu trecerea la reducerea 
săptămmii de lucru — care 
vizează realizarea și moderni
zarea zonelor de sport și agre
ment ale municipiului, astfel 
ea oamenii muncii să benefi
cieze de largi posibilități de 
petrecere în mod plăcut și util 
a timpului liber. Pentru vi
itorul an, cit și pentru peri
oada 1981—1985, avem un pro
gram de lucru cu obiective 
mari, care, odată îndeplinite, 
vor face ca municipiul Craiova 
să dispună de o rețea de baze

H4- P I S M

GARANTA. i.PERFORMERA"
REUNIUNII!

Exceptlnd prima probă din re
uniunea de joi după-amlază (con- 
eurenți înșirați pe sute de metri), 
putem spune că celelalte alergări 
au oferit întreceri disputate, cu 
sosiri strtnse (într-una din ele, 
Premiul Salva, fiind necesară 
consultarea fotografiei pentru a 
putea fi stabilit primul sosit) și 
elștlgători recrutați din rîndul 
cailor recomandați de evoluțiile 
lor anterioare. Dintre aceștia, o 
Impresie deosebită a lăsat Hln- 
sar, care, merglnd fără greșeală, 
și-a Învins fără drept de apel 
adversarii (uluitor finisul aces
tui armăsar', realiztnd un record 
— 1:23,4 — ce-I siutează (dacă-1 
excludem pe Joben, aflat depar
te de epoca lui de glorie) ime
diat după Bavarl, campionul tur- 
fului. Victorii spectaculoase au 
mal obținut Fundy (bine susți
nut de FI. Pașcă), Fanon (M. 
Dumitru a atacat exact clnd tre
buia', Kandahar șl Relaxa. în 
ceea ce privește prima cursă, tre
buie să arătăm că ea a revenit 
lepel Garanta, care, reallzlnd un 
salt de valoare cu totul Ieșit din 
comun (peste 13 s) și deloc pre
vizibil după ultimele el evoluții, 
șl-a ridiculizat pur șl simplu ad
versarii. Vrem să credem că cei 
ta drept nu vor trece cu vede
rea „performanța" reușită joi de 
Tr. Marinescu și vor lua măsu
rile ce se impun. Așteptăm. RE
ZULTATE tehnice : Cursa 1: 
1. Garanța (Tr. Marinescu) rec. 
1:34,4. 2. Neguța, 3. Holban. Sim
plu 3. ordinea 51, ordinea triplă 
272. Cursa a 2-a : 1. Veridic (Al. 
Nacu) rec. 1:36,3, 2. Tenebros, 3. 
Jalonat. Simplu 1,70, ordinea 18, 
event 14, ordinea triplă 391. Cursa 
a 3-a : 1. Fanon (M. Dumitru) 
rec. 1:30,3, 2. Dialect. Simplu 12, 
ordinea 50. event 133. Cursa a 
4-a : 1. Hinsar (Tr. Marinescu)
țec. 1:23,4, 2. Formina, 3. Ozoraș. 
Simplu 2,50. ordinea 33. event 56. 
ordinea triplă 1 582. Cursa a 5-a : 
1. Curioasa (G. Grlgore) rec. 
1:31,6, 2. Tabora, 3. Efect. Sim
plu 2.50, ordinea Închisă, event 
56, triplu cîștlgător 4 644, ordinea 
triplă închisă. Cursa a 6-a : I. 
Kandahar (A. Brallovschll rec. 
1:31,2. 2. Meriș. Simplu 5. ordi
nea 12. event 64. Cursa a 7-a:
1. Fundy (FI. Pașcă) rec. 1:26,2,
2. Formina, 3. Juvenil. Simplu 
39. ordinea 42. event 98. ordinea 
triplă 659. Cursa a 8-a : 1. Re
laxa (N. Boitan) rec. 1:32,4, 2. 
Furibunda. Simplu 5. ordinea 32, 
event 203, triplu cîștlgător T2S.

de sport și agrement bine uti
lată. cu o funcționalitate com
plexă.

— Recent a fost dat pu
blicității proiectul Frogra- 

mului-directivă de creștere 
a nivelului de trai în pe

rioada
care 
vieții, 
acest 
măsuri care vizează și spor
tul și agrementul. Cum va 
materializa municipalitatea 
craioveană aceste preve
deri ?'

— Din bogatul program ce 
se va alcătui pentru Craiova, 
menționez că în zonele „Par
cul poporului", Făcăi-Preajba, 
Hanul doctorului, Ghercești, 
Brasta, Bucovăț, Lunca Jiu
lui, Merinești, Craiovița, Bra- 
tovoiești, Radovan și altele vor 
deveni cu adevărat zone de 
Interes turistic, de un deosebit 
pitoresc — unele au intrat 
deja în circuit — in care ce
tățenii vor avea prilejul nu 
numai să se destindă la „iarbă 
verde", ci să și petreacă multe 
ceasuri în compania sportului. 
Aceasta se va face prin amena
jarea unor numeroase terenuri 
pentru practicarea diferitelor 
discipline, a unor spații de joa
că pentru copii. De asemenea, 
lacurile existente vor fi ame

1981—1985 și de ridi- 
continuă a calității 
Sînt specificate în 

document o serie de

najate pentru înot, canotaj și 
pescuit sportiv. Dorim, totoda
tă, să creăm în jurul Craio- 
vei o „centură verde", de a- 
proape 600 ha de pădure, cen
tură care va fi folosită și ca 
„baraj" împotriva poluării, dar 
și ca zonă de agrement.

— Care va fi contribuția 
colectivelor de oameni ai 
muncii la realizarea obiec
tivelor propuse ?

— Evident, principalii benefi
ciari vor fi cei care lucrează 
In unitățile noastre economice, 
lor adăugîndu-li-se și turiștii 
care vor trece prin Craiova, 
tot mai numeroși în ultima vre
me. La realizarea unora din
tre obiectivele propuse vom 
primi sprijinul colectivelor de 
la Electroputere, Oltcit, „7 No
iembrie", T.C.L., I.T.A. SUGT, 
Avicola, întreprinderea de con
fecții, ca să numesc doar cî
teva dintre unități. Totodată, 
ca In atîtea alte prilejuri, ti
neretul își va aduce un pre
țios aport. Desigur, despre ce 
va cuprinde fiecare zonă putem 
vorbi pe larg, dar mai impor
tant mi se pare a fi faptul că, 
odată realizate, ele vor însem
na, pentru noi toți, cei care 
muncim și trăim în Craiova, 
un important salt spre aidi- 
carea continuă a nivelului de 
viață.

nisul de masă sau șahul, nu au 
existat probleme, întrucît orașul 
a dispus de suficiente baze bine 
puse la punct. Pentru întrecerile 
de ciclism s-a ales un traseu în 
zona șoselei care face legătura 
între Arad și Oradea. In acele 
ore, pe șoseaua principală din 
Salonta, printre Cordoanele dese 
de spectatori, au trecut, în a- 
plauze, numai și numai cicliștii 
(lucrătorii de miliție de la circu
lație s-au achitat cu brio de 
sarcina de... suporteri ad-hoc !), 
O singură mașină, a unuia dintre 
organizatori, a făcut excepție : 
împodobită cu afișele festivalului, 
ea făcea legătura de la o bază 
la alta, strîngînd rezultatele pen
tru comisia însărcinată să stabi
lească clasamentele.

Spre seară, miile de competi
tori, în șiruri lungi, se îndreptau 
— cu voioșie, povestindu-și în- 
tîmplările cele mai interesante 
din timpul întrecerilor — spre 
gară și autogară. Pe unul dintre 
miile de participanți l-am rugat 
să ne împărtășească impresiile 
sale. Iată ce ne-a spus : „Mă nu
mesc Carol Orban și am 73 de 
ani. Azi nimeni nu mi-a spus 
„tataie", deși au fost în jurul 
meu atîția copii și tineri. Mă în
torc la mine acasă, la Oradea, și 
voi duce la asociația mea sportivă 
Olimpia, diploma cu locul 3 la 
șah. Particip la aceste festivaluri 
pentru că, mai ales de cînd sînt 
organizate sub însemnele „Da- 
ciadei", întrecerile îmi plac foarte 
mult. Și-apoi, îmi mai place și 
băiatul acesta, Vasile Derșidan, 
care are și inimă și cap î* Pen
tru cine nu știe, precizăm că to
varășul Vasile Derșidan este șeful 
comisiei sport-turism din cadrul 
Consiliului județean al sindica
telor, consiliu care, împreună cu 
Comitetul Județean al U.T.C. și 
în colaborare cu Consiliul jude
țean pentru educație fizică și 
sport și Inspectoratul școlar ju
dețean, cu sprijinul organelor lo

cale din Salonta a organizat a- 
ceastă a patra ediție a „Festiva
lului sportiv bihorean", care a 
plăcut tuturor, participanți și 
spectatori.

Dar, dacă este vorba de o mare 
reușită, se cuvine să arătăm, în 
cîteva rînduri, și cum s-a ajuns 
la această realizare. O vom face, 
dîndu-i cuvîntul activistului sin
dical Vasile Derșidan : „Eu cred 
că totul depinde de calitatea or
ganizării. Organizarea bună con
duce Ia rezultate bune, și invers. 
De cîteva luni mă ocup de fes
tival, împreună cu activiștii ob
ștești din cadrul comisiei sport- 
turism. Scrisori, telefoane, vizite 
la fața locului, îndrumare și con
trol, reveniri și iar reveniri... 
Nici un amănunt, în nici o pri
vință, nu a fost ignorat. Contac
tul cu terenul a fost permanent. 
Dacă știi să lucrezi cu oamenii, 
nu te doare capul !“

Cele spuse de tovarășul Vasile 
Derșidan duc și la concluzia 
că festivalul, ca să reușească, a 
necesitat atîta muncă organizato
rică din partea forurilor județene 
$i pentru că. jos, la nivelul aso
ciațiilor, activitatea sportivă nu 
are pretutindeni continuitate. 
Dacă în cadrul tuturor asociații
lor sportive activitatea s-ar des
fășura curgător, zi de zi, nu ar 
mai fi nevoie de atîtea eforturi 
de tot felul, pentru organizarea 
unui festival.

în acest caz, orice asemenea 
festival ar fi o încununare a ac
tivității desfășurate cu regulari
tate pe o largă suprafață terito
rială și concentrată la un moment 
dat într-un punct oarecare. In 
realitate, pentru că lucrurile nu 
stau tocmai așa, asemenea festi
valuri reprezintă o încununare a 
eforturilor depuse de un număr 
mai restrîns de persoane. Cum a 
fost și caztil la care ne referim.

Horid CRISTEA

POIANA BRAȘOV - odihnă, sport, agrement
O.N.T. Carpați Brașov vă invită în stațiunea Poiana Bra

șov, unde vă stau Ia dispoziție confortabile hoteluri, vile și 
restaurante, variate posibilități de petrecere a timpului dv. 
liber.

Informații suplimentare la agențiile de turism din orașul 
dv. sau la dispeceratul stațiunii, telefon 921/19250.

OFICIUL NATIONAL DE TURISM CARPAȚI BUCUREȘTI 
AGENȚIA DE EXCURSII CU TURIȘTI ROMANI IN STRĂINĂTATE 

VĂ INVITĂ SĂ PETRECETI REVELIONUL *80 lN STRĂINĂTATE

Gh. ALEXANDRESCU

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 28 SEPTEM

BRIE 1979
Extragerea I : 2 9 76 35 16 22 50 

17 29 ; extrsgerea a Il-a : 49 21 
4S 61 86 38 53 48 55.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
683.133 lei din care 53.074 lei RE
PORT LA CATEGORIA 1 
CIȘTIGURILE TRAGERII „LOTO

2“ DIN 23 SEPTEMBRIE 1979
Categoria 1 : 2 variante 25% a 

................. ‘ a
a 

___  , categoria 4 : 71 a 625 
lei ; categoria 5 : 157,50 a 200 lei; 
categoria 6 : 1.117,50 a 100 lei.

CIȘTIGURILE TRAGERII EX
CEPȚIONALE „LOTO- DIN 18 
SEPTEMBRIE 1979

FAZA I
Categoria 2 : 1 variantă 100% a 

25.000 lei și 3 variante 25% a 6.250 
lei sau la alegere o excursie de 
2 locuri în R.P. Polonă sau 
R.P. Ungară — R.S. Cehoslovacă

46.994 lei ; categoria 2 : 3,75
11.831 lei ; categoria 3 : 7,25 
6.120 lei

— R.D. Germană — Austria și 
diferența în numerar ; categoria 
1 : 5 variante 100% a 13.372 lei și 
16 variante 25% a 3.343 sau o ex
cursie de 1 loc tn R.P. Ungară
— R.S. Cehoslovacă — R.D. Ger
mană — Austria sau o excursie 
de 2 locuri în R.P. Polonă și 
diferența In numerar ; categoria 
4 : 32 variante a 3.761 lei ; cate
goria 5 : 63.25 a 400 lei ; categoria 
I : 106,25 a 300 Iei ; categoria 7 : 
205 a 200 lei ; categoria 8 : 1.126,25 
a 100 lei.

FAZA a n-a
Categoria B : 5 variante 25% a 

2.500 lei ; categoria C : 6,50 va
riante a 10.000 lei ; categoria D: 
46,25 a 3.416 lei ; categoria E : 
410,50 a 100 lei.
• Tragerea Loto 2 de mîine, 30 

septembrie 1979, se va desfășura 
începînd de la ora 16,30 în sala 
clubului Progresul din București, 
str. dr. Staicovici nr. 42 ; nume
rele cîștigăioare vor fi televizate 
și radiodifuzate în cursul serii.
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VĂ PREZENTĂM STAȚIUNEA IZVOARELE
Așezată într-o minunată poiană, la poalele împădurite ale 

Munților Gutîi, (916 m altitudine), stațiunea Izvoarele repre
zintă un loc ideal pentru odihnă, excursii și drumeții.

Pornind de la Baia Mare, pe un drum modernizat (32 
km), care șerpuiește printr-un decor de o rară frumusețe, 
se ajunge la stațiune, unde vilele elegante și confortabile 
își așteaptă oaspeții în tot timpul anului.

Dar nu numai pentru odihnă este renumită stațiunea Iz
voarele : aerul 
tarea unor boli 
pulmonare.

La dispoziția 
excursii și drumeții. Astfel, pe poteci marcate sau pe dru
muri forestiere, se poate ajunge la Cheile Tătarului, Vîrful 
Igniș, Lacul Firiza, pe malul căruia se află modernul res
taurant cu terasă „Creasta Cocoșului".

Adresindu-vă agențiilor și filialelor oficiilor județene de 
turism și la I.T.H.R. București, puteți obține bilete din timp, 
precum și informații suplimentare.

putemic ozonificat este indicat pentru tra- 
ale sistemului nervos, ca și a unor afecțiuni
turiștilor stau multiple posibilități pentru

R.D. GERMANA

~ ITINERARUL Perioada

Localitatea 
unde se 
petrece 
revelionul

Mijloc de 
transport

R. P. BULGARIA
1. București — Sofia —

Sofia *București
R. S. CEHOSLOVACA
1. București — Brno —

30.12-3.01. tren

Praga — Karlovy-Vary — 
Budapesta — București 28.12-4.01. Praga tren

2. București — Praga —
Karlovy-Vary — Bucu
rești 28.12-2.01. Praga avion

3. București — Praga —
Karlovy-Vary — Buda
pesta - București 31.12-6.01. Praga avion+ 

tren

POLONA

1. București — Berlin -
Leipzig — Weimar —■
Dresda — 
București

Berlin *• 28.12-4.01. Dresda avion
2. București — Berlin —

Leipzig — Weimar —
Dresda — 
București

Berlin 31.12-7.01. Berlin avion

R.P.
1. București - Varșovia - 27.12-2.01. Varșovia tren

București 26.12-3.01. Varșovia tren
29.12-5.01. Varșovia tron

2. București — Cracovia - 26.12—3.01. Cracovia tren
Varșovia - București 18.12-5.01. Cracovia tren

R.P. UNGARA
1. București — Budapesta 

— București 28.12-2.01 Budapesta tren

U.R.S.S.
1. București — Kiev — 22.12-4.01. Moscova tren-F

Riga - Leningrad — avion
Moscova — București 29.12-11.01. Kiev . tren-h 

avion

î. București — Kiev — 22.12-3.01. Moscova tren
Minsk - Leningrad 
Moscova — București ■ 29.12-10.01. Kiev tren

3 București — Chișinâu 22.12-4.01, Moscova tren
Kiev — Leningrad 
Moscova — București ■ 24.12-6.01. Leningrad tren

4. București • Kiev
Leningrad — Moscova 
— București 26.12-6.01. Leningrad tren

5. București — Chișinâu 
Kiev - Moscova
București

—■ 27.12- 7.01.
29.12- 9.01.
30.12- 10.01.

Moscova 
— Kiev

Chișinâu

tren 
tren 
tren

«. București — Chișinâu 
Kiev - București

- 27.12-4.01. Kiev tren

7. București — Chișinâu 
Odessa — București

-
26.12-2.01. Odessa tren

8.
Lwov27.12-2.01.

București — Cernăuți 
— Lwov — București

Informații suplimentare 
Episcopiei nr. 2, telefon

înscrieri Io ghișeele din București, str.

»• ’■

șl înscrieri Io ghișeele din București, str.
16.44.31 și prin Oficiile Județene de turism.



încadrat armonios in marea competiție națională „DACIADA“,
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„AMICII DRUMEIIEP- 
0 „COLOANĂ 
NESfÎRȘITĂ",

MEREU ÎN MIȘCARE
Una din cele mai frumoase 

acțiuni din evantaiul de probe 
la alegere ale Complexului 
polisportiv „Sport și sănătate" 
este aceea inspirat numită „A- 
micii drumeției". Și cum sd 
nu fie așa ? La braț cu spor
tul pe cărări de munte, in li
niștea adumbritelor păduri îm
brăcate in arama toamnei, 
drumuri spre lumini și cu
noaștere — a geografiei pămin- 
tului străbun, a istoriei făurite 
de strămoși și părinți, de noi 
înșine, ceasuri de recreare prin 
mișcare in aerul curat al locu
rilor de agrement — acestea sînt obiectivele 
„Amicilor drumeției". Nu-i de mirare,
deci, că numai in anul care a trecut peste 
1500 000 de copii au făcut excursii, cu
bucuria de a-și spori voinicia, că peste 8 000 de 
studenți, 172 000 de oameni ai muncii din între
prinderi și instituții și 67 000 de săteni și-au în
scris numele pe fișele acțiunilor organizate. Sint 
cifre care arată — mai convingător, parcă, decît 
vorbele — doar una din multiplele forme ale 
competiției naționale „Daciada".

LA „POLICOLOR" - PREA PUTINI... POLISPORTIVI
— Cum, adică ?Baza sportivă a asociației 

„Policolor" din Capitală este 
cunoscută pe întreaga platfor
mă industrială a Dudeștilor. 
Aceasta pentru că mulți din
tre iubitorii sportului din car
tier au dat o mînă de ajutor 
gazdelor la amenajarea ei — 
pe locul unei foste gropi cu 
apă și gunoaie —, dar și mai 
mulți o cunosc deoarece ea îi 
primește. în timpul liber, cu 
porțile deschise și cu bucuriile 
întrecerilor. Un inimos gos
podar, instructorul sportiv Ion 
Stan — prezent aici de la ora 
deschiderii pînă la ora .închi
derii —, se îngrijește ca ambi
anta și condițiile ce se creează 
acțiunilor organizate să fie cît 
mai plăcute. Complexul cu
prinde terenuri de fotbal și 
volei, trei terenuri de tenis de 
cîmp (și unul în curs de ame
najare). mese de tenis, sector 
de haltere, pistă de alergări, 
traseu pentru alergări pe teren 
variat, vestiare și un bogat in
ventar de materiale.

Discutăm cu instructorul Ion 
Stan și cu vicepreședintele a- 
sociației, ing. Dan Teodorescti. 
Aflasem că tînărul instructor 
sportiv pune atîta suflet în 
activitatea sa, îneît ar fi în 
stare să stea aici și noaptea, 
dacă ar fi nevoie, pentru ca 
a doua zi ..gospodăria să-i fie 
oglindă". Ne arată un dosar 
.voluminos în care sînt consem

DEMARAJUL? PROMIȚĂTOR. SE CERE, ÎNSĂ, CONTINUITATE...
Consfătuirea anuală a cadre

lor didactice de educație fizică 
din orașul Slatina a readus în 
prim-plan și necesitatea relan
sării normelor și probelor Com
plexului polisportiv „Sport și 
sănătate", în concordanță cu ce
rințele învățămîntului nostru de
„FOLOSIM DIN PUN

Acesta a fost punctul de ple
care pe care și l-au stabilit 
cei doi profesori de educație 
fizică de la Școala generală 
nr. 5, Maria Feroiu și Dan Par- 
cescu. Adică spațiul de curte 
pe care se află terenurile de 
handbal și volei, sectorul de 
atletism. Copiii, cei mici, sub 
îndrumarea colectivului de învă
țători (toți prezenți, în primă
vară, la un curs de perfecțio
nare organizat în școală) vor 
folosi prilejul de a rezolva con
comitent două probleme: și tre
cerea normelor S.U.V.A. și cele 
din cadrul Complexului la a- 
lergări (25 m), săritura în lun
gime de pe loc și aruncarea 
mingii de oină, înainte și îna
poi. Pentru cei mari, din cla-

BUCURIA COPIILOR -
Cu toate că numai un sin

gur profesor (Elena Blaga) are 
specializarea atletism, totuși, la 
Școala generală nr. 7 toți cei
lalți profesori de educație fi
zică (Maria Constantinescu și 
Mihai Gheorghi(ă). dind curs 
dorinței elevilor de aici, orga-

Foto : Dragoș NEAGUCu rucsacul la drum, spre Poiana Soarelui
Tineretul studios și-a reluat locurile în băncile 

școlilor și în laboratoare, in ateliere de practică 
sau dind o mină de ajutor la adunarea bogățiilor 
de pe ogoarele pline de rod. Și dacă este mal 
viguros și mai harnic, mai destoinic și cu mai 
multe cunoștințe, la dezvoltarea acestor calități 
a contribuit și participarea — in vara care a tre
cut — la activitatea sportivă, ca „Amici ai dru
meției". Timpul e3te încă frumos și acțiunea 
continuă...

T. VIOREL

nate ultimei* acțiuni: campio
nate ale asociației, duminici 
cultural-sportive (din două în 
două săptămîni). crosuri, în- 
tîlniri prietenești cu sportivii 
asociațiilor vecine, COMPLE
XUL „SPORT ȘI SĂNĂTATE". 
Am notat cu majuscule aceas
tă ultimă acțiune din cadrul 
marii competiții „Daciada" pen
tru că ea este, de fapt, tema 
care ne preocupă. Dealtfel, pe 
primul panou pe care l-am vă
zut la intrare scria „Complexul 
„Sport șl sănătate" — cea. mal 
accesibilă formă de practicare 
organizată și eficientă a spor
tului".

— Ce ne puteți spune despre 
„Complex", aici, la dv., tova
rășe Stan ?

— Am făcut ceva și în acest 
domeniu. Avem evidența celor 
care au participat la trecerea 
normelor. Și instructorul ne 
arată tabele cu nume de oa
meni, pe categorii de vîrstă, 
cu probele pe care le-au tre
cut. Dar tot el completează, 
fără să aștepte intervenția 
noastră: Cred că sînt mult
prea puțini față de importan
ța acestei acțiuni și față de 
numărul iubitorilor sportului 
din întreprinderea noastră.

— Care este cauza ?
— Parcă în ultima vreme și 

eonsiliul sectorului a lăsat 
„Complexul" cam pe planul 
doi...

— sondajul nostru in citeva școli din Slatina —

toate gradele. Receptivi, mulți 
dintre profesorii de specialitate 
din Slatina au și trecut la ac
țiune.
CONDIȚIILE EXISTENTE 1“ 
sele V—VIII, proba de alergare 
de viteză se va dubla, ei vor 
lua de asemenea parte la aler
gări de rezistență (600—800 m). 
Pentru toți, apoi, vor urma ac
țiunile turistice, simple dru
meții, dar și cunoașterea trep
tată a unor semne naturale. 
La capitolul „turism", profeso
rii de sport au ca sprijin nu
meroși colegi de la catedra de 
geografie (Veronica Chera) și 
istorie (Ion Nicolae, Ilie Bara- 
baș) și, firește, conducerea șco
lii, prin prof. Ion Ceaușu. Vre
mea frumoasă — însorită și 
chiar caldă — îndeamnă la „ie
șiri" turistice în împrejurimile 
Slatinei și chiar ceva mai de
parte, în pădurea de la 
Optași.
ÎNTRECERILE ATLETICE!

nizează în cadrul Complexului - 
cu deosebire acțiuni bazate pe 
alergări, aruncări sau sărituri. 
Cerințele Complexului sînt cu
noscute la nivelul tuturor cla
selor. Nu este desigur o nou
tate. într-o unitate de învăță
mînt care și în anii precedent!

— Baza noastră este cea mal 
importantă de pe platformă și 
do aceea s-a luat hotărîrea ca 
în fiecare luni ea să fie pusă 
la dispoziția asociațiilor veci
ne. Și îi primim cu plăcere pe 
oaspeți. Trebuie să am grijă 
cum îi planific, pentru că sînt 
destui de mulți amatori. Dar 
n-am auzit în vara asta să vi
nă cineva special pentru tre
cerea normelor Complexului 
„Sport și sănătate".

Afirmația trebuie să fie re
ținută de către C.E.F.S. al sec
torului 3.

— Dar ce părere aveți des
pre această acțiune ?

Ne răspunde vicepreședin
tele asociației. îng. Dan Teo- 
dorescu :
.— Este o formă larg accesi

bilă, însă insuficient folosită. 
Cred că este necesară re- 
vitalizarea acestei acțiuni care 
dă oamenilor satisfacția de 
a participa, la orice virstă, 
într-o Întrecere sportivă orga
nizată. Noi ne vom strădui să 
o repunem pe rol.

Angajamentul este de reți
nut, dar credem că problema 
Complexului „Sport și sănăta
te" se cere repusă pe masa de 
lucru a organelor cu atribuții 
în sport din sectorul 3 al Ca
pitalei. Și nu numai a lor...

Viorel TONCEANU 

a manifestat mult interes față 
de această formă de cuprin
dere a copiilor intr-o activi
tate . sportivă organizată, de unde 
au rezultat echipe campioane pe 
clase la tetratlon și poziții de 
frunte pe oraș în „Daciadă" : 
locul I la prima ediție, locul 
II acum la ediția a Ii-a. „Tre- 
cînd normele și probele Com
plexului — ținea să remarce 
prof. Elena Blaga — copiii noș-

UN CONVINGĂTOR
Citeva alergări de cros — 

tradiționale, dealtfel — au fă
cut „deschiderea" spre trecerea 
normelor și probelor Comple
xului la Liceul pedagogic. Ce 
va urma ? Profesoarele Niculina 
Slăvescu și Germinia Constan
tinescu nu au, de regulă, de 
înttmpinat dificultăți în orga
nizarea activităților sportive cu 
elevele, pornind de la lecțiile 
de educație fizică la „Sport și 
sănătate", sau la alcătuirea an
samblurilor de gimnastică rit
mică modernă. Un asemenea

Demarajul în Complexul polisportiv „Sport și sănătate" poate 
fi apreciat drept promițător in școlile din orașul Slatina. Profe
sorii de specialitate nu așteaptă prea multe îndemnuri pentru a 
da curs unor inițiative proprii sau izvorite din masele de elevi. 
Se cere, insă, ca primele acțiuni să nu se iprească aici, ci să se 
asigure permanența lor, continuitatea acțiunii, cu roade și mai 
bogate decît in anii școlari anteriori.»

Tiberiu STAMA

Deși au crescut dc opt ori in perioada 19H - ioib ;
REZULTATELE NU SlNT PRETUTINDENI 

PE MĂSURA POSIBILITĂȚILOR Șl CERINȚELOR
Pe baza Programului privind 

dezvoltarea activității de edu
cație fizică și sport pe perioada 
1976—1980, adoptat de Comite
tul Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., a inițiativei și indica
țiilor personale ale tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tarul general al partidului, s-a 
organizat, începînd cu anul 1977, 
competiția sportivă națională 
„Daciada" care cuprinde, într-o 
concepție și intr-un sistem uni
tar, toate formele specifice ale 
educației fizice, printre care și 
Complexul polisportiv „Sport 
și sănătate". Drept urmare, ac
țiunea de pregătire și trecere 
a normelor și probelor Com
plexului a cunoscut, peste tot 
în țară, o reală înviorare și 
extindere, în anii 1977—1978 
dublîndu-se realizările, în ra
port cu anul 1976.

Așa cum s-a preconizat, 
Complexul polisportiv „Sport și 
sănătate" a devenit o impor
tantă formă de ridicare a ni
velului de pregătire fizică * 
populației, contribuind la întă
rirea sănătății, la sporirea pro
ductivității muncii și la pe
trecerea în mod plăcut și util 
a timpului liber. Consiliul Na
țional pentru Educație Fizică 
și Sport, în colaborare strînsă 
cu Ministerul Educației și în- 
vățămîntului, C.C. al U.T.C., 
Consiliul Central al U.G.S.R.. 
U.A.S.C.R., Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, 
UCECOM și U.N.C.A.P., a ac
ționat permanent pentru înfăp
tuirea sarcinilor legate de reu
șita Complexului.

Cu prilejul unor consfătuiri 
de lucru cu activiști sportivi și 
cu factori de răspundere ai or
ganizațiilor de tineret, pionieri, 
sindicat. învățămînt și coopera
ție s-au prezentat concluzii si 
măsuri destinate să asigure un 
mai mare succes al acestei fru
moase acțiuni. Este de apre
ciat, de pildă, că dacă în anul 
1974 (anul-experimenl) au tre
cut normele și probele Com
plexului circa 500 000 de copii, 
tineri și adulți.x în anul 1978 
numărul celor care au partici
pat la Complex a crescut de a- 
proape opt ori. în mod spe
cial. s-a făcut simțită prezența 
elevilor, studenților, a tineri
lor din unitățile de cooperație 
m eșteșugărească.

Experiența acumulată pînă 
acum, concluziile sondajelor e- 
fectuate precum și studiul în
treprins în multe unități spor
tive au dat la iveală și unele 
aspecte negative, neajunsuri 
sau rămîneri în urmă care se 
cer a fl cît mai curînd lichi
date. De pildă. în unele ju

tri înțeleg că au larg deschis 
orizontul spre alte ramuri de 
sport. De aici și prezența lor 
conștientă la startul probelor 
atletice, la crosuri (Constantina 
Lungu a fost campioană pe ju
deț), dorința de a ajunge cît 
mai curînd în ..atelierele" Clu
bului sportiv școlar". Un amă
nunt aflat în final — directo
rul școlii, prof. Marin Anto
nescu, a fost el însuși atlet, 
săritor la lungime și triplu — 
explică într-o bună măsură va
dul creat aici primei ramuri de 
sport olimpice !

EXEMPLU PERSONAL
aPsamblu (alcătuit din peste 
100 de eleve) a fost obiectul 
admirației multor iubitori ai 
sportului din localitate. Prof. 
Emil Constantinescu, inspector 
metodist de specialitate, ținea 
să sublinieze că viitoarele edu
catoare și învățătoare oferă un 
exemplu personal deosebit de 
convingător, participind Ia toate 
acțiunile Complexului, căutînd să 
acumuleze o experiență tot mai 
bogată „care le va folosi miine, 
în grădinițe și școli, odată cu 
încadrarea lor in învățămînt". 

dețe realizarea indicatorilor do 
plan este încă nesatisfăcătoare, 
îndeosebi in mediul rural, in 
întreprinderi și instituții. Re
zultă de aici o slabă preocu
pare pentru trecerea normelor 
și probelor Complexului din 
partea organelor sportive și cu 
atribuții, care nu asigură mă
suri și condiții pentru aplica
rea strictă a prevederilor 
Programului, nici chiar a pro
priilor măsuri adoptate la ni
velul asociațiilor sportive. Este 
de semnalat, de asemenea, fap
tul că uneori trecerea norme
lor și probelor se face în.»' 
campanii. Centrele înființate in 
acest scop au o funcționalitate 
sporadică și nu permanentă, 
cum ar fi firesc. Aceasta pen
tru că unele organe sportive 
locale și cu atribuții nu si
tuează incă Complexul polispor
tiv „Sport și sănătate" ca o 
componentă de bază a „Dacla- 
dei", ca un factor dinamizator al 
activității de educație fizică șl 
sport de masă. Complexul nu 
este incadrat in multitudine» 
de acțiuni și întreceri sportive 
pentru marea masă a popu
lației, începînd cu virsla de C 
ani. Defecțiuni continuă să se 
manifeste in stilul dc muncă al 
unor organe sportive locale 
care, in ultimul timp, au anar 
lizat în mod superficial activi
tatea din domeniul Complexu
lui. Se menține încă practica 
de a dezbate doar ia general 
unele neajunsuri și neglijențe, 
iar măsurile care se iau au 
un caracter mult prea limitat 
Și ineficient. Un factor car* 
face ca această acțiune spor
tivă larg accesibilă maselor să 
nu cunoască dimensiunile do
rite este și cel propagandistic, 
neglijat în multe județe, ast
fel că nu peste tot s-a ajuna 
să se cunoască sensul și utili
tatea Complexului, marca sa 
valoare socială.

Pentru impulsionarea conti
nuă a activității în domeniul 
Complexului polisportiv „Sport 
și sănătate", Consiliul Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
a elaborat — cu larga consul
tare a organelor centrale cu 
atribuții — o serie de măsuri 
șl propuneri de îmbunătățire a 
regulamentului (în această pri
vință aportul Consiliilor jude
țene pentru educație fizică și 
sport poate fi deosebit de im
portant), toate avînd drept scop 
asigurarea unei mai bune șt 
mai directe corespondențe cu 
cerințele particlpanțiior, cu su
gestiile lor, de unde va rezulta, 
fără îndoială, o si mai bună 
organizare a acțiunii și im
plicit creșterea eficienței ei.

prof. TEOHARIE BOZIANU
activist al C.N.E.F.S.

PE SCURT
• Este îmbucurător faptul că, 

în județul Alba, asociațiile spor
tive Metalurgistul Cugir, Textila 
Sebeș șl Voința Aiud, respec- 
tîndu-șl calendarele competlțio- 
nale ale activității de masă, or
ganizează acțiuni de trecere a 
probelor șl normelor Complexu
lui polisportiv ..Sport si sănăta
te". De ce oare asemenea exem
pt* nu sint urmate șl de alto 
asociații sportive din județ. Ca, 
de pildă, C.I.L. Blaj ?...

• într-o recentă dare de seamă 
întocmită de C.J.E.F.S. Ilfov sa 
evidenția faptul că asociațiile 
sportive Cetatea Giurgiu, Ferim 
Urziceni și Dunărea (a Șantiere
lor navale) Giurgiu se preocupă 
de cuprinderea unui număr cit 
mai mare de tineri și chiar vîrst- 
nicl în acțiunile legate de buna 
desfășurare a întrecerilor Com
plexului. Din păcate, în același 
județ, alte asociații sportiv* 
(Bumbacul Buftea. Tutunul Urzt- 
cenl șl Filatura Oltenița) reali
zează mult prea puțin.

• Confecția Focșani șl Chimica 
Mărășești sînt, deocamdată, aso
ciațiile sportive fruntașe la 
„Sport șl sănătate" din țudețul 
Vrancea. Sublinierea a ținut să 
ne-o facă Stelian Bataragă, se
cretarul C.J.E.F.S., reierindu-so 
la felul cum își înțeleg menirea 
consiliile celor două asociații 
sportive, impulsionînd continuu 
activitatea sportivă de masă. 
„Ceea ce nu se întimplă și la 
Luceafărul, asociația sportivă a 
întreprinderii de lemn și mobi
lă..." Ar fl bine dacă cei de la 
„Luceafărul" ar face un schimb 
de experiență cu colegii lor de 
la „Confecția".»



Evoluțiile sportivilor români la marile 
competiții internaționale ale anului 
1979, cu caracter mondial sau eu

ropean, rezultatele înregistrate, victoriile 
obținute dar și eșecurile au constituit 
obiectul unor ample analize în coloanele 
ziarului nostru. Au fost vizate, firește, cu 
precădere, disciplinele incluse în progra
mul Jocurilor Olimpice din 1980, de care 
ne mai desparte acum mai puțin de un 
an.

Pregătirile în vederea acestui mare eve
niment sportiv, care polarizează atenția 
Întregii lumi, au intrat, cum ne place să 
spunem, în linia dreaptă. Lui îi sînt 
subordonate energii și eforturi, pen
tru asigurarea condițiilor capabile să 
conducă la realizarea unui nou succes 
al sportului românesc, la reprezentarea cu 
demnitate a culorilor patriei, la apărarea 
și consolidarea frumosului prestigiu cucerit.

Indiferent de ramura sportivă în jurul 
căreia s-au purtat discuțiile — atletism, 
gimnastică, box, lupte, înot, sporturi nau
tice, tir, scrimă, jocuri sportive sau altele 
(în care reprezentanții noștri aspiră la 
laurii olimpici), referiri importante ou fost 
făcute, după fiecare mare întrecere, și la

aportul pe care l-a adus, sau trebuia să-l 
aducă MEDICINA SPORTIVA, lucrătorii 
ei. De acest domeniu de care ne-am ocu
pat mai puțin, ne propunem să-l tratăm 
acum.

Intr-adevăr, în lumea de astăzi a spor
tului, a marilor șl incredibilelor sale per
formanțe, participarea medicinei, ca și a 
altor științe adiacente ei, a devenit indis
pensabilă. Medicina, cu toate ramurile 
sale, a fost chemată să asigure un înalt 
nivel de sănătate sportivilor de per
formanță, să investigheze și să elu
cideze asemenea probleme cum ar fi a- 
daptarea organismului omenesc la marile 
solicitări ale antrenamentului modem și 
participării in competiții, să stabilească li
mitele lor fiziologice, să găsească raportul 
optim în complicatul joc, efort - refacere, 
alimentație - viață rațională, in condițiile 
cerințelor contemporane atit de aspre ale 
sportului de mare performanță. Și tot pe 
lame, în eprubete sau la microscop, com- 
puterizînd mii și mii de teste ori probe, au 
fost fundamentate principiile moderne ale 
aclimatizării cu variațiile de altitudine sau 
fus orar și multe altele.

De-a lungul anilor, bucurîndu-se de în
drumarea și sprijinul nelimitat al partidu
lui și statului, beneficiind de condiții teh- 
nico-materiale tot mai bune, ridicînd pe 
trepte științifice superioare cercetarea teo
retică și experiența practică, medicina 
sportivă românească s-a dezvoltat, demon- 
strîndu-și priceperea și eficiența la ulti
mele olimpiade, aceea din Mexic fiind pe 
bună dreptate supranumită o „Olimpiadă 
a medicinei sportive''.

Dar, ca în orice alt domeniu de activi
tate, nici în medicină nu s-a stat pe loc. 
Se presupune, pe bună dreptate, ca la 
Jocurile Olimpice ale anului 1980, și la 
cele de vară, de la Moscova, mai cu sea
mă, aportul medicinei sportive in realizarea 
succeselor va fi unul din cele mai impor
tante.

Tocmai de aceea pentru a vedea care 
este contribuția medicinei sportive în pre
gătirea ce s-a făcut și, în special, ce mai 
este de făcut, ne-am adresat unor reputați 
oameni de știință, direct implicați în a- 
ceastă problemă de cea mai mare însem
nătate și responsabilitate.

I ® Specialiști de seam; 
] medicale românești angren
■ tirea loturilor olimpice.

® S-au realizat succese
I unor probleme medico- 
] marii performanțe.
■ ® Centrul de medicină sp
1 să-și exercite mult mai < 
I de organizator și coordonai 
] activități.

• Concluziile cercetării 
mai repede la beneficiari

■ cluburi, antrenori, sporti
Importante rezerve care
Primul nostru interlocutor a 

fost conf. dr. ION DRAGAN, 
directorul Centrului de Medicină 
Sportivă, instituție care răspun
de de întreaga activitate în 
acest domeniu.

— Am dori să ne arătați, 
pentru început, ce elemente ca
racterizează contribuția medi
cinei sportive, a specialiștilor 
din cadrul C.M.S., în ciclul 
olimpic 1976—1980 ?

— Elementul de progres al 
acestui ciclu olimpic pe tărî- 
mul medicinii sportive îl con
stituie faptul că, de această 
dată, în rezolvarea dificilelor 
sarcini ce-i revin, au fost an
grenate forțe sporite ale științei 
medicale românești : specialiști 
cu înaltă calificare din cadrul 
Academiei de Științe Medicale, 
al clinicilor și institutelor de 
specialitate. Astfel, Ministerul 
Sănătății a creat colective chiar 
Ia nivelul Centrului de Medi
cină Sportivă : de farmacolo
gie, de alimentație, de reface
re după efort, de recuperare 
(după traumatisme și îmbolnă
viri induse de activitatea spor
tivă), de cercetare aplicativă și 
de perfecționare a cadrelor.

Apreciez că această dezbatere 
are drept scop și trebuie să ob
țină de la cei invitați scoate
rea Ia iveală a unor rezerve pe 
care Ie mai au medicina spor
tivă, științele medicale, trebuie 
să evidențieze și să indice căile 
concrete de rezolvare. La acest 
efort colectiv, ce trebuie să re
vină, in primul rînd, specialiș
tilor din domeniul medicinii 
sportive, care au demonstrat 
valențe pozitive în nenumărate 
ocazii în ultimele două decenii, 
avem nevoie de ajutorul moral 
și material al C.N.E.F.S., Mi
nisterului Sănătății, al tehni
cienilor și sportivilor olimpici. 
Aceștia din urmă trebuie să 
fie convinși că fără o muncă 
neobosită, fără disciplină, or
dine, receptivitate la nou, nu 
poate apărea performanța spor
tivă doar prin intervenția 
„spectaculoasă" a medicinii 
sportive, sau a altor factori. Nu
mai în condițiile unei pregă
tiri superioare performerul poa
te fi ajutat eficient.

— Care sînt perspectivele în 
scurta perioadă rămasă pină 
Ia J.O. ?

— Ne-am confruntat în com
petiții, în reuniuni științifice și 
congrese. Am intrat în linie 
dreaptă și la ceea ce avem de

Volumul ridicat
o lege aspră a

A încetat să mal fie un se
cret faptul ca, pentru a ține 
pasul cu actualul ritm mai mult 
decît grăbit al performanțelor pe 
plan mondial, volumul de mun
că a sportivilor trebuie adus Ia 
cifre impresionante.

Pe această temă am discutat cu 
prof. dr. docent PETRE GROZA, 
directorul Institutului de fiziolo
gie normală și patologică „D. 
Danielopolu“ din București, pre
ședintele Comisiei de medicină 
sportivă din cadrul Ministerului 
Sănătății.

— Cum vedeți relația dintre 
performanța maximală (în con
cordanță cu obiectivele noastre 
olimpice) și noua metodică de 
pregătire ?

— Există o relație firească și 
logică, pe care, dealtfel, se și 
scontează. Numai cu un aseme
nea regim de antrenamente se 
mai poate spera Intr-un succes 
olimpic. Dura lex...

trebuie puse in valoare I
acum cristalizat se vor adăuga, 
desigur, idei noi izvorite din 
această dezbatere.

Ne propunem să acordăm o 
atenție deosebită creșterii ca
pacității de efort (intensificînd 
utilizarea mijlocului altitudine 
medie) și a robusteții psihice 
pentru concurs, robustețe care 
trebuie să aibă la bază un înalt 
nivel motivational pentru per
formanță. Tn același timp, vom 
veghea la creșterea standardu- 
/ui sanogenetic al sportivilor, 
element minimal indispensabil 
pentru înalta performanță.

Muncă susținută, în liniște, 
cu refacere adecvată (pînă la

Controlul stării de sănătate a sportivilor fruntași — o preocu
pare permanentă a Centrului de Medicină Sportivă

\ Foto : I. MIHAICA
supracompensarea funcțională) 
și motivație psihologică, iată 
căile de perspectivă pe care se 
va înscrie medicina sportivă în 
acest ultim ciclu. Mijloacele 
concrete variază de la un sport 
la altul, de la un sportiv la 
altul. Strategia competițională 
pe linia medico-sportivă repre
zintă un alt aspect, ce va fi 
definitivat individual cu medi
cii loturilor, pe baza experien
ței acumulate și verificate în 
1979. Convinși că aportul nos
tru trebuie să fie mult mai 
substanțial, că avem de eliminat 
o serie de neajunsuri, ne propu
nem ca acest ultim ciclu să 
contribuie la identificarea as
pirațiilor tripticului sportiv-an- 
trenor-medic. în vederea reali
zării obiectivelor finale.

fie antrenamente - 
marii periormanțe

— Din experiența pe care o 
dețlrieți, spuneți^ne ce reacții de 
adaptare au apărut la «portivii 
noștri față de aceste noi ce
rințe ?

— Un asemenea regim de an
trenamente aplicat, subliniez, în 
mod rațional, duce la un nivel 
superior al capacității de efort 
care, împreună cu p pregătire 
tehnico-tactică ți psihologică co
respunzătoare, constituie o im
portantă premisă a performanței 
sportive superioare. Fără aceasta, 
nu se poate I

— în ce măsură aceste reacții 
pot fi dirijate ?

— După cum știți, scopul an
trenamentului este ADAPTAREA 
organismului ceea ce se poate 
realiza printr-un control sistematic 
în general, și al diferitelor 
funcții implicate în efort» în mod 
special.

— Cum se exprimă aceste reac
ții în .ecuația" efort-refacere du

pă' antrenamente și competiții de 
mare anvergură t

— Noua metodică de pregătire, 
cu volumul ei mult sporit de 
antrenament anual, duce la o si
tuație oarecum paradoxală : pe 
de o parte, INTENSITATEA cres
cută a antrenamentelor generea
ză un grad sporit de oboseală, 
iar pe de altă parte, VOLUMUL 
crescut al acestor antrenamente 
obligă la scurtarea timpului de 
refacere (atit de necesar spor
tivilor) de la o ședință la alta. 
Acest lucru obligă la creșterea, 
pe cit posibil, a EFICIENTEI me
todelor de refacere. Efectul prin
cipal scontat de către acel care 
dirijează antrenamentul sportiv 
este optimizarea consumului de 
oxigen în țesuturi, realizată prin 
participarea diferitelor funcții : 
cardiovasculară, respiratorie, me
tabolică. neuro-endocrlnă. Aces
te reacții trebuie să se dezvolte 

armonios, lucru ce se poate re
aliza doar printr-o alternare ju
dicioasă între efort și refacere.

— în sfîrșit, ce ar mai fi de 
făcut practic, din acest punct de 
vedere, pînă Ia startul olimpic ?

„spuiic-ml ce m&nlnci
ce rezultat o

Există un dicton, încă de pe 
vremea părintelui medicinei, 
Hippocrat, pe care bătrînii doc
tori îl repetau des pacienților : 
„Spune-mi ce mănînci și am 
să-ți spun cum ai să trăiești". 
Parafrazîndu-I. el putea suna 
astfel în lumea contemporană 
a sportului : „Spune-mi ce mă
nînci și am să-ți spun ce per
formanță o să obții I..."

Lăsind la o parte caracterul 
de butadă, trebuie să recunoaș
tem că în această teribilă zo
die a superperformanțelor, ali
mentația sportivilor a încetat 
să mai fie o chestiune de pre
ferință, obicei sau gust, deve
nind una de adîncă introspec- 
țiune științifică.

Și dacă în anii trecuțl, pro
blema alimentației viza, eu pre
cădere, ramurile sportive în 
care concurenții sînt împărțiți 
pe categorii de greutate, as
tăzi sfera s-a extins cuprin
zând pe toți aspiranții la re
zultatele sportive de excepție.

Legat de aceasta, ne-am a- 
dresat profesorului dr. docent 
IULIAN MINCU, șeful Cen
trului de nutriție și boli meta
bolice al spitalului „Cantacu- 
zino" din Capitală.

— Cc a realizat Colectivul 
însărcinat cu problematica ali
mentației sportivilor, colectiv a 
cărui activitate o coordonați, în 
realizarea obiectivelor nctonlu- 
lnl ciclu olimpic ?

— în primul rînd, practica me
dico-sportivă trebuie să vegheze 
ca volumul șl Intensitatea cres
cută a antrenamentelor să rămt- 
nă strict In limitele fiziologicu
lui. Altfel, suprasolicitarea fizică 
— pe lingă efectul negativ ce-1 
are asupra performanței — poa
te genera chiar stări patologice. 
Din păcate, mal trebuie să con
statăm apariția unor dlsfuncțil 
articulare, musculo-Ugamentoase, 
hepatice, renale. Chiar dacă tul
burările cardiovasculare cauzate 
de o suprasolicitare psiho-flzică 
au scăzut mult ca frecvență, ele 
trebuie să atragă atenția prin 
consecințele pe care le pot avea 
tn anumite împrejurări.

Medicul sportiv este dator să 
ajute pe antrenor tn dozarea 
fiziologică și individualizată a 
Intensității antrenamentelor. Pen
tru aceasta H stau la dispoziție 
metode moderne ca : urmărirea 
telemetries a frecvenței cardiace 
In timpul efortului specific, sau 
aprecierea gradului dc intensita
te a efortului depus eu ajutorul 
determinării acidului lactic, »pa
rametrilor micro-Asdrup In sln- 
gele sportivilor.

tn ceea ce privește refacerea, 
Comisia de medicină sportivă a 
pus la dispoziția celor interesați 
un Îndrumar practic lncluztnd 
metodologia diferențiată pe ra
muri de sport a aplicării refa
cerii post-efort ca șl unele sub
stanțe care constituie susținătoa
re fiziologice ale efortului, fiind 
substituente ale unor componen
te ce-șl găsesc locul In meca
nismele normale ale funcțiilor, 
fără a constitui un potențial de 
afectare a armoniei acestora. Din 
punct de vedere metodologic, 
toate aceste probleme slnt bine 
puse la punct ca, dealtfel, șl pro
blemele alimentației sportivilor. 
Dacă in ceea ce privește trans
punerea lor tn practică există 
unele neajunsuri, ele se datoresc, 
In special, unor cauze de ordin 
organizatoric.

Tot In această ordine de idei, 
și In încheiere, aș mal sublinia 
Importanța covîrșltoare a unei 
colaborări regie șl sincere lntr ■ 
antrenor, sportiv șl medic, fără 
de care nu se poate naște, tn 
contextul actual, o performanță 
de mare valoare.

$1 am sați spun
să obții..."
— Principalul obiectiv propus 

a fost întocmirea unui Îndru
mar practic pentru alimentația 
sportivilor de performanță, di
ferențiat pe ramuri, pa grupe 
de sporturi, atit în perioada 
de antrenament cit »i în acelea 
de competiție șl post-compe- 
tiție. Pe baza studierii carac
teristicilor principale ale efor
tului, ale biotipului optim al 
diferitelor ramuri sportive (așa 
cum a Tezultat din lucrările 
anterioare efectuate la C.M.S., 
sau pentru unele discipline din 
tabele Internaționale), ale pro
gramului de antrenament (pen
tru unele sporturi — canotaj, 
de pildă — efortul a putut fi 
cuantificat foarte exact) au fost 
defalcate 7 grupe de sporturi. 
Fiecăreia din aceste grupe 1 
s-a stabilit un optim caloric 
și procentual al celor trei prin
cipii nutritive : proteine, glu
cide, lipide.

în baza acestei scheme ge
nerale. s-au alcătuit tabele cu 
necesar mediu pe fiecare grupă 
de sport și s-au întocmit me
niuri exemplificatoare. Partea 
studiului cu implicații imediate 
a fost multiplicată și difuzată 
factorilor interesați (medici de 
k>t. antrenori, cantine). Doresc 
să subliniez că această activi
tate a ocazionat cunoașterea 
problemelor practice — mai pu
țin științifice, poate dar de o 
«ovlrîitoare importanță în rea

lizarea unei alimentații adec
vate.

— Cc considerați că mai tre
buie întreprins în această di
recție și chiar in alte domenii 
legate de pregătirea biologică 
a „olimpicilor" noștri ?

— Pentru că timpul este 
scurt, pe primul loc stă, cred 
eu, ameliorarea cadrului orga
nizatoric și administrativ care 
condiționează realizarea unei 
alimentații la nivel calitativ a- 
decvat. în acest sens, capitală 
este pregătirea și conștiinciozi
tatea personalului auxiliar, su
pravegherea acestuia, asigura
rea aprovizionării prin planifi
carea ei riguroasă. Corelarea 
locului de antrenament cu po
sibilitățile locale de alimenta
ție trebuie făcută corect și din 
timp. Un rol major îl are co
relarea refacerii (dezobosirii) 
cu masa și asigurarea unui to
nus psiho-emoțional cît mai 
bun. Desigur, în realizarea a- 
cestui deziderat un rol im

portant re 
dical, anti 
tr-o bună 
tivilor prii 
sau a pro 
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Nu s-a descoperit toca „pilula minu
în preocupările oamenilor de 

știință, nemijlocit legați de 
sport, de studiul performanței, 
al marilor eforturi și al refa
cerii după ele, figurează — nu 
de ieri, de alaltăieri — utili
zarea rațională, fiziologică, a 
unor substanțe medicamen
toase care nu intră, bineînțeles, 
în sfera dopingului. Profesorul 
Petre Groza a amintit în trea
căt despre ele. Cert este că 
la unii sportivi, antrenori și 
alte persoane (mai mult, sau 
mai puțin, oficiale) din jurul 
lor, există un interes nedisi
mulat față dc preparatul sinte
tic prezentat în ambalaje atră
gătoare.

„Să acceptăm s^u să respin
gem ideea medicamentului in 
sport ?“ — se întreabă adesea, 
la modul de cea mai mare sin
ceritate și bună credință, multe 
persoane mai puțin avizate în 
materie. Greșit ar fi, socotim 
noi, atit de a o nega „aprioric", 
cît și de a deveni sclavii ei. 
Practica medico-sportivă mo
dernă nu se poate dispensa de 
farmacie I

Pe această temă a avut 
bunăvoința să ne răspundă 
prof. dr. docent VALENTIN 
STROESCU, șeful catedrei de 
farmacologie a Institutului me- 
dico-farmaceutic din București, 
șeful colectivului de farmacolo
gie sportivă din cadrul Minis
terului Sănătății.

— Care este punctul de ve
dere al științei medicale pe 
plan mondial : există o relație 
directă intre substanțele farma
ceutice și marea performanță 
sportivă ?
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Pregătirea psihologică a i
cc așteptăm dc la ca, cc poate

Introducerea psihologiei în pre
gătirea sportivilor de mare per
formanță a fost socotită Ia în
ceput o chestiune de modă, dacă 
nu chiar una de pedanterie. Tim
pul, însă, marele judecător, cel 
care dă verdictul în materie de 
nou și de valoare, a confirmat-o 
cu prisosință. Iată că astăzi sîn- 
tem tn măsură să discutăm nu 
numai oportunitatea acestui do
meniu, de mare însemnătate bio
logică In obținerea performanței, 
cl Șl să elucidăm posibilitățile.

limitele s 
perspectiv 
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® Este necesară o colaborare și mai i 
strînsă în tripticul clasic sportiv- 
antrenor-medic.

® Se impune o participare efectivă | 
[și afectivă] a oamenilor în halat alb 
la vasta muncă de educație medicală 
a sportivilor.
• Aniversarea a trei decenii de la 

organizarea medicinii sportive ca rețea 
de stat în România-un puternic imbold 
pentru eliminarea lipsurilor existente 
și obținerea de noi și însemnate realizări 
în vederea Jocurilor Olimpice 1980.
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Investigarea capacității de efort și a consumului de oxigen pe „bicicletă ergnmetricu"

laiului me- 
dar — ta- 
— și spor
ea orariilor 
le refacere. 
1 scopul a- 
ei sportivi- 
ire posibilă 
.ntor-' n- 

vizați 
eficient in 

i cele ară- 
vitatea de 

de docu- 
u indicat o 
e, cu nrij- 

putea să 
;rea rolului 
tătirea per- 

sens, stu- 
conditii de 
:ardiovascu- 
ui de oxi- 
lui de po- 
eva direcții 
>rul ne o- 
în termeni 
investiții.

ccordului
>i dezamăgi 
u antrenori, 
ifirm de la 
spunsul oa- 
este catego- 
im nu s-a 
ula miracu- 
*ed în exis- 
chiar) care 

campion în 
mcdico-bio- 

.ulul practi- 
de antrena- 
ific, a unei 
ți psihice cit 
i, pentrn a 
ile celor in.- 
problemă — 
at interesați 

cu aceeași 
’armacologLa 
tirea sportl- 
âologice (nu 
i pe două 

biologică a 
b) accelera- 
efort, deci 

Bre, de com-

earea unor eșecuri, scrima fiind 
exemplul cel mai recent. Ce pă
rere aveți, dumneavoastră ?

— Pregătirea psihologică repre
zintă o latură a antrenamentului 
sportiv, a pregătirii multilaterale 
a sportivului. Ea însăși este un 
demers foarte complex, fiind de
pendentă de un număr mare de 
factori și la rîndul ei influențînd 
anumlți factori. Dacă considerăm 
persoana sportivului ca un sistem 
multifactorial hipercomplex, a- 
tuncl pregătirea psihologică poate 
fi incriminată în explicarea in
succeselor sau succeselor, numai 
simultan cu ceilalți factori care 
condiționează victoria și eșecul 
sportiv (factorii de pregătire pro- 
priu-zisă, fizic, tehnic, tactic, fac
torii socio-profesionali, climatul 
pedagogic, activitatea politlco- 
ideologică și altele).

— Care sînt posibilitățile con
crete dar și limitele de intervenție 
a psihologiei în performanța 
sportivă ?

— Posibilitățile concrete de in
tervenție pot fi grupate astfel :

1) Din interiorul procesului de 
pregătire, printr-un spor de ca
litate de ordin psihologic a 
muncii antrenorilor și tehnicie
nilor, care prin natura activității 
lor și statutul de pedagogi, tre
buie să cunoască atît psihologia 
sportivilor cît și strategia edu
cării lor ;

2) Printr-o intervenție adecvată, 
stimulatoare, nu inhibantă, a fac
torilor din afara grupului perfor- 
manțional — presă, radio, con
ducători sportivi, familie ;

3) Prin asistența cu caracter de 
continuitate și de durată. pe 
parcursul a cîtorva ani, din par
tea unor psihologi specializați tn 
această direcție.

Limitele de intervenție a psiho
logiei sportive, la noi și pe plan 
mondial, sînt — în primul rînd — 
Mmite de cunoaștere a tuturor 
mecanismelor psihologice impli
cate în performanța sportivă. In 
al doilea rînd, numărul redus al 
specialiștilor care- activează în 
acest domeniu și care ar trebui 
să contribuie mai mult la crește
rea performanței sportive. In al 
treilea rînd, deși în vorbe se con
sideră că factorul psihologic este 
deosebit de important, în prac
tică i se acordă foarte puțin din 
timpul afectat pregătirii fizice, 
tehnice și tactice. Aceasta este o 
limită subiectivă care, cu un 
oarecare efort, ar putea fi de
pășită.

— Ce se realizează practic la 
nivelul loturilor olimpice ?

— Practic, la nivelul loturilor o- 
llmpice se realizează o activitate 

efectuate în Centrul de Medicină 
Sportivă, unde sportivii sînt in- 
vestigați cu aparatură tehnică de 
specialitate, la diferite momente 
ale anului competițional.

— Ce sugerați că ar mal trebui 
întreprins, în așa fel ca la J.O. 
din 1980 să ne prezentăm cu un 
Iot robust din punct de vedere 
psihic ?

— Cred că nu este vorba de 
luat măsuri speciale. Factorii răs
punzători de performanță spor
tivă știu re ar trebui făcut. Este 
necesar să se acorde atenție res
pectării. principiilor și regulilor de 
bază ale pregătirii ideologice, po
litice, ale educației morale, pa
triotice, ale pregătirii psihologice 
specifice, în raport cu caracte
risticile fiecărui sportiv sau 
grup. Este necesar să se consi
dere aspectele ce privesc situația 
socială, profesională, familială și 
atitudinal-motivațională a spor
tivilor. Sînt necesare efor
turi pentru a se scurta timpul 
care se scurge între constatarea 
unei situații critice, decizie și 
punere în practică a măsurilor 
hotărîte.

Gîndind la viitor, este necesar 
să formăm și să specializăm, încă 
de pe acum, cîțiva psihologi 
sportivi pentru J.O. din 1984.

vieții sportive, - 
evitarea accidentului
sau mai scurtă, au existat ; cum 
au fost ele rezolvate ?

— Pe plan organizatoric, există 
o legătură permanentă între cli
nica de specialitate, Centrul de 
Medicină Sportivă și medicii de 
loturi, ceea ce asigură desfășura
rea unei munci calificate și co
lective. Plecînd de la principiul 
clasic al medicinii, că .,nu există 
boli ci., bolnavi", fiecare caz este 
riguros individualizat. Sînt folo
site cele mai moderne tehnici de 
investigare în stabilirea diagnos
ticelor șl în adoptarea conduitei 
terapeutice. Desigur, rezultatele 
diferă de la caz la caz dar global 
privit, bilanțul este pozitiv. O 
serie de valori ale sportului ro
mânesc au fost redate perfor
manței, în condițiile unei vinde
cări cu ,.restituțio ad intergrum-.

Firește, într-o asemenea muncă, 
există pe lingă .,roze“ și spini . 
Unele nereușite parțiale s-au da
torat nerespectării sau erorilor 
în programul de recuperare, in
trării premature în activitatea 
competițională.

— In ceea ce privește această 
ultimă problemă, socotim foarte 
importantă, cum se desfășoară 
colaborarea dintre medic, antre
nor și sportiv ?

— în general, colaborarea este 
bună, dar mai există, 6pre re
gretul npstru, șl excepții. Se în- 
tîmplă ca asupra medicului să 
se facă serioase presiuni pentru 
a i se smulge un aviz favorabil, 
pe care conștiința sa profesională 
nu-i îngăduie să-1 dea. Sportivii 

de asistență științifică în care as
pectul psihologic este prezent, 
dar aceasta numai la cîteva din 
loturile olimpice. Activitatea psi
hologului în aceste brigăzi constă 
din psihodiagnoză, activități cu 
caracter psihoprofilactic șl de 
psjhoterapie, cu caracter de 
cdhsultare — recomandări oferite 
antrenorilor în cadrul con
cluziilor brigăzilor interdis- 
ciplinare. La loturile unde 
prezența psihologului este de mai 
lungă durată, se realizează an
trenament psihoton, antrenament 
ideomobil și o individualizare 
mai profundă psihoprofilactică și 
psihoterapică — așa cum se face 
la box, tir, sabie, gimnastică.

Acțiunea de intervenție practică 
la nivelul loturilor olimpice este 
sprijinită de rezultatele oferite de 
examenele psihologice periodice,

Respectarea regulilor 
calea sigurii pentru

Profesorul dr. docent OCTAV 
TROIAN ESCU, șeful clinicii de or
topedie a Spitalului de urgență 
din București (binecunoscutul 
maestru internațional și fost 
multiplu campion de șah al țării), 
conduce, în cadrul C.M.S., co
lectivul de specialiști însărcinat 
cu problema atît de responsabilă, 
delicată și grea a recuperării 
sportivilor accidentați. Cunoscînd 
tema anchete^ noastre, profesorul 
este cel care deschide discuția :

— Aș dori să sublinldz de la în
ceput că, chiar șl în condițiile 
antrenamentelor de o deosebită 
intensitate și duritate reclamate 
de marea performanță, trebuie să 
luptăm cu toată energia împo
triva ideilor care se resemnează 
în fața unui caracter presupus 
de fatalitate al accidentului în 
sport. Idei care, din păcate, mal 
operează în rîndul sportivilor, 
antrenorilor sau al părinților.

In virtutea unei îndelungate 
practici medico-sportive, vă pot 
spune cu toată responsabilitatea 
că antrenamentele, oricît de in
tense, dacă sînt riguros gradate 
și științific conduse, iar subiectul 
lor respectă normele unei vieți 
sportive raționale și alternează 
strict intervalele efort-refacere. 
primejdia accidentului scade, de 
cele mal multe ori la nivelul 
unor procente neglijabile. Iată de 
ce, în profilaxia acestei stări de 
lucruri, elementul educațional 
trebuie pus pe primul plan.

— Totuși, accidentări și indis
ponibilități, de durată mal lungă

înșiși ascund, uneori, suferințele 
mai mici spre a nu rata o com
petiție sau o deplasare. Aș atrage 
în mod deosebit atenția asupra 
micTO-traumelor, aparent neîn
semnate, dar a căror neglijare 
poate duce la stadiul dramatic 
al leziunii ireversibile. Se mai în- 
tîmplă cînd un antrenor, sau 
chiar un conducător de club ne 
vorbește astfel : „Doctore, nu mă 
nenoroci, am neapărat nevoie de 
cutare sau cutare sportiv. N-are 
înlocuitor...*4 Iată, că în acest 
context larg se pune șl problema, 
oarecum extramedicalfi, a unor 
rezerve valoroase. In sfîrșit. 
practica ne-a pus și în fața 
unor cazuri de simulare, folosite 
pentru a se explica sau scuza 
o performanță slabă, datorată în 
realitate unei pregătiri necores
punzătoare.

— Spre a nu ieși dintr-o schemă 
pe care ne-am propus-o, v-ain 
întreba ce-și propune colectivul 
pe care îl conduceți în ultima

Doleanțe
Am dorit, în încheierea aces

tei investigații, să cunoaștem, 
punctul de vedere și al cîtor
va beneficiari direcți ai acti
vității de medicină sportivă.

Astfel, prof. MARIA SIMIO- 
NESCU, antrenoarea federală 
de gimnastică, ne-a declarat :

După cum se știe, specificul 
gimnasticii din etapa actuală îl 
constituie pregătirea pentru 
înalta performanță de la o 
vlrstă foarte fragedă, ceea ce 
ridică probleme de mare com
plexitate biologică. Medicina 
sportivă românească ne-a dat 
soluții științifice atît în pe
rioada prepubertală a tinerilor 
sportivi, cît și în aceea critică, 
mai ales la fete. De asemenea, 
in problematica vastă a reface
rii după efort și a recuperării, 
oamenii noștri de știință au a- 
dus contribuții de seamă, gim
nastica datorîndu-le o bună 
parte din succese. Beneficiem 
la lot de asistența unor medici 
buni și pricepuți, dar resim
țim existența unor mijloace 
tehnice pentru refacere după 
efort la principalele săli de 
antrenament.

Colaborarea noastră cu C.M.S., 
cu specialiștii din medicina 
sportivă, bună in general, păs
trează încă serioase rezerve, pe 
care noi, tehnicienii, le aștep
tăm cu toată încrederea.

Aș sugera pentru viitor ca 
specialiștii în medicina sporti
vă să elaboreze și să cadă de 
acord cu antrenorii în privința 
mijloacelor balneo-climaterice 
de refacere și recuperare, do
meniu in care există Încă mul- 

perioadă de pregătire olimpică ?
— Nu va fi o glumă dacă vă 

voi răspunde că ne propunem să 
avem... cît mai puțini pacienți, 
ceea ce este posibil tot prin in
tervenția noastră, a medicilor, 
intr-o strinsă colaborare eu fac
torii educaționali ai sportivilor și 
cu sportivii înșiși.

Cazurile care, totuși, se vor 
ivi — să sperăm izolate — vor fi 
tratate cu maximum de respon
sabilitate șl atenție. Vom căuta 
ca, respectînd riguros normele de 
terapeutică, să scădem, pe cît po
sibil. perioadele de imobilizare 
segmentară în afecțiuni sau trau
me osteo-musculo-llgamentoase, 
să dispunem de procedurile cele 
mai eficiente pentru recuperările 
intracompetiționalc- Repet, avem 
nevoie de înțelegerea și sprijinul 
celor direct interesați pentru că, 
oricît ar fi de bun șt de price
put. medicul sportiv nu este un 
„vrăjitor" și nu trebuie să se 
aștepte de la el minuni !

sugestii
te puncte de vedere divergen- 
tc**.

GHEORGHE GIURCANEA- 
NU, secretar al Federației ro
mâne de canotaj :

.Am primit un sprijin real 
și nemijlocit din partea spe
cialiștilor angrenați în proble
mele de medicină sportivă, a 
C.M.S., în privința controlului 
sănătății sportivilor, asistența 
medicală, metodologie modernă 
în procesele de efort și refa
cere și, mai ales, de alimen
tație.

Din păcate, lotul de canotaj 
academic n-a beneficiat de co
laborarea unui medic care să 
se ridice prin cunoștințe și pa
siune Ia nivelul său valoric și 
care, dealtfel, l-a și părăsit. 
Avem la această oră nevoie 
de un medic sportiv, cu înaltă 
calificare, care să rezolve ne
cesitățile unui colectiv cu jus
tificate aspirații la medalii o- 
iimpice.

Este necesară, de asemenea, 
ameliorarea condițiilor tehnice 
de realizare a procedurilor de 
dezobosire și refacere, încă des
tul de precare.

De asemenea, ar fi deosebit 
de util lotului aportul perma
nent al unei asistențe în pro
blemele de dietetică și ' me
niuri. Profesorul Mincu nu e- 
xagerează cîtuși de puțin cînd 
afirmă că alimentația este una 
din cheile performanței. în ca
notajul academic ea este una 
dintre cele mai importante".

Anchetă realizată de
Valeriu CH1OSE
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Se impun, fără îndoială, unele concluzii la a- 
ceastă* dezbatere.
înainte de toate, însăși faptul că in marea 

acțiune de pregătire a „olimpicilor" noștri au fost 
angrenate personalități notabile și prestigioase ale 
științei medicale românești, demonstrează grija și 
atenția cu care este privită participarea delegației 
noastre la marea confruntare sportivă mondială a 
anului 1980.

Firește, din intervențiile interlocutorilor noștri au 
reieșit realizările obținute în acest domeniu, succe
sele dobindite, care s-au materializat și intr-o serie 
de rezultate sportive superioare, obținute in impor
tante întreceri internaționale din actualul interval 
olimpic.

Dar, așa cum a arătat tovarășul NICQLAE 
CEAUȘESCU, în memorabila seară a zilei de 19 au
gust 1976 — cind la Palatul Sporturilor și Culturii 
erau inminate înalte distincții, ordine și medalii 
sportivilor și tehnicienilor care au contribuit la rea
lizarea frumosului succes românesc la J.O. de Ia 
Montreal — viitorul, ediția următoare a jocurilor, cea 
de la Moscova, ridică sarcini noi, de cea mai mare 
complexitate și importanță, necesită un volum de 
muncă mult sporit, un înalt spirit de exigență și res
ponsabilitate. Așadar, cu o asemenea unitate de 
măsură trebuie evaluată activitatea desfășurată in 

toate compartimentele „campaniei olimpice - 1930". 
Apreciind eforturile pe care le-a depus medicina 

sportivă, slujitorii ei, in îndeplinirea sarcinilor ce 
le-au fost încredințate, discuțiile au scos la iveală 
existența unor resurse nevalorificate încă, a deficien- 
lor și lipsurilor, care pot și trebuie să fie lichidate 
Astfel, Centrul de Medicină Sportivă trebuie să-și 

exercite cu mai multă eficiență rolul de organizatei 
și - mai ales - de coordonator al întregii activi
tăți desfășurată la nivelul loturilor olimpice, să de
vină un adevărat dispecer al integrării în practică 
a rezultatelor și experienței pozitive care se des
prind din cercetările efectuate de alte colective cu 
care colaborează. In aceeași ordine de idei, ca
drele din conducerea C.M.S., sprijinite de Ministe
rs Sănătății și Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, sînt datoare să ia toate măsurile 
tehnico-organizatorice pentru o utilizare rațională, la 
nivelul unei eficîențe sporite, a potențialului de ca
dre și de dotore de care dispune.

Va trebui vegheat, ca în toate domeniile științei 
medicale românești - dar cu precădere în acela al 
marilor performanțe - rezultatele cercetărilor și con
cluziile lor practice să ajungă dt mai repede cu 
putință pe teren, in trusele medicilor de loturi și 
cluburi, pe mesele tehnicienilor sportului, să devină 
unelte concrete de lucru I

Socotim drept o datorie patriotică a specialiștilor 
noștri din domeniul medico-sportiv, și altele adia
cente lui, nu numai să țină pasul și să integreze 
tot ceea ce este nou pe plan mondial, dar să-și 
asume rolul temerar de antemergători, deschizători 
de drumuri, la care le dau dreptul calificarea, ta
lentul și condițiile create de partid.

Un element de cea mai mare însemnătate, subli
niat de toți cei cu care am stat de vorbă, îl consti
tuie problema colaborării dintre sportiv, antrenor și 
medic. Ea trebuie să se inscrie intr-un triunghi echi
lateral, să devină pretutindeni, in toate loturile și 
toate colectivele, o realitate vie. S-a insistat - și 
credem noi nu fără temei - pe caracterul de since
ritate și colegialitate al acestei colaborări, medicul 
avtnd misiunea de a fi primul sfetnic al antrenorului 
și prietenul cel mai bun al sportivului.

Ziua de 6 decembrie 1979 marchează aniversarea 
a 30 de ani de la înființarea și organizarea medi
cinii sportive ca rețea de stat in România. Sîntem 
convinși că cinstind așa cum se cuvine evenimentul, 
medicina sportivă, specialiștii din acest sector sani
tar vor face totul pentru a dovedi prin fapte că 
tumultul creator care caracterizează cincinalul revo
luției tehnico-științifice este prezent și in această 
specialitate, că putem aștepta încrezători dificilul 
examen al Jocurilor Olimpice din 1980 !



Retrospectivă și... perspectivă la „europenele" feminine de volei

„SÎNTEM DECISE SĂ EVOLUĂM
LA CEA MAI ÎNALTĂ COTĂ..."

ăcdarfi Maria Enacnc, căpitanul echipei rcprezentaihc
I De felul ei, Maria Enache, 
căpitanul echipei noastre re
prezentative de volei, nu este 
prea comunicativă, un interviu 
fiind dificil de realizat, mai a- 
les dacă reporterul vrea să a- 
fle speranțele sextetului care 
ne va reprezenta la Campio
natele europene din. prima ju
mătate a lunii octombrie. De 
aceeea, pentru a pregăti... te
renul, am început discuția cu 
ce a fost la ediția anterioară 
a C.E., din 1977, din „Țara 
celor 1 000 de lacuri".

— Ați participat, în Fin
landa, la cea de a X-a 
ediție a „europenelor" de 
volei, unde reprezentativa 
noastră s-a clasat pe locul 
S. Ce părere aveți despre 
evoluția de atunci ? am în
trebat-o.

— Noi am jucat în grupa a 
Tl-a, de la Turku, alături de 
formațiile U.K.S.S., Ungariei, 
Cehoslovaciei, Iugoslaviei și O- 
landei. în grupa I au jucat 
Polonia, Italia, K.F.G., R.D.G., 
Finlanda și Bulgaria. Am în- 

xeput bine, învingînd echipa 
Iugoslaviei, dar am pierdui cu 

—3 (ultimul set la 13 !) me
ciul cu Cehoslovacia, apoi șî pe 

cu Ungaria tot cu 2—3, 
după ce condusesem cu 2—1, 
Invingind Olanda, ne-am cali
ficat în semifinalele pentru 
locurile 5—8, dar si aici am 
făcut greșeli elementare : după 
ce am învins cu 3—0 Bulgaria 

! (setul 2, țin minte, l-am. cîștî- 
gat în 8 minute !), am pierdut 
în fata Cehoslovaciei și ara a- 
juns astfel pe locul S, după 
U.R.S.S. — campioană euro
peană, R.D.G., Ungaria, Polo
nia și Cehoslovacia. Precum se 
vede, Polonia a ocupat locul IV. 

f — Spunînd acestea țe gîn- 
’ deșt! la... jocurile care vă 
V așteaptă în seria de la Or- 
r

POARTĂ DELTEI"LA
Un raid în municipiul Tulcea 

— „Poarta Deltei" — și in 
județul acesta dobrogean, cu 
peisaje de neuitat, îți infu
zează un sentiment tonic, de 
admirație și respect pentru 
vrednicia oamenilor acestor 
locuri, în toate domeniile : e- 
conomic, social, cultural și 
.sportiv.

Nu putem să uităm că Tul- 
■cea ne-a furnizat și continuă 
să ne furnizeze faimoasele flo
tile de caiaciști și canoiști, 
incepînd cu Ivan Patzaichin.

în acest cadru stimulativ, și 
practicanții altor discipline 

i sportive vădesc ambiția de a 
s atinge nivelul afirmării oame- 

EVOLUȚIA RUGBYȘTILOR ROMÂNI
(Urmare din pag. 1)

toate acestea, starea de spirit 
a lotului este — după cum ne 
informa Viorel Moraru, vice
președinte al F.R.R. — foarte 
bună, toți componenții sfii fiind 
convinși că arbitrul scoțian de
semnat să conducă partida va 
consemna în final un nou re
zultat favorabil tricolorilor. 
Spre deosebire de zilele prece
dente, timpul a redevenit fru
mos — deci premisele... natu
rale pentru un joc de înaltă 
ținută sînt create. Să sperăm 
că așa va fi pîr.ă la fluierul 
final...’

t Avem și alte vești, de ulti
mă oră : au fost formate echi
pele pentru dificilele (și în
semnatele!) întilniri de marți 
și sîmbălă. Pentru meciul-test, 
de la finele săptaminii vi
itoare, antrenorul reprezenta
tivei Țării Galilor și al nu 
mai puțin celebrilor „Lei bri
tanici", John Dawes, s-a oprit 
asupra următorului XV : P.
Morgan (Llanelli) — H.E. Rees 
(Neath), S.P. Fenwick (Brid
gend), D.S. Richards (Swan
sea), J. Griffiths (Llanelli) — 
W.G. Davies (Cardiff), T. D. 
Holmes (Cardiff) — P. Ringer 
(Llanelli), D.-L. Quinnell (Lla

nelli), J. Squire (Pontypoll) — 
K. Norsler (Cardiff). G. Wheel 
(Swansea) — G. Williams (Car
diff). R.W. Windsor (Pontvpool) 
G. Price (Pontypool).

Sportul 

leans, unde veți întîlni e- 
chipa Poloniei.

— Da. Preliminariile C.E. se 
vor desfășura de data aceasta 
în trei grupe. Noi facem parTe 
din grupa I, alături de U.R.S.S., 
R.F.G. și Polonia. Grupa a Il-a, 
care joacă la Cannes, cuprinde 
echipele : R.D.G., Cehoslovacia, 
Bulgaria și Belgia, iar grupa 
a III-a, de la Evreux — O- 
landa. Franța, Ungaria șl Iu
goslavia. Evident, la Orleans a- 
vem două adversare puternice; 
U.R.S.S. și Polonia. Dacă am 
fi nimerit în grupa a III-a. 
sarcina noastră ar fi fost mai 
ușoară. Se știe că primele două, 
din fiecare grupă se califică 
în turneul de la Lyon, pentru 
locurile 1—6.

— Ce sperați să realizați 
la Orleans 7

— Desigur, calificarea pen
tru... Lyon. Calculele hirtiei dau 
favorită echipa U.R.S.S., care 
ar putea învinge toate echipele 
din serie. Atît noi cît și polo
nezele putem întrece reprezen
tativa R.F.G. în concluzie, ca
lificarea noastră depinde de 
meciul direct cu Polonia. K 
drept, am învins-o recent în 
turneul de la Varna, dar acolo 
a fost un meci de verificare, 
fără miză. La Orleans, polo
nezele se vor prezenta altfel, 
ceea ce înseamnă...

Am așteptat ca Maria Enache 
să continue :

— înseamnă că trebuie să a- 
bordăm acest meci cu toată 
seriozitatea, să ne mobilizăm 
toate forțele, să intrăm pe te
ren fără emoții. Și, ca să în
chei : slntem hotărîte să evo
luăm Ia cea mal înaltă cotă, 
la un nivel superior tuturor 
jocurilor noastre de pînă a- 
cum, pentru a ne califica pen
tru locurile 1—6.

Sever NORAH

BAT MULTE TALENTE SPORTIVE
nilor din Deltă, tinzînd ca și 
în volei, baschet, handbal sau 
box să se cucerească titluri în
tocmai ca la caiac-canoe.

Așa se explică faptul câ In 
43 de comune din județ au 
răsărit, prin strădania colec
tivă, baze sportive de o mare 
diversitate. Terenuri împrej
muite, cu vestiare și, pe alocuri, 
cu tribune, bazine de înot, 
bacuri de antrenament pentru 
timp de iarnă etc. au apărut 
la Tulcea, Isaccea, Măcin, Ba- 
badag și Sulina. Curțile șco
lilor elementare și ale liceelor 
de diverse profiluri s-au trans
format în baze de pregătire de 
noi performeri. Complexelor 

în jocul de marți, Selecționa
ta de vest a Țării Galilor va 
avea următoarea alcătuire : 
W. R. Blyth (Swansea) — C. 
Donovan (Maesteg), K.D, Hu
ghes (Llanelli), G.A. Jenkins 
(Swansea), L. Keen (Aberavon) 
— G. Evans (Maesteg), R. C. 
Shell (Aberavon) — G. Wil
liams (Bridgend), R. D. Mo
riarty (Swansea), G. Jones 
(Bridgend) — A. Martin (Abe
ravon), R. Evans (Bridgend) — 
S. J. Richardson (Aberavon), 
W. James (Aberavon), M. Ja
mes (Bridgend).

ȘTIINȚA BACĂU HOTĂRÎTĂ SĂ REALIZEZE
0 PERFORMANTĂ CÎT MAI VALOROASĂ

(Umart din pag. 1)

peste hotare : unul in Iugosla
via și un altul la R. D. Ger
mană, probabil la Leipzig, am
bele programate in a doua ju
mătate a lunii oetombrie. In 
zilele de 21, 22 si 23 decem
brie clubul nostru va organiza, 
la Bacău, a III-a ediție a „Cu
pei de cristal", o nouă posibi
litate de verificare a întregului 
lot".

La rindul lor, handbalistele 
de la Știința ne-au spus că 
sînt hotărîte să facă eforturi 
oricit de mari pentru ca pre
zența lor în competiția euro
peană să se încheie cît mai...

• CAMPIONATE ® COMPETIȚII e
Tn patrulaterul tinerilor caiaciști și canoiști 

ECHIPA R. D. GERMANE A DOMINAT PROBELE 
DE 500 m

MiINE, MECIURI A- 
TRACTIVE IN ETAPA A V-A 
A DIVIZIEI A LA HAND

BAL FEMININ
Campionatul Diviziei A la hand

bal feminin continuă miine cu 
etapa a V-a, în cadrul căreia sînt 
programate cîteva meciuri care
— acum, la jumătatea turului — 
pot schimba configurația clasa
mentului. Dacă băcăuancele (a- 
vlnd in vedere rezultatele de pl- 
nă acum) nu pot avea probleme 
greu de rezolvat în disputa cu 
Universitatea Cluj-Napoca, nu la 
fel se prezintă situația In alte con
fruntări. Atît la Bala Mare, cît 
șl la Timișoara șl Tg. Mureș, 
gazdele pot cîștiga, dar nu este 
exclus ca și oaspetele să tran
șeze în favoarea lor rezultatul 
final. Sînt, oricum, de așteptat 
meciuri atractive. Șl de aceea 
nu ne îndoim că iubitorii hand
balului vor fl prezențl în număr 
mare In sălile de sport din ora
șele respective. Programul com
plet al etapei. București : Con
fecția — TEROM Iași (sala Flo- 
reasca, de- la ora 11) ; Bacău s 
Știința — Universitatea Cluj-Na- 
poca ; Bala Mare : Constructorul
— Rulmentul Brașov ; Timișoara: 
Universitatea — Hidrotehnica 
Constanța ; Tg, Mureș : Mureșul
— Progresul București.

IOSIF TISMANAR CONDUCE DETAȘAT
IN „CUPA F.R.P.*

Popicarii fruntași, inclusiv com- 
ponențll loturilor naționale, au 
participat zilele trecute la cea 
de-a ni-a etapă a competiției in
dividuale „Cupa F.R.P.", ce * 
avut loe pe arena Voința din 
Capitală. Etapa s-a încheiat cu 
o surpriză la fete, unde a cîștl- 
gat gălățeanca Elena Radu. La 
bărbați, favoritul „cupei", cam
pionul mondial loslf Tismănar — 
care conducea detașat după etapa 
a n-a — s-a clasat și de data 
aceasta pe primul loc.

CLASAMENTELE ETAPEI A 
III-a — fete : 1. Elena Radu 
(Voința Galați) 1 p («37 p d), î. 
Silvia Berlnde (Voința Oradea) 
5 p (430), 3. Silvia Ralciu (La- 
romet Buc.) 4 p (427), 4. Corne
lia Ignătencu (Voința Buc.) 3 p 
(422), 5. Elena Andreescu (Voin
ța Buc.) 2 p (417). s. Ana Pe
trescu (Gloria Buc.) 1 p (403) ;

sportive existente în Tulcea, 
Măcin și Babadag li se va ală
tura, chiar în anul ce vine, 
un altul — la Isaccea. Dar șl 
alte localități, în plin proces 
de urbanizare (Cerna, Baia, 
Topolog, Sarichioi și altele) se 
vor alinia, prin noile lor com
plexe sportive, realizărilor exis
tente. Sindicatele, sincronizîn- 
du-și eforturile cu cele ale 
C.J.E.F.S. Tulcea, au creat în 
orașul-rcședință de județ un 
modern complex, cuprinzînd te
ren de fotbal, terenuri pentru 
volei, sală de box, lupte și 
judo, pistă de atletism, bac 
pentru antrenamentul caiaciș- 
tilor și canoiștilor.

Pionierii au și ei un complex 
cu teren de fotbal și amena
jări pentru baschet, volei, te
nis de cîmp, handbal, precum 
și două bazine de înot (unul 
pentru „șoimi", altul pentru 
pionieri).

Pentru fotbalul tulcean o 
reală performanță a constitui
t-o promovarea echipei Delta 
în eșalonul secund, datorită, 
între altele, și muncii președin
telui secției, Florian Isofache, 
vrednicului ei animator, și, fi
rește, pregătirii conștiincioase, 
disciplinei și dăruirii în joc a 
întregului colectiv al echipei.

Asemenea tuturor județelor 
țării, Tulcea dorește să alătu
re marilor sale realizări în toa
te domeniile, noi și cit mai 
multe talente sportive.

Dumitru MORARU-SLIVNA 

tîrziu. In acest sens, căpitanul 
echipei, Ecaterina Marian, ne-a 
declarat; „Dorim să reprezen
tăm eu demnitate handbalul 
românesc în Cupa campionilor 
europeni, acestui țel subordo- 
nindu-i întreaga noastră capa
citate fizică, tehnică și tactică. 
Vom munci oricit ni sc va cere, 
cu .gindul nu numai de a cîștiga 
un bun renume internațional 
pentru echipa noastră, dar și 
cu acela de a readuce hand
balul feminin românesc în 
prim-planul atenției". Gînduri 
frumoase ale celor care pre
gătesc echipa Știința Bacău, 
gînduri îndrăznețe ale jucătoa
relor, care pot fi realizate. Noi 
le dorim succes 1

Vineri dimineața la Snagov a 
început patrulaterul de caiac- 
canoe dintre echipele de tineret 
(sportivi pînă Ia 23 de ani) ale 
R.D. Germane, Poloniei, Ungariei 
șl României. In prima zi a con
cursului au fost programate în
treceri pe distanța de 500 m.

Dintre formațiile participante — 
fiecare cu cîte două echipaje în
scrise în toate probele — se re
marcă în mod deosebit repre
zentativa R.D. Germane, în rîn- 
dui căreia figurează o serie de 
caiaciști care au luat parte la 
campionatele mondiale de la 
Duisburg (Nolte, Graupner, 
Dittrich, Barczyk). Echipaje va
loroase prezintă și formația Po
loniei (canoiști! Dobierala șl 
Bunczura au concurat șl el la 
campionatele lumii), în timp ce 
echipa noastră are în frunte pe 
țricecampionul mondial al probei 
da calae simplu 1 ooo m Ion 
Bîrlădeanu. El a șl reușit să 
cîștlge cea mal așteptată cursă a 
reuniunii, K 1 — 500 m, la ca
pătul unei lupte foarte strînse, 
cu Nolte — pe care l-a întrecut 
cu o sutime de secundă ! — șl 
Graupner.

Rezultate tehnice : K 1 —500 m: 
1. Bîrlădeanu 1:48,oo, 2. Nolte 
(R.D.G.) 1:48,09, 3. Graupner 
(R.D.G.) 1:49,02 ... 6. T. Lupou 
1:52,02 ; C 1 — 500 m : L Heu-

Miețî : 1. I. Tismănar (Rulmen
tul Brașov) 7 p (919 p d), 2. 
I. Bice (Electromureș Tg. Mureș) 
1 p (886), 3. I. Stefucz (Tehno- 
utllaj Odorhel) 4 p (879), 4. Al. 
Tudor (Olimpia Buc) 3 p (877), 
5. Gh. Scholtes (Aurul Bala Ma
re) 2 p (861), 6. Lebădă (Con
structorul Galați) 1 p (860). In 
clasamentele generale conduc Sil
via Ralciu cu 16 p (1293 p d), 
respectiv L Tismănar — li p 
(2771 p d), pe locul secund sl- 
tuîndu-se I. Bice cu 10 p (2653).

★
Azi și mîine se dispută etapa 

a in-a a campionatului diviziei 
A, Unele formații, care n-au în
că pistele arenelor omologate, 
continuă să joace in deplasare, 
sau 11 s-au amlnat meciurile, ea 
de exemplu. Olimpiei București 
(f), pe arena căreia nu s-au a- 
dus încă la cotele regulamentare 
două dintre seîndurile pistelor, 
deși de la (ne) omologarea are
nei au trecut mal bine de trei 
săptămtni ! (T.R.)

SIMBĂTA
BASCHET. Sala Fior-avea, da 

ta ora 16.30 : Banik - BSC-
tOK, Ittihad — ICED, meciuri în 
oadriri „Cupei jubiliare ICED".

FOTBAL. Stadionul Steaua, ora 
15,13 : Sportul studențesc — 
Steaua (jun.), ora 17 : Sportul 
studențesc - Steaua (Div. A) ; 
stadionul Dinamo, ora 15,13 : 
Dinamo — Politehnica Timișoara 
(jun.). ora 17: Dinamo — Poli
tehnica timișoara (Div. A).

POPICE. Arena Giulești, de ta 
ora 14 î Rapid — Voința Galați ; 
arena întreprinderii Republica, de 
ta ora 14 : Glwta — Laromet ; 
arena Voința, de ta ora 14 t 
Voința — Petrolul Băioai, meciuri 
in cadrul Diviziei A (f).

DUMINICA
BASCHET. Sala Floreasca, de ta 

ara 15 : BSC-LOK - Ittihad,
ICED I — ICED II (old-boys), 
ICED - Bantk. nradvri In eadrul 
„Cupel JublSare ICED- ; sala 
Construcția, de la ora 9 t PIT - 
Politehnica 1I-C.S.Ș. 2 (f. B), 
Urbls — Electrica Fieni (m. B), 
Academia militară - Politehnica 
ILC.S.Ș. 2 (m. B ).

FOTBAL. Teren Progresul, ora 
M : Progresul Vulcan - Carpați 
Mlrșa (Div. B) ; stadionul Giu- 
lețti, ora 11 : Rapid — Chimica
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INVITAȚIE LA SÎNGEORZ-BĂI
• Stațiune permanentă, situată în nordul Transilvaniei 

la poalele Munților Rodnei, pe Valea Someșului, Sîngcorz- 
Bai oferă condiții optime de odihnă și tratament.
• Complexul balnear „Hebe“ cu 900 de locuri, vile de 

confort I, II și III, restaurantul modern și pensiunile din 
stațiune fac ca vacanța sau cura balneară să se desfășoare 
în cele mai bune condiții.
• Aici se pot trata maladii ca : afecțiuni digestive, he- 

pato-biliare, boli de nutriție și metabolism, boli Aspiratorii, 
diferite forme de reumatism cronic, nevroză și unele afec
țiuni ginecologice.
• Clubul, biblioteca, popicăria, cinematograful și terenu

rile de sport contribuie la reconfortarea sejurului dv.
• Se pot face plimbări în apropierea stațiunii, la Dealul 

Pleș, Dealul Prihodiște, Pădurea Monda, Sub Delușel.
• Filiala - de turism din stațiune organizează șl excursii 

la Bistrița, comuna Liviu Rebreanu, Năsăud, comuna George 
Coșbuc, cabana „Farmecul Pădurii", monumentele din nor
dul Moldovei.
• Căi de acces : cale ferată — gară locală ; cu auto pe 

DN 17 pînă la Nășăud 4» drum local asfaltat ; autobuze din 
Tg. Mureș, Bistrița, Rodna sau Tîrgu Mureș.
• Bilete și informații suplimentare se pot obține de la 

toate agențiile șl filialele oficiilor județene de turism și de 
la I.T.H.R. București.

O
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krodt (R.D.G.) 1:5B,08, 2. Sarosi
(Ungaria) 1:59,6, 3. D. Nenclu 
2:00,4... 5. S. Ismalicluc 2:03,6 1 
K 1 F : 1. Gartenhalben (R.D.G.) 
2:06,0, 2. Zercin (R.D.G.) 2:06,1,3.' 
Hakuaz (Ungaria) 2:06,2, 4. Eil- 
sabeta Bâbeanu 2:06,3... T. Maria 
Avram 2:13,8 ; K 8 — 500 m : V 
R.D. Germană (Dittrich—Barczyk) 
1:3T,5, S. RJJ. Germană (Tragec— 
Fischer) 1:33,5, 3« Polonia
(Marczynkowski — larnozinskl) 
1:40,9, «. România (I. Luca — Gh. 
Nlțu) 1:40,8... 7. România (L 
Olaru — V. Ignat) 1:44,4 : C 8 — 
500 m: 1. Polonia (Dobierala —•' 
Blnczura) 1:46,5, i. Polonia (Zac- 
hara — Roslkon) 1:47,3, 3. R. D. 
Germană (Madeja — Heukrodt) 
1:48,3... 6. România (F. Lipan — 
I. Feodorov) 1:51,4... 3. România 
(F. Gurel — C. Halca) 1:56,3 ; 
K ! F : 1. R. D. Germană
(Gartenhalben — Zercin) 1:51,6,2. 
R.D. Germană (Stoll — Barskl) 
1:53,5, 3. România (Marla Avram
— Dobrlța Lupu) 1:55,6 ...7. Ro
mânia (Ioana Linte — vaslllca 
Smeu) 2:00,2 ; K 4 — 500 m t
R.D. Germană (Dittrich — Barczky
— Tragec — Graupner) 1:27,4, s. 
Polonia (Kulak — Zielinski — 
Krazanowski — Wienickl) 1:29,T.' 
3. România (I. Luca — Gh. Nlțu
— A, Kovacs — Fi. Bologa) 
1:30,0... 5. România (I. Bîrlădeanu
— M. Clobanu — I. Geantă — T. 
Lupou) 1:31,7 (echipajul a suferit 
o defecțiune tehnică).

Clasament pe echipe după pri
ma zi : R.D. Germană 105 p. Po
lonia 75 p, România 72 p, Unga
ria 61 p. Astăzi, de la ora 10,30,' 
se vor desfășura probele de 
1 000 m.

DUMINICĂ, ÎN CAPITALA, 
CONCURS MOTOCICLIST 

DE VITEZA
Duminică, in Capitală — mai 

precis pe circuitul de șosea din 
cartierul Tei Toboc — se desfă
șoară cea de a șasea etapă (ulti
ma) a „Cupei la moto-
clclism viteză. în cadrul între
cerilor, la care vor participa cel 
mat buni alergători ai genului 
din țară, se va concura pe mo
tociclete de categorii diferite, în- 
cepind cu Mobra (50 cmc' și ter- 
minind cu cele cu ataș (pînă la 
1300 cmc).

Trofeul este disputat de echi
pele Centrul moto I.I.R.U.C. 
București, Progresul Timișoara și 
Voința Oradea, care au acumulat 
pînă acum, după cinci etape, 394 
puncte, 377 puncte și, respectiv, 
328 puncte.

Tîrnâvenf (Div. 8} ; teran Me
talul, ora 11 : Metalul - Șoimii 
Sibiu (Div. B) ; teren Electronica, 
ora 11 ; Electronica — Voința 
(Div. C) ; teren Laromet, orali: 
Tehnometai - Viitorul Chimoțyl 
(Dlv. C) ; teren Automatica, ora 
11 : Automatica — Fl. roșie Bucu- 
reptl (Div. C) ; teren Abatorul, 
ora 11 : Abatorul — Automecanioa 
(Dlv. C) ; teren Electromagnetica, 
ora 11 : Vîjcoza - ICSIM (Div. 
C) ; complexul „23 August-, te- 
iren IV, ora 11 : Luceafărul — 
T.M. București (Div. C).

POPICE. Arena clubului între
prinderii Republica, de la ora
8.30 : Gk>ri<a — Petrolul Bâicoi-
Cîmpina ; arena Voința, de la 
ora 8.30 : Voința — Rulmentirl
Brasov, meciuri in cadrul Diviziei 
A (m.).

RUGBY. Stadionul Olimpia, ora
10.30 : Olimpia — Știința Bucu
rești ; Stadionul tineretului, teren 
HV, ora 11 : Spartul studențesc II 
— Gloria București ; stadionul 
Parcul copilului, ora 11 : Grivița 
Roșie II — Dunărea Giurgiu, me
ciuri în cadrul Diviziei B ; Sta
dionul tineretului, teren IV, ora
9.30 : C.S.Ș. Triumf - C.S.Ș. 2 II 
Constanța, teren II, ora 9,30 : 
Vulcan — Sportul studențesc ; 
stadionul Olimpia, ora 9 : Olim
pia -• Dinamo, meciuri în cadrul 
campionatului național de juniori.

a



Astăzi, etapa a 9-a
JRiii • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

VEȘTI DE LA
• F. C. BAIA MARE. Pro

blema principală a echipei, în 
această săptămînă, a consti- 
tuit-o recuperarea portarului 
Ariciu. în caz contrar, va fi 
folosit Frank. Miercuri, băimă- 
renii au susținut un „amical" 
cu Someșul Satu Mare (scor 
4—2). • GLORIA BUZĂU.
Pregătiri asidue (fără jocul- 
școală de la mijlocul săptă- 
mînii) în scopul depășirii mo
mentului dificil generat de în- 
fringerea pe teren propriu, din 
etapa trecută. Va reintra fun
dașul Ivana.

ARBITRI : V. Topan — I. 
Mureșan (ambii din Cluj-Na
poca), C. Jurja (București).

• DINAMO. Are mari pro
bleme de efectiv. Lui Ghiță, 
Dragnea, Stănescu, accidentați 
mai de mult (Și nerefăcuți) li 
se adaugă acum I. Marin și 
Custov, indisponibili după me
ciul de la Craiova. Dacă Cus
tov reprezintă un caz mai ușor, 
I. Marin se află* sub suprave
ghere medicală, urmînd a fi 
supus unui nou consult minu
țios la București, după ce me
dicii craiovenj care l-au asistat 
la spitalul unde a fost inter

gnat au diagnosticat : „trauma
tism abdominal". • „POLI" TI
MIȘOARA. A sosit ieri, cu a- 
vionul. la București. După e- 
tapa precedentă Nucă și Nadu 
au devenit incerți,. în schimb 
s-a refăcut Floarcș. Volaru, în 
continuare, accidentat. La mij
locul săptămînii a jucat cu 
U.T.A. Scor : 2—1.

ARBITRI : N. Hainea (Ga
lați) — I. Rus (Tg. Mureș), V. 
Burmuz (Vaslui).

• JIUL PETROȘANI. Echipa 
a avut programul obișnuit. La 
antrenamentul de joi, meci- 
școală — o repriză cu Mine

REFACEREA,
ÎNTRE TEORIE Șl PRACTICĂ
Antrenori cu experiență și competență profesională, medici 

care au probat o bună pregătire în anii în care au lucrat la echi
pele noastre de primă divizie au fost de acord, prin cele expri

mate în cadrul unei anchete a ziarului nostru (publicată joi), că 
jucătorii fruntași, echipele din prima divizie pot face față ciclu
lui intens, ritmului impus de programarea de jocuri miercuri- 
duminică-miercuri, cerut, uneori, de campionat (pentru a face 
loc întîlnirilor internaționale), alteori de participările (de dorit, 
cu rezultate bune) în cupele europene. în concluzie, cei 8 titulari 
ai anchetei noastre au afirmat că divizionarii A pot face față 
ciclului intens, cu jocuri miercuri-duminică-miercuri. Trebuie, 
insă, neîntârziat, ca acest DA, teoretic, să prindă viață. De ce î 
Pentru că problema nu este nouă și ea își așteaptă rezolvarea 
de multă vreme : „supapele* prin care se „scurge" pregătirea 
(mai ales din perioada precompetițională) încă n-au fost închise 
peste tot.

La ultima ședință ținută de F.R. Fotbal cu antrenorii și con
ducătorii de cluburi și asociații cu echipe de Divizia A, Ștefan 
Covaci spunea că s-a ajuns într-un moment cînd de factorul fizic 
nici nu trebuie să se mai vorbească, pentru că, logic, fără acesta 
nu se poate trece la acumulările pe planul tehnicii, individuale 
aau colective, impusă de fotbalul modern, de mare performanță.

Dar care este realitatea în „teren", la cluburi ? Tot din cuvîntul 
vicepreședintelui federației s-a reținut că unele echipe n-au res
pectat indicațiile federației în privința pregătirii, că cele donă 
cicluri de antrenament, duminică-duminică șl duminică-miercuri- 
duminică (cu număr precis de ore și încărcătură) au fost încăl
cate. Destul de des, PROGRAMUL SAPTAMlNAL DE PREGĂ
TIRE SE MODIFICA prea ușor, la cererea unor jucători, care se 
plîng de oboseală.

Așa stau lucrurile la unele formații. Tot veche și nerezolvată 
a rămas și recuperarea după joc (nu uităm exemplul Iul Cruyff, 
rămas în vestiar o oră și jumătate, să se refacă, după partida 
Steaua — C.F. Barcelona, din Cupa U.E.F.A.). Echipele continuă 
să părăsească vestiarele în grabă. Dacă formațiile aflate în de
plasare au o scuză — ele nu pot face recuperarea în condițiile 
cerute de medicina sportivă — iată că și gazdele sînt la fel de 
grăbite. Poate că acum, cînd dispune de 7 antrenori regionali, 
federația va avea în vedere și această problemă, pînă va trece 
(cum a anunțat) la sancționarea celor care modifică programul 
de antrenament în detrimentul procesului de instruire sau fac 
derogări în privința recuperării.

în concluzie, dacă jucătorii noștri pot susține meciuri tn ciclul 
duminică-miercuri-duminică, să se facă totul pentru a avea nu 
numai un cîștig de program, ci și de randament !

Constantin ALEXE

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MllNE A DIVIZIEI B
SERIA I : Cimentul Medgidia — 

F.C. Constanța : A. Jurja (Bucu
rești), Tractorul Brașov — Uni
rea Focșani : C. Lăcraru (Ora
dea), F.C. Brăila^— Minerul Gura 
Humorului : Ion Vasile (Bucu
rești). Muscelul Cîmpulung — 
I.C.I.M. Brașov : P. Balaș (Bucu
rești), C.S. Botoșani — Viitorul 
Gheorgheni : C. Rațiu (Hune
doara), Delta Tulcea — Progresul 
Brăila : C. Ignat (București), 
C.S.M. Suceava — Viitorul Va
slui : I. Arcălean (Bistrița),
Portul Constanța — Energia Gh. 
Gheorghiu-Dej : D. Itrdache
(București), Nitramonia Făgăraș 
— F.C.m: Brașov : V. Constan
ți nes cu (București).

SERIA A n-a : Flacăra Auto- 
mecanica Moreni — Autobuzul 
București : A. Forwith (Timi
șoara). Gaz metan Mediaș — 
Oltul Slatina : I. Roman (Sighet), 
Rulmentul Alexandria — Lucea
fărul București : N. Poșa (Ga
lați), Metalul Plopeni — Poiana 
Cîmpina : I. Buciuman (Timi
șoara), Chimia Tr. Măgurele —

CELE 18 DIVIZIONARE A ASPRIME EXEMPLARĂ
rul Lupeni, alta cu rezervele 
echipei. Mai mult ca sigură o 
indisponibilitate : Sălăjan. • 
F.C.M. GALATI. Din formație 
va lipsi Florea — bolnav. în 
rest, toți cei care au evoluat 
duminică sînt apți de joc. E- 
chipa a plecat din Galați joi 
seară, cu trenul, spre Petro
șani, unde a ajuns în cursul zi
lei de vineri.

ARBITRI : G. Dragom r
(București) — V. Ciocîlteu 
(Craiova), L. Vescan (Aiud).
• F. C. SCORNICEȘTI sus

ține azi pe teren propriu un 
meci dificil cu echipa cam
pioană, pentru care s-a pregă
tit cu toată atenția. Partida 
este așteptată cu mult interes 
la Scornicești, unde vor veni, 
probabil, multi suporteri ai for
mației oaspete. • F. C. AR
GEȘ a efectuat în această săp
tămînă ciclul obișnuit de an
trenamente, iar miercuri a în- 
tîlnit la Pitești, într-un joc de 
verificare, pe divizionara C E- 
lectronistul Curtea de Argeș. 
Fundașul M. Zamfir este, în 
continuare, indisponibil.

ARBITRI : Fr. Coloși — I. 
Roșoga (ambii din București) ți 
M. Moraru (Ploiești).

• OLIMPIA SATU MARE 
»-a pregătit cu un moral re
făcut după punctul de la Pi
tești. Antrenorul Ștefan fczako 
are două probleme : Matei și 
Helvei, ambii accidentați, am
bii incerți pentru jocul de as
tăzi. • S. C. BACAU se află, 
de ieri, la Satu Mare. Antre
norii Traian Ionescu și Nicolae 
Vătafu nu l-au putut lua cu 
ei pe I. Solomon, accidentat la 
Tîrgoviște. Incerți Antohi și 
Verigeanu.

ARBITRI : O. Streng — FI.

Mecanică fină București : V.
Caragea (Tulcea), Pandurii Tg. 
Jiu — F.C.M. Giurgiu : E. Mun
tean u (Reșița), Rapid București — 
Chimica Tîmăveni : M. Salomir 
(Cluj-Napoca), Metalul București
— Șoimii Sibiu : A. Mustățea (Pi
tești), Progresul Vulcan București
— Carpați Mîrșa : M. Ivăncescu 
(Brașov).

SERIA A Hl-a : Gloria Bistrița
— Minerul Moldova Nouă : C.
Braun (Brașov), F.C. Bihor Ora
dea — Dacia Orăștie : S. Drăgu- 
lici (Drobeta Tr. Severin), Mi
nerul Cavnic — Corvinul Hune
doara : M. Fediuc (Suceava), 
F.C.M. Reșița — Someșul Satu 
Mare : C. Vlase (Craiova), Mi
nerul Anina — Strungul Arad : 
C. Nițu (Tr. Măgurele), U.T. Arad
— U.M. Timișoara : C. Blaj 
(București), Aurul Brad — în
frățirea Oradea : V. Măndescu 
(București), Ind. slrmel C. Turzii
— Metalurgistul Cugir : A. Szi- 
laghi (Tg. Mureș), C.F.R. Cluj- 
Napoca — Unirea Alba Iulia : 
Tr. Alexandrescu (București).

Pitiș (ambii din Oradea), R. 
Petrescu (Brașov).

• SPORTUL STUDENȚESC 
este descompletat de... nespor- 
tivitatea lui Iorguleșcu, suspen
dat pe patru etape, după jocul 
de la Buzău. Studenții, mult 
mai buni „afară" in acest în" 
ceput de campionat, mizează pe 
acest... avantaj. • STEAUA a- 
nunță efectivul complet. Va e- 
volua echipa din meciul cu 
F. C. Baia Mare. Un joc dificil, 
în fața unei echipe care poate 
anticipa, prin dîrzenie. desenul 
tactic al meciului retur cu 
Young Boys.

ARBITRI : C. Dinulescu — 
A. Deleanu, D. Petrescu (toți 
din București).

• A.S.A. TG. MUREȘ l-a
sărbătorit — în cadrul unui 
meci festiv — pe Solyom, re
tras din activitatea competițio- 
nală, și l-a pierdut pe funda
șul Onuțan, suspendat pînă la 
1 mai 1980. în locul acestuia va 
juca, probabil, Gali. • UNI
VERSITATEA CRAIOVA pri
vește partida cu A.S.A. ca pe 
o „repetiție generală" înaintea 
returului cu echipa vieneză 
Sportklub. Indisponibili, în con
tinuare, Lung, Bumbescu,
Marcu. Este posibilă folosirea 
lui Țicleanu în linia de mijloc.

ARBITRI : N. Petriceanu — 
I. Pop. Șt. Dinu (toți din Bucu
rești).
• „U“ CLUJ-NAPOCA. A e- 

fectuat un joc școală cu pon
dere tactică. Batacliu este In
cert după meciul de la Petro
șani. Nerefăcut : Vidican. Sub 
semnul întrebării : Florescu. 
Va fi titularizat Porațchi. • 
CHIMIA RM. VIlCEA. îndrum 
•pre Cluj-Napoca a jucat o 
partidă de verificare cu divi
zionara B Unirea Alba Iulia, 
de care a fost învinsă cu 3—2. 
întreg lotul este apt de joc.

ARBITRI : C. Teodorescu 
(Buzău) — R. Stîncan, M. Huș- 
tuc (ambii din București).

• C. S. TÎRGOVIȘTE a e- 
fectuat ciclul de antrenamente 
pentru săptămînă fără etapă 
miercurea. Jocurile-școală au 
fost susținute în compania e- 
chipei de juniori. Nu se sem
nalează indisponibilități în lot.
• POLITEHNICA IAȘI a evo
luat miercuri, la Ploiești (1—4 
cu Petrolul). De notat că a fă
cut deplasarea și Simionaș care, 
din cauza unei serioase acci
dentări, n-a jucat în actualul 
campionat decît 50 de minute 
0n etapa a 2-a). Dar utilizarea 
lui în meciul de astăzi nu este 
certă.

ARBITRI : Gh. Jucan (Me
diaș), C. Szilaghi (Baia Mare), 
M. Ludușan (Sibiui.

Biletele de intrare la me- 
eiul-retur din Cupa cupelor. 
Steaua — Young Boys Berna, 
care se dispută miercuri 1 
octombrie, pe stadionul din 
Bd. Ghencea, s-au pus în 
vlnzare Incepînd de astăzi la 
casele de la agențiile C.C.A., 
Doto-Pronosport din pasajul 
Universității șl str. Halelor, 
la casele de la sediul 
CJN.E.F.S. din str. Vasile Con
ta, precum și la stadioanele 
Steaua, .23 August", Republi
cii, Progresul șl Gluleștl.

Divizia de juniori comentată de antrenorii ei

D. CIIIRlȚi (S.C. DACAU): „PREA MULTI JUCĂTORI RUDIMENTARI 
ÎN CAMPIONATUL SPERANȚELOR"

— Se vorbește tot mai mult 
despre o școală a fotbalului bă
căuan. Pe ce se bazează această 
afirmație ?

— In ultimii ani la nivelul co
pii-] uniori s-a muncit mult la 
Bacău. S-a muncit cu ambiție, cu 
tenacitate, s-au făcut mari efor
turi pentru căutarea, pregătirea 
și promovarea unor jucători 
foarte tineri, de perspectivă. 
C&rpuci, Șoșu, Vamanu, Elisei, 
frații Solomon, Chitaru, Lunca, 
Botez, Antohi, Verigeanu au cres
cut la noi, la centrul de copii și 
juniori sau la clubul sportiv 
școlar, unități între care a existat 
o concurență aprigă de care a 
beneficiat... echipa de seniori și 
fotbalul băcăuan.

— Care sînt, după părerea an
trenorului Dumitru Chiriță, ju
cătorii apți de promovare în vii
torul apropiat ?

— Cine a văzut finala de la 
„republicani" din acest an l-a 
remarcat, desigur, pe Iosif Pant, 
un mijlocaș de mare travaliu. 
Promit mult Borcea, Movilă, An- 
ghel, ca șl Fîșic și Viscreanu, a- 
flați acum la lotul reprezentativ 
de juniori. Dacă se vor pregăti, 
în continuare, cu toată seriozi
tatea, n-ar fi exclus ca unii din
tre ei să pășească pe prima scenă 
a fotbalului nostru chiar în cam

[dar se cere
Este cunoscut faptul că, 

într-un meci disputat în 
primăvară, în cadrul retu
rului Diviziei A la fotbal 
din campionatul 1978—79, 
ONUȚAN (A.S.A. Tg. Mu
reș), atacîndu-1 ' cu extremă 
violență pe Vigu. l-a acci
dentat atit de grav pe ju
cătorul echipei Steaua incit 
acesta nu numai că n-a mai 
putut relua jocul, dar a de
venit indisponibil pentru 
luni și luni de zile. în ur
ma acestui accident, Vigu 
nu s-a putut restabili com
plet, pentru a-și reocupa 
poetul de titular în forma
ția sa de club și, cu atîț 
mai, puțin, în echipa națio
nală, unde fusese om de 
bază în apărare.

Analizînd fapta lui Onu
țan, Comisia de disciplină 
a decis suspendarea aces
tuia pe timp de un an. 
După un timp, însă, luîn- 
du-se în discuție memoriul 
lui Onuțan, în care acesta 
se angaja să respecte legile 
jocului de fotbal, manifes- 
tindu-și totodată regretul 
față de cele intimplate, s-a 
ajuns la o revizuire a pri
mei decizii, în. sensul că 
termenul de suspendare a 
fost micșorat, cu precizarea 
(însă) că, la o nouă aba
tere, Onuțan va executa nu 
numai pedeapsa prevăzută 
de regulament, ci și RES
TUL DE PEDEAPSA DE 
CARE FUSESE IERTAT.

Și iată că duminica tre
cută, în meciul de la Ga
lați, Onuțan și-a călcat 
cuvîntul, comițînd o nouă a- 
batere, care a dus la eli-

802 LEI UN... „CICO“!
Nu, nu este nici o glumă. 

Atît l-a costat pe C. Loghin, 
șofer la întreprinderea de 
construcții și montaj din Tg. 
Hu, un „Clco" 1 Vă veți În
treba, desigur : de unde și 
pînă unde un preț atît de 
piperat, care l-a usturat pe 
C. Loghin, cînd știm cu loțil 
că această băutură răcoritoa
re nu costă decît 2 lei t Cînd 
■ cumpărat-o, atît a plătit și 
C. Loghin. Dar In timp ce 
cellalt! consumatori ai aces
tei băuturi răcoritoare, după 
Ce și-au stins setea, s-au gră
bit să înapoieze sticla goală 
vinzătorulul, C. Loghin a ui
tat de această elementară da
torie cetățenească și a Intrat 
eu sticla pe stadionul din 
TIrgu Jiu, unde se disputa 
meciul dintre divizionarele B 
Pandurii șl Autobuzul Bucu
rești. Apoi, ca să vezi, deși 
„Cico“-ul pe care-1 băuse ar 
fl trebuit să-I răcorească, Lo
ghin «-a... înfierbintat In așa 
măsură Incit, la un moment 
dat, n-a găsit altceva mai 
bun de făcut decît să arunce 
eu sticla în teren. Șl asta 
atunci cînd echipa sa favori
tă. după ce fusese condusă 
cu 4—0, se apropia eu pași 
repezi de egalare, pe care a 
și obținut-o în finalul parti
dei.

Bineînțeles că fapta sa n-a 
trecut neobservată. Nu le-a 
fost greu organelor de ordi
ne să dea de el și să-l aplice 
o amendă pe care s-o simtă : 
800 de lei. Faceți și dumnea
voastră socoteala șl veți ve

pionatul în curs de desfășurare.'
— Există diferite opinii referi

toare la utilitatea actualei for
mule a campionatului divizionar 
de juniori, lși atinge scopul ? Pe 
ce poziție se plasează antrenorul 
campioanei primei ediții a acestei 
competiții ?

— Campionatul a fost înființat 
în intenția de a descoperi și roda 
jucători tineri, talentațl. La Ba
cău el și-a atins în mare măsură 
obiectivul. Și în alte părți, de 
asemenea. Mă refer la Craiova, 
Constanța, Rm. Vîlcea, Iași. De 
cînd jucătorii nu se mai pot 
transfera cînd vor și cînd nu 
vor, multe conduceri de cluburi 
au început să acorde o atenție 
mai mare întăririi loturilor lor 
de juniori. Iată un singur exem
plu semnificativ : Jiul, echipă 
care în actualul campionat joacă 
bine, avînd și cîțiva jucători cu 
reale perspective. Campionatul 
mai are, însă, și o serie de de
ficiențe, dintre care amintesc : 
1. goana după puncte cu orice 
preț ; 2. programarea partidelor de 
juniori pe terenuri necorespunză
toare, deși organizatorii sint obli
gați prin regulament (dar ce fel de 
obligație ?) să Ie cupleze cu par
tidele de „A“ ; 3. aducerea in 
prim-plan a unor jucători rudi
mentari, cu puține calități, în

consecvență]
minarea sa din joc. Pentru 
aceasta, Comisia de disci
plină l-a suspendat pe 6 e- 
tape, dar reactivîndu-i-se și 
vechea sancțiune pînă la ter
menul ei inițial de un an, 
Onuțan este suspendat pînă 
la 1 mai 1980, decizie — se
veră, dar dreaptă ! — care 
trebuie să dea de gindit a- 
celor jucători care cred că 
pot înlocui pregătirea teh
nică și fizică, recurgînd în 
terenul de ioc Ia brutalități, 
la un joc violent, de intimi
dare a adversarului. Jucă
torii cu o asemenea menta
litate n-au ce căuta pe te
renurile noastre de fotbal ! 
Ar fi fost cazul să ajungă în 
fața Comisiei de disciplină 
a F.R.F. și Anghelini (Steaua), 
care, în meciul cu F. C. 
Baia Mare. l-a lovit la 
față, cu piciorul, pe Bă
lan. Acest lucru nu s-a 
putut face, însă. în primul 
rînd pentru că NICI P1NA 
ACUM, CÎND SCRIEM A- 
CESTE RÎNDURI, NU S-A 
PRIMIT LA F.R.F. FOAIA 
DE ARBITRAJ A BRAȘO
VEANULUI C. GHIȚĂ, iar 
în cel de al doilea docu
ment oficial, adică 1N RA
PORTUL OBSERVATORU
LUI FEDERAL C. CERNA- 
IANU, nu se face nici o 
referire la fapta de mai sus. 
Regretabil, mai ales acum, 
cînd, după cum. se vede, 
F.R.F. este ferm hotărîtă să 
pună stavilă jocului brutal, 
violent, care sluțește adevă
rata față a fotbalului.

Jack BERARIU

dea deci că titlul nu e gre
șit : un „Cico" l-a costat pe 
C. Loghin 802 Iei. Atît i-ar 
putea costa — dacă nu și mai 
mult 1 — pe alții care ar pro
ceda la fel.

Gestul nesăbuit al lui "Lo
ghin putea să aibă urmări 
neplăcute șl pentru echipa 
organizatoare a meciului sus- 
amintit. Comisia de compete 
ții și disciplină a F.R.F., țl- 
ntnd seama de faptul că or
ganizatorii s-au sesizat ime
diat și au făcut apel la orga
nele de ordine pentru depis
tarea spectatorului turbulent a 
dat numai un avertisment for
mației Pandurii Tg. Jiu.

Șl la Mărășeștl, la meciul 
dintre Demar șl Textila Bu- 
hușl, s-a întimplat un fapt 
asemănător. Un spectator n-a 
găsit altă distracție — sâ-1 fi 
plictisit meciul într-atîta 7 — 
decît să arunce cu o piatră 
în teren. Organizatorii au pri
vit acest lucru cu multă ne
păsare, nefăcînd nimic pen
tru Identificarea aruncătorului 
de... pietre. Nu TOT ASTFEL, 
FIREȘTE, A VĂZUT LUCRU
RILE ȘI COMISIA DE COM
PETIȚII Șl DISCIPLINA CA
RE A RIDICAT DREPTUL 
DE ORGANIZARE PE O ETA
PA ECHIPEI DIN MARA- 
ȘEȘTI. Suporterii echipei 
Demar vor fl nevoitl să- Iacă 
un drum de 60 de km pentru 
«-și susține formația favorită 
la viitorul meci.

Ion MĂLIN 
Pompiliu VINTILA

Laurențiu DUMITRESCU

detrimentul celor cu adevărat do
tați, greșeală de neiertat in 
munca noastră.

1. F.C.M. GALAȚI 8 5 3 0 13- S 13
2. F.C. Argeș 8 4 3 1 15- 5 11
3. „U“ Cluj-Nap. 8 5 1 2 14- 7 11
4. S.C. Bacău 8 5 1 2 13- 7 11
5. Steaua 8 5 0 3 29t 7 10
6. Sportul stud. 8 4 2 2 14- 9 10
7. Polit. iași 8332 18-10 9
8. A.S.A. Tg. M. 8 3 3 2 10- 7 9
9. F.C. Baia Mare 8323 19-18 8

10. Gloria Buzău 8323 15-17 8
11. Jiul 8 4 6 4 14-20 8
12. C.S. Tîrgoviște 8 2 3 3 9-9 7
13. Olimpia 8233 10-13 7
14. Univ. Craiova 8 2 2 4 9-9 6
15. Chimia 8305 11-27 6
14. Dinamo 8 2 1 5 6-8 5
17. „Poli* Timiș. 8215 3-14 5
18. F.C. Scornicești 8008 2-31 0

• Partida F.C. Scornicești —
C.S. Tîrgoviște (3—2 pe teren) a 
fost omologată, în urma unei 
contestații, cu 3—0 pentru ju
niorii tîrgovișteni.
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Turneul interzonal de la Riga Sftptâmîna viitoare, In rranja, start intr-a nouă cflijic a ci. dc volei

TOTUL, ÎN ULTIMA RUNDA!
Partida centrală a penultimei 

runde din cadrul turneului in
terzonal de șah de la Riga, 
Ribli — Polugaevski, s-a în
cheiat remiză, după ce marele 
maestru ungur fusese supus li
nei apărări grele. „Vicederby- 
ul“ Gheorghiu — Țeșkovski s-a 
întrerupt la capătul unei lupte 
foarte încordate. Campionul ro
mân. care a dominat întîlnirea, 
are doi pioni in plus, dar pre
zența nebunilor de culori dife
rite dau adversarului său șanse 
de remiză. învins de Adorjan, 
Larsen a ieșit din cursă ! Griin- 
feld a cîștigat la Tarjan, re
miza inregistrindu-se în partida 
Liubojevici — Bouazis. Cele
lalte s-au întrerupt.

Configurația clasamentului 
rămine incertă pînă la dispu
tarea reluărilor : TAL 12 (1), 
Polugacvski, Ribli 11. Adorjan

10. Gheorghiu 9'/2 (1). Miles 9 
(1), Romanișin 8V2 (2), Larsen 
S'/j (1) etc.

In funcție de rezultatele În
treruptelor, Gheorghiu, Ador
jan, Miles și Romanișin au 
șanse de a participa la lupta 
'pentru calificare, în ultima 
rundă, care programează întîl- 
niri directe între candidați : 
Polugaevski — Gheorghiu, Ro
manișin — Ribli si Miles — 
Adorjan. Bizar joc al sorților!..,

★
La Rio de Janeiro, în inter

zonalul feminin, după 3 runde 
conduc Nana Aleksandria și 
Nana Ioseliani, cu cite 3 p, 
urmate de Elisabeta Polihro- 
niade (care a cîștigat la bra
ziliana Ruth Cardoso), cu 2p.

• La interzonalul masculin, 
după 4 runde : Hubner 3 p, 
Torre 2*/2 (1), Petrosian 2.

ȘAHISTA MARINA POGOREVICI CÎȘTIGĂTOARE 
A TURNEULUI DE

VARȘOVIA, 28 (Agcrpres). — 
Turneul internațional de șah 
pentru junioare, desfășurat la 
Czestochowa (Polonia), s-a în
cheiat cu victoria tinerei maes
tre românce Marina Pogorevlci 
(fiica fostei campioane națio
nale Maria Albuleț-Pogorevici), 
care a totalizat 8 puncte din

LA CZESTOCHOWA
11 posibile. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Renata Zago- 
rovskaia (U.R.S.S.) și Marta 
Kovacs (Ungaria) — cite T 
puncte, Ines Starck (R.D.G.) — 
6,5 puncte, Anna Riglevskaia 
(Polonia) — 6 puncte. La tur
neu au participat 12 șahiste din 
6 țări.

TURNEUL DE HANDBAL MASCULIN
(Urmare din t>aj. I)

— pentru Știința ; Folker 5, 
Felier 3, Diliță 2, Țîmpu 2, 
Cristian 1 — pentru Politehni
ca. Au arbitrat foarte bine P. 
Cirligcanu (București) și R. I»- 
tnandi (Buzău).

DINAMO bucurești - 
INDEPENDENTA SIBIU 26—3 
(ÎS—6). Diferența de scor, care 
reflectă și diferența de valoa
re dintre cele două formații, 
ne scutește de orice alt co
mentariu. Au înscris : Bedi- 
van 5, Tase 5, Matei 4, Durău 
3, I'langea 3, Cosma 2, Gra- 
bovsclsi 2, Paizan 1, Ștef 1 — 
pentru Dinamo ; Speck 3, Til- 
vic 2, Schuster 1, Solomon 1,

PROGRAMUL ULTIMELOR 
DOUA ZILE

SImbătA : C.S.M. Bor- 
zești — Steaua București, 
Independența Sibiu — Po
litehnica Timișoara. Uni
versitatea Cluj-Napoca — 
Dlnamo Brașov, H. C. 
Minaur Baia Mare — Ști
ința Bacău, Dlnamo Bu
curești — Gloria Arad.

DUMINICA : Dlnamo
Brașov — C.S.M. Borzești, 
Știința Bacău — Univer
sitatea Cluj-Napoca. Po
litehnica Timișoara — H. 
C. Minaur Baia Mare, 
Steaua București — Dina
mo București, Gloria A- 
rad — Independenta Si
biu.

Pop 1 — pentru Independența. 
Au arbitrat bine R. Antochi 
st II. Boschner (Brasov).
■ GLORIA ARAD — C.S.M. 
BORZEȘTI 17—17 (10—8). Un 
derby al codașelor, în care 
s-a jucat una din cărțile re
trogradării și care s-a termi
nat nedecis,’ după o luptă *• 
prigă în care nivelul tehnic 
și spectacular a fost sacrifi
cat, Regretabile ieșirile total 
nesportive ale jucătorilor de 
la C.S.M. Borzești, după în
cheierea meciului. Au înscris : 
.lenea 8. Mirică 3, Ionescu 2, 
Burger 2, Buruc 2 — pentru 
Gloria ; Gr. Bcrbecaru 7, Bu- 
cioacă 4, Bias 2, Itadca 2, A. 
Berbecaru 2 — pentru C.S.M. 
Borzești. Au arbitrat cu scă
pări D. Purică și N. Danie- 
leanu (Ploiești).

STEAUA — UNIVERSITA
TEA CLUJ-NAPOCA 25—21 
(13—11). Victorie a steliștilor 
care nu a fost pusă nici un 
moment sub semnul îndoielii. 
Dificultatea obținerii ei (min. 
44 : 17—17) a constat în caren
țele proprii. Campionii n-au 
avut încredere în forța adver
sarului, tratîndu-1 cu o oare
care ușurință, nu numai în 
faza de atac, ci și în cea de 
apărare. Studenții au folosit 
breșele (inclusiv lipsa de dis
poziție a portarului Munteanu) 
și s-au instalat în „plasa“ va
lorosului lor partener. Să mai 
notăm și accidentarea lui Ra
du Voina în timpul meciului, 
care se adaugă aceleia de la 
antrenament a lui Gabriel 
Kicsid. Au marcat : Birtalan 8, 
Drăgăniță 6, Stingă 5, Dumi-

tru 3. Voina 2. Croitorii 1 — 
pentru Steaua ; Avram 6, Mir
cea 5, Jurcă 4, Zamlirescu 2, 
Tătaru 2, Dan 2 — pentru
Universitatea. Au arbitrat bine 
C. Căpățînă și Tr. Ene 
(Buzău).

H.C. MINAUR BAIA MARE
— DINAMO BRAȘOV 17—14 
(7—7). Deși cotate valoric di
ferit, pozițiile în clasament 
atestînd aceasta, cele două 
formații au furnizat un meci 
strîns. Pe de o parte pentru 
că Dinamo Brașov este o echi
pă disciplinată, care nu se 
bulversează în situații limită, 
iar pe de alta pentru că Mi- 
roniuc — principalul realiza
tor al echipei maramureșene
— n-a fost inspirat deloc în 
această partidă. De pildă, în 
prima repriză Mironiuc a șu
tat de 9 ori la poartă, mar- 
cînd doar două goluri (dintre 
care unul din aruncare de la 
7 m), și făcînd cadou astfel 
brașovenilor de 7 ori mingea !... 
Să notăm și faptul că meciul 
s-a desfășurat într-o notă de 
perfectă sportivitate, de-a 
lungul celor 60 de minute de 
joc arbitrii acordînd doar 
două avertismente. Poate că 
antrenorul Lascăr Pană și-a 
domolit întrucîtva jucătorii 
pentru a-i păstra proaspeți în 
derby-ul de sîmbătă cu Ști
ința Bacău.

Dinamo Brașov a revenit 
revigorată din divizia secundă 
și am spune mult mai ordo
nată în acțiunile sale.

Au marcat: M. Voinea 6, 
Mironiuc 6, Lupul 3, Boroș 2
— pentru H.C. Minaur Baia 
Mare ; Ncdici 4, Mintiei 3, 
Bota 3, Schmidt 2, Chicom- 
ban 2.

SE PROFILEAZĂ UN DUEL PASIONANT ÎNTRE ECHIPELE
MASCULINE ALE ROMÂNIEI SI•»

® 0 miză importantă: 
face apel la veteranul
De startul în noua ediție (a 

11-a Ia băieți și a 10-a la fete) 
a campionatelor europene de 
volei ne mai despart doar 
cîteva zile. De fapt, această e- 
dîție — care din punctul de 
vedere al sistemului de desfă
șurare se deosebește de cea 
găzduită acum doi ani de Fin
landa — a • început încă din 
primăvară, cu turneele de ca
lificare pentru faza finală în 
care au rămas cite 12 echipe 
(atît in C.E. masculin, cit și 
în C. E. feminin). Participan
tele la faza finală încep vi
nerea viitoare confruntările din 
cadrul grupelor în 6 orașe din 
Franța : Nantes, St. Quentin, 
Toulouse (masculin), Orleans, 
Cannes și Evreux (feminin), 
din fiecare grupă de cite 4 e- 
chipe urmînd să se califice 
cite două în turneele finale 
Pentru locurile 1—6. Iar cele
lalte in turneele finale pentru 
locurile 7—12.

Facem astăzi cîteva conside
rații asupra campionatului mas

culin. Și să începem cu com
poziția seriilor. Tragerea Ut 
sorți a echilibrat, după păre
rea noastră, aceste grupe pre
liminare ale fazei finale. In 
fiecare existind cite două e- 
chipe puternice, cu șanse mari 
de a obține calificarea în tur
neul final al fruntașelor, care

locul pentru J. 0. @ 
Petlak e Grupa de la 

va fi găzduit de sala Pierre de 
Coubertin din Paris (10—13 oc
tombrie). Aceste echipe sînt : 
U.R.S.S. si Iugoslavia (grupa 
de la Nantes), Polonia și Ita
lia (St. Quentin), România și 
■Cehoslovacia (Toulouse). Dar in 
fiecare grupă există și cite un 
outsider capabil de surprize : 
Ungaria, Bulgaria și, respectiv, 
R. D. Germană. Dacă în pri
mele două grupe cea de a pa
tra participantă (Grecia, res
pectiv Belgia) nu poate fi cre
ditată cu șanse, în schimb în 
grupa de la Toulouse repre
zentanta „cocoșului galic" poate 
emite serioase pretenții, justi
ficate atit de progresul înre
gistrat în ultima vreme cit și 
de avantajul evoluției in fața 
publicului propriu. Iată, deci, 
unul din argumentele care ne 
fac să apreciem că, de Ia e- 
chilibrul general văzut pria 
prisma calculelor hîrtiei. se a- 
bate în oarecare măsură grupa 
îp care evoluează voleibaliștii 
români.

Asupra acestei grupe se con
centrează. dealtfel, interesul cel 
mai mare, deoarece — apre
ciază specialiștii — intre echi
pele României și Cehoslovaciei 
se va da nu numai lupta pen
tru ciștigarea meciului direct șl 
a primului loc la Toulouse, ci 
și pentru obținerea calificării

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
Cilcia rezultate cicclcntc

BELGRAD, 2S (Ager preș). — 
Proba masculină de săritură In 
lungime din cadrul concursului 
atletic at Jocurilor sportive me
diteraneene de la Solit a fost 
cîștlgată de iugoslavul Nenad 
Stekicl, cu 8.21 m. urmat de Phi
lippe Deroche (Franța) — 8,04 
ni șt Miljenko Rak (Iugoslavia) 
7,62 m. Alte rezultate : arunca
rea discului — Armando de Vin
centis (italia) 57,96 m : 3000 m 
obstacole — Mariano Scartezzlnl 
(Italia1 8:24.2 m ; 200 m femei — 
Marisa Masullo (Italia) 23,26 ; a-

0 PROVOCARE A RASIȘTILOR
LUSAKA, 28 (Agcrpres). — 

Președintele Uniunii africane de 
box, Joseph Fofe, a criticat în 
termeni foarte severi organiza
rea de către W.B.A. a meciu
lui pentru titlul mondial la 
categoria grea între negrul a- 
merican John Tate și sud- 
africanul Gerrie Coetze, meci 
ce urmează să se dispute la 
Pretoria.

Desfășurarea acestui meci in 
Republica Sud-Africană este • 
provocare a susținătorilor A- 
pariheidului, ai rasismului, a 
declarat Joseph Fofe. Uniunea 
africană de box este hotărîtă 
să boicoteze toate meciurile 
organizate de World Boxing 
Association, în cazul cînd în- 
tilnirea de la Pretoria va avea 
totuși loc.

la atletism $1 Haltere
runcarea greutății femei : Leone 
Bertlmon (Franța) — 16,80 m.

Turneul remlnln de handbal 
s-a Încheiat cu victoria selecțio
natei Iugoslaviei, care, tn ultimul 
meci, a învins cu 31—8 (17—3)
formația Italiei.

In competiția de scrimă, proba 
individuală de sabie a revenit 
Italianului Michele Maffei, cu > 
victorii tn turneul final. Medaliile 
de argint șt bronz au fost cuce
rite de compatriotul său Mario 
Montano șl, respectiv. Pascal 
Gaudet (Franța).

Iată primii ctștigătorl ai con
cursului de haltere : cat. 52 kg 
— Ioannis Katsaldonis (Grecia) 
212,5 kg ; cat. 58 kg — Joaquin 
Vaite (Spania) 245 kg ; cat. 80 
kg — Jean Claude Chavigny 
(Franța) 265 kg ; cat. 67.5 kg : 
Daniel Senet (Franța) 312,5 kg.

In prima semifinală a turneu
lui de fotbal, selecționata Flin
tei a Învins cu 2—1 (1—1) for
mația Greciei, ta cealaltă semifi
nală se vor intimi echipele Iugo
slaviei și Algeriei.

CEHOSLOVACIEI
Antrenorul Peter Kop 
Toulouse, cea mai grea 
la J.O. de la Moscova (o sin
gură echipă va căpăta acest 
drept, exceptînd formațiile 
U.R.S.S.. Poloniei și Italici care 
sînt deja calificate).

Desigur, echipa Cehoslovaciei 
fiind, intr-adevăr, cea mai pu
ternică adversară a reprezen
tativei noastre, să ne referim 
în primul rînd la aceasta, a 
cărei valoare a adus-o întot
deauna în grupul fruntaș al 
marilor competiții voleibalistice. 
Preocupat de partida cu „na
ționala" României, partidă al 
cărei rezultat va conta în tur
neul final pentru locurile 1—6, 
antrenorul Peter Kop a efec
tuat pregătiri discrete, departe 
de „observatori ineomozi". iar 
în ultima vreme echipa sa a 
susținut stagii de pregătire șl 
meciuri de verificare cu for
mații puternice, cum sînt cele 
ale U.R.S.S. și Poloniei. Față 
de anul trecut, el a readus in 
lot pe veteranul Petlak, unul 
dintre trăgătorii principali de 
mare forță. Lotul folosit a cu
prins următorii jucători : To
mas, Petlak. Slambor. Vondrka. 
Rezabek, Jiri Vojik, Ilalanda, 
Smid, Prielozny. Lebt. Sirvon. 
J»n Vojik și Novotny. După 
cum se vede, a lipsit valorosul 
coordonator de joc Jaroslav 
Stanco, care însă nu va fi ex
clus să reapară la C.E. Fără 
el, voleibaliștii cehoslovaci au 
fost întrecuți de trei ori de cel 
polonezi, campioni olimpici 
(3—2, 3—1, 3—2), acasă, și, da 
asemenea, au pierdut jocurile 
amicale cu campioana mondială, 
echipa U.R.S.S. Dar aceasta nu 
înseamnă că cehoslovacii au 
scăzut valoric față de anul tre
cut. Firește, absența lui Stanco, 
în partidele amintite, a repre
zentat un serios handicap. De
altfel, după verificări, antre
norul echipei Poloniei, Alexan
der Skiba, a declarat că, in 
ciuda insucceselor, echipa Ceho
slovaciei are mari șanse de ca
lificare la J.O.

în legătură cu grupa de la 
Toulouse, nu trebuie să uităm 
nici faptul că reprezentativa 
R. D. Germane a marcat un 
ușor salt valoric, mai ales după 
ce la cîrma echipei a revenit 
antrenorul II. Jenter (cel earn 
a cucerit în 1970 titlul mondial 
cu vechea garnitură a R.D.G.). 
După cum nu trebuie să ne
glijăm deloc capacitatea de ri
postă și ambiția cu care va 
juca In grupă echipa Franței—

Aurelian BREBEANU

Iniilnlrl hucrnafionalc dc fotbal
IN PRELIMINARIILE OLIMPICE

La Oslo, echipa Norvegiei a 
Învins cu 2—0 (2—0), formația 

F. Germania. Au asistat 12 000 
spectatori.

Echipa Spaniei a Întrecut. Ia 
Tel Avlv, cu 3—0 (0—0*. forma
ția Israelului.

MECIURI AMICALE
Echipele Danemarcei șl Finlan

dei s-au inttmit la Copenhaga,

victoria revenind cu 1—0 (0—0) 
jucătorilor danezi. Golul a fost 
marcat, in minutul 53 de Elk- 
jaer.

La Praga, selecționata Ceho
slovaciei a Învins cu 4—1 (2—0> 
formația Irlandei de Nord. Go
lurile au fost marcate de Ondrus, 
Nehoda, Kroupa și Masny, res
pectiv McGee.
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SE CERE O REABILI
TARE DUPĂ...
67 DE ANI !

Congresul S.U.A.___  a 
adoptat o rezoluție prin 
care se cere comitetu
lui Internațional olim
pic reabilitarea atletu
lui american Jim Thor
pe. După cum se știe, 
Jim Thorpe, care se 
trăgea dlntr-un trib a! 
pieilor roșii, a fost 
campion olimpic de de
catlon șl pentatlon la 
Olimpiada din 1912 de 
la Stockholm, dar el a 
fost obligat să înapo
ieze medaliile sale de 
aur întrucîl forurile 
sportive din acea vre
me au considerat că 
nu satisface statutul de 
sportiv amator, deoa
rece jucase într-o e- 
chlpă profesionistă de 
base-ball. Jim Thorpe 
a fost marcat pînă la 
sflrșltul vieții de a- 
ceastă nedreptate ce
rtai pînă șl pe patul 
de moarte să 1 se dea 
Înapoi medaliile olim- 
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SECRETUL MINGILOR 
DE REZERVA

pice. Uri film șl nu
meroase cărți au Imor
talizat figura acestui 
mare sportiv. în anul 
1975, Uniunea atletică 
de amatori șl Comite
tul olimpic al S.U.A. 
au luat inițiativa re
abilitării iul Jim Thor
pe.

RUGBYȘTII 
PREFERA TENISUL

După declarațiile ma
jorității ...........
francezi, 
sporturile : 
cesare 
lor tn 
te tenisul, 
ce mal multi rugbyștl 
populează terenurile de 
tenis, situație care i-a 
făcut pe reprezentanții 
„cocoșului galic" Jean 
Gachassln șl Patrice 
Dominguez să la ini
țiativa disputării unul 
campionat de tenis re
zervat exclusiv rug- 
byștilor, urmînd ca în- 
tr-un viitor apropiat să 
fie Invitați șl ași al 
balonului 
străinătate.

rugbyștilor 
unul 'din 

absolut ne- 
menținerii 

formă es- 
Dln ce în

oval din

Unul din cele mal In
genioase sisteme de a 
introduce stupefiante a 
fost descoperit de po
liția braziliană. Cu o- 
cazla unul meci amical 
disputat la Rlo s-a ob
servat eă unul din ju
cătorii de pe banca 
rezervelor arunca din 
etnd In cind in public, 
cite una din mingile 
aflate la picioarele sa
le. Mingea nu mal re
venea in teren șl ni
meni nu părea să ie 
intereseze de dispariția 
balonului. La ieșire ■ 
fost oprit un Individ 
care ducea tntr-o pla
să trei din mingile a- 
runcate atît de gene
ros. Toate erau pline 
cu stupefiante care mal 
apoi erau comerciali
zate.

vineri la ora 16 șl s-au 
succedat, fără întreru
pere, pin* duminică la 
ora 18. Mii de specta
tori s-au perindat în 
acest răstimp prin tri
bune.

Vechiul record (48 de 
ore) aparținea unei 
competiții similare des
fășurate In Anglia și 
fusese stabilit anul tre
cut.

RECORD ANULAT
Concursut broaștelor 

săltărețe nu a fost 
Imaginat de Mark 
Twain, cl el există cu 
adevărat și se desfă
șoară anual pe coasta 
Californiei. “ 
mondial era deținut de 
batracianul .Pussy", cu 
un remarcabil salt de 
3,85 m. Numai că se 
pot depune contestații 
șl asupra unor ‘ ‘

Recordul
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FOTBAL, NON-STOP

In orașul finlandei 
Lahti s-a desfășurat o 
competiție de fotbal 
Ieșită din comun. 52 
de echipe, tnsumtnd 
peste 1000 de fotbaliști 
au jucat fără întreru
pere timp de 50 de ore. 
Meciurile au Început

-
șl asupra unor astfel Șs 
de performante. Șl s-a sj 
depus, lar .Pussy" a 
fost descalificat șl re
cordul său anulat 1 De 
ce T S-a dovedit că 
managerul performeru
lui folosise stimulatori 
biologici pe 
introdus tn hrana iul 
„Pussy". E _ .
de stabilit cine va su
porta urmările descali
ficării.

care l-a

mal greu

1
g
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TELEX
ATLETISM • ua Turku (Fin

landa), aUetul finlandez Reima 
Salonem a stabilit un nou record 
european în proba de 10 km 
marș, 40:17,4 (v.r. aparținea spor
tivului sovietic Plotr Botcensluk, 
cu 40:21,0).

PENTATLON MODERN • Prob» 
de Înot din cadrul C.M. pentru 
juniori a revenit concurentului 
vest-german Christian Sandow, 
cu 1 252 p. înaintea ultimei pro
be, in clasamentul general con
duce Anatoli Starostin (U.R.S.S.) 
— 4 372 p, secundat de Christian 
Sandow — 4 354 p. In clasamen
tul general pe echipe, pe primul 
loc se află U.R.S.S. — 12 675 p.

ȘAH • „Memorialul Cigorln" 
s-a încheiat la Soci cu victoria 
maestrului sovietic Rașkovskl — 
10'/, p

TENIS • In semifinalele de la 
Rio de Janeiro, Connors l-a în
vins cu 6—3, 6—4 pe Dibbs, Iar 
Vilas a dispus eu 6—4, 6—1 da 
Pecct. • în sferturile de finală 
ale turneului feminin de la 
Atlanta (Georgia1, Wendy Turn
bull a Invlns-o cu 6—4, 1—6, 6—4 
pe Chris Evert Lloyd, lar Evonna 
Goolagong a dispus cu 6—1, 6—1 
de Mărise Kruger. • In optimi 
de finală la Madrid : Orantes — 
Prolsy 7—8, 6—4 ; Clerc — Fra- 
nulovlcl 6—1, 6—3 ; Higueras — 
Freyss 6—1, 6—3 ; Noah — Kir- 
mayr 6—1, 6—1 : McNamee—Moor 
8—4, 6—1.

VOLEI • La Moscova. In meci 
amical : U.R.S.S. — cehoslova
cia (m) 3—1.
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