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ÎNCHEIEREA VIZITEI TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU,

ÎMPREUNĂ CU TOVARÂȘA
ELENA CEAUȘESCU,

ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

lecretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, s-a înapoiat, vineri 
după-amiază, în Capitală, după 
vizita oficială de prietenie în
treprinsă în R.S.F. Iugoslavia, 
la invitația președintelui Prezi
diului Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, tovarășul 
Țvietin Miatovici, și a președin
telui Prezidiului Comitetului 
Central al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, tovarășul 
Lazar Moisov.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intîmpinați 
de tovarăși din conducerea de 
partid și de stat, conducători 
de instituții centrale și organi
zații obștești, reprezentanți ai 
vieții științifice și culturale, ge
nerali

Erau prezenji Djordje Popovici, 
însărcinatul cu afaceri ad-inte- 
rim al Iugoslaviei la București, 
și membri ai ambasadei.

Un grup de pionieri au oferit 
buchete de flori tovarășului 
Nicolae Ceaușescu șl tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Aeroportul Otopeni, unde s-a 
desfășurat ceremonia sosirii, era 
împodobit cu drapelele partidu
lui și statului nostru, care în
cadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Aici se aflau numeroși bucu- 
reșteni care au făcut o entu
ziastă primire tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei 
Elena Ceaușescu. Ei au scan
dat îndelung „Ceaușescu — 
P.C.R.", reafirmîndu-și senti
mentele- de caldă dragoste șl 
stimă fată de partid și secreta
rul său general, precum și ho- 
tărirea de a milita neabătut 
pentru înfăptuirea politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, care corespunde 
întru totul intereselor și aspi
rațiilor supreme ale poporului 
român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
răspuns cu prietenie manifestă
rilor călduroase, însuflețite, ale 
locuitorilor Capitalei aflați pe 
aeroport

★
Vineri dimineața s-au Înche

iat convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, și 
tovarășul Tvietin Miatovici, pre
ședintele Prezidiului Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia.

în cadrul acestei ultime run
de de convorbiri, desfășurată in 
aceeași atmosferă de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă, a 
continuat schimbul de păreri eu 
privire la evoluția vieții inter
naționale, la problemele care 
stau in fața omenirii.

în încheierea convorbirilor to
varășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășul Tvietin Miatovici au 
exprimat deplina satisfacție pen
tru rezultatele cu care se înche
ie această vizită — prima vizită 
a conducătorului partidului șl 
statului nostru în Iugoslavia 
după dispariția lui I.B. Tito — 
și au dat glas convingerii că 
schimbul de vederi și înțelege
rile la care s-a ajuns vor da 
un nou și puternic impuls co
laborării și conlucrării româno- 
lugoslave în toate domeniile.

★
Vineri. 24 octombrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Tvietin Miatovici, președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia au semnat 
Declarația comună.

Exprimînd satisfacția pentru 
documentele semnate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Tvietin Miatovici au dat glas 
convingerii că noile înțelegeri 
realizate in cursul vizitei dau 
o largă perspectivă colaborării 
româno-iugoslave, atit pe plan 
bilateral cit și pe plan interna
țional, in folosul deplin al po
poarelor celor două țări, al cau
zei păcii in Balcani, în Europa 
și întreaga lume.

★
După semnarea documentelor 

oficiale, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au luat parte la de
junul oferit in onoarea lor. Ia 
Palatul Alb, de președintele 
Prezidiului Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, Tvietin 
Miatovici, și soția sa, Mira Stu- 
Pița.

în timpul dejunului, desfășu
rat intr-o atmosferă tovărășeas
că, de caldă cordialitate, tova
rășul Nicolae Ceaușescu și to
varășul Tvietin Miatovici au 
toastat pentru Întărirea continuă 
a prieteniei și colaborării dintre 
țările, partidele și popoarele 
noastre, pentru noi succese în 
dezvoltarea economico-socială a 
României și Iugoslaviei, pentru 
socialism și pace.

Cum le Intrefinem, cum le
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Duminicii, la ora 10,30, ln Capitala,

la Palatul sporturilor jl cultura

DERBIUL HANDBALULUI ROMÂNESC: 
STEAUA - DINAMO BUCUREȘTI

• Ultima etajă a turului Diyiziel „A“ programează
Intllnirl de Importanță deosebită • Fetele la startul

sezonului Internațional • Exemplul nnel .jeterane"
Handbalul românesc are pro

gramată miine zi de vîrf : ulti
ma etapă a turului Diviziei lrA“, 
la băieți. în fruntea ei se află 
marele derby de tradiție, me
ciul dintre STEAUA și DINA
MO București. Aflate In frun
tea clasamentului — L Steaua, 
2. Dinamo București — cele 
două formații își vor disputa, 
fără Îndoială, cu ardoare întîie- 
tatea, atașînd Încă o secvență 
Ia dosarul rivalității lor sporti
ve. Va fl o dispută care — șl 
ea — va contribui la creșterea 
calității handbalului nostru, la

confirmarea noii lui 
ascensiuni valori
cei în ambele ta
bere se fac pregă
tiri intense, antre
norii Cornel Oțelea 
și Otto Telman 
(Steaua), Oprea 
Vlase șl GhițăUeu 
(Dinamo București) 
dorind să prezinte
nu numai cele mal bune gar
nituri, d și echipele cele mai ln 
formă. Desigur, în prim-plan

(Continuări In pag. a t-a»

Fază incandescentă din ul
tima ediție a derbyului Steaua 
— Dinamo, așa cum probabil 
vom vedea multe în întîlni- 
rea de miine. Grupul este 
dominat de Vasile Stingă.

Miine, etapa a Xll-a a Diviziei „A" de fotbal

CRAIOVA Șl PITEȘTIUL ÎȘI REVENDICĂ... DERBY UL
Pitești :

București :

Baw Mure : 
București :

Galați : 
Cluj-Napoco 
lași : 
Timișoara : 
Craiova :

PROGRAMUL ETAPEI
F.C ARGEȘ - DINAMO

(repriza a H-a va R televizată) 
SPORTUL STUDENȚESC- F.C. OLT 

(Stadionul RepubficR, ora 13)
FOTBAL CLUB - S.C. BACAU
STEAUA

(Stadionul
F.C.M. 
UNIVERSITATEA 
POLITEHNICA 
POLITEHNICA 
UNIVERSITATEA

- F.C.M. BRAȘOV
Steaua)

- CHIMIA RM. VÎLCEA
- JIUL
- A.S.A. TG. MUREȘ
- PROGRESUL-VULCAN
- CORVINUL

Co oxoepțlc meciului Sportul rtudențeee — f.C. Oh. eetatalte partid, 
încep ta oro 15.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 10 8 0 2 2&- 5 M
2. Co crinul 11 7 1 3 25-14 ts
3. Univ. Craiova 9 7 0 2 15- 7 14
4. F.C.M. Brașov 11 6 2 3 13-16 U
5. A.S.A. T0. M. 11 5 2 4 16-19 13
6. Chimia 11 5 2 4 15-19 11
7. F.C. Argeș 10 5 1 4 19-16 11
8. Steaua 9 4 1 4 13- 9 9
7. „Poli" Tlm. 

Sportul stud.
9 4 1 4 6- 6 9

10. 11 4 1 6 14-15 9
11. Jiul 11 4 1 6 16-17 9
12. „U" Cluj-Napoco 11 4 1 6 12-14 9
13. Progresul-Vuican 11 4 1 6 17-23 9
14. S.C. Bacâu 10 4 1 5 14-21 9
15. Politehnica lași 9 4 0 5 15-14 1
16. F.C. Olt 10 3 2 5 6-15 1
n. F.C. Baia Mane 11 3 1 7 12-26 7
16. F.C.M. Galați 11 3 0 6 12-25 6

• La Pitești, un meci pentru cintârirea valorii reale a liderului și a tinerei echipe 
piteștene ® Pe „Republicii", șansa lui F.C. Olt e poziția sa de outsider ® La Baia 
Mare, echipa gazdă nu mai e favorită I • Pe Ghencea, Steaua — mare favorită in 
fața culoarelor bine inchise de._ Proca • La Galați, F.C.M. încearcă să revină la 
linia de plutire... • La Cluj-Napoca, Jiul respinge „calculul hîrtiei* • La lași. Poli
tehnica speră să contabilizeze așteptatele două puncte • La Timișoara, Progresul,

folosim ?
fără Ciugarin ți Manca • La Craiova, intre foștii ad

versari renumiți, Oblemenco ți Lucescu

BAZELE ÎNGRIJITE Șl ATRĂGĂTOARE 
INVITĂ LA MIȘCARE Șl SPORT !

Raidurile-anchetă ale ziarului nostru privind 
modul in care sint întreținuta și folosite 
bazele sportive, terenurile și sălile, au ară

tat, in cele 10 localități din țară explorate pînă 
în prezent, pe lingă realizări și multe locuri unde 
se manifestă nepăsare față de îngrijirea spațiilor 
sportive, de antrenament, pregătire, mișcare și 
întreceri. S-a constatat cu acest prilej că, de re
gulă, atenția se acordă acelor baze sportive des
tinate întrecerilor competiționale de nivel divi
zionar A și B, în timp ce acele terenuri și chiar 
săli, destinate practicării exercițiilor fizice și 
sporturilor de către copii, tineret, de membri ai 
asociațiilor sportive, sint lăsate la voia Intîm- 
plării, cuprinse de degradare, departe de a con
stitui o atracție pentru practicanții diferitelor 
sporturi.

Fiecare bază sportivă a fost construită eu 
mult entuziasm, cu pasiune pentru dezvoltarea 
continuă a mișcării sportive. Fiecare loc de 
sport are proprietarul său. Pe lângă C.N.E.F.S., 
consiliile populare, U.G.S.R.. instituțiile și mi
nisterele, îndeosebi ministerul educației și învă- 
tămîntului. întreprinderi, U.T.C., Consiliul national 
al pionierilor, cooperația de consum și meșteșu
gărească, uniunea cooperativelor agricole de pro
ducție ș.a. sint deținătoare de terenuri spor
tive și le revin, prin urmare, sarcina de a im
pune și a controla buna întreținere a acestora.

Pe o bază sportivă neîngrijită, neutilată, prost 
gospodărită, cu greu se vor aduna amatorii de 
sport la alergare și la joc, în timp ce terenurile 
bine întreținute și atrăgătoare vor ft ca și un 
magnet pentru cei dornici de a face sport. Ni
velul interesului pentru buna funcționare a ba
zelor sportive arată, dealtfel, și nivelul preocu
pării pentru dezvoltarea mișcării sportive, pen
tru obținerea de rezultate cit mai prestigioase.

Terenurile și sălile folosite Intens sint și cele 
mal bine întreținute. Iată, deci, cum cazurilor 
negative li se adaugă implicit și vina ignorării 
sarcinii principale a mișcării noastre sportive, 
atragerea întregului tineret la sport și la obți
nerea măiestriei sportive.

De mai mult timp la multe asociații și clu
buri sportive s-a instalat mentalitatea gre
șită de a aștepta totul de-a gata, de un

deva, de la cineva, fără ca beneficiarii direcți să 
mai contribuie la acțiunile de Întreținere și În
frumusețare a bazelor sportive. Din păcate 
există și mulți activiști sportivi retribuiți care 
se eschivează de la asemenea îndatoriri deși ei 
ar trebui să fie exemple, să dea tonul unor ac
țiuni de voluntariat pentru ca bazele sportive să 
fie toate puse la punct, utile, atrăgătoare.

De luna viitoare Încep întrecerile noilor ediții 
de iarnă și de vară ale „Daciadei". Cu atit mai 
mult, în toate județele țării, instituțiile și orga
nizațiile cu atribuții în sport vor trebui să trea
că de îndată la pregătirea bazelor sportive pe 
care vor concura participanții la întrecerile 
„Daciadei". îndeosebi, atit timp cit vremea fru
moasă încă permite, bazele sportive în aer li
ber trebuie aranjate pentru întreceri iar sălile 
pregătite de pe acum.

Ziarul nostru va continua ancheta cu privire 
la întreținerea și folosirea eficientă a bazelor 
sportive din Capitală și din țară. Vom evidenția 
și stimula inițiativele și acțiunile utile și vom 
dezvălui în continuare aspectele dăunătoare.

Sîntem însă convinși că toți factorii de răs
pundere din mișcarea sportivă, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vor trece de îndată la 
aplicarea unor măsuri care să elimine dificul
tățile de genul acelora sesizate pînă în prezent.

După victoria asupra echipei te fotbal a Angliei

CALIFICAREA LA C.M. '82, 
OBIECTIV REALIZABIL !

Continuarea cu fermitate a planului de 
pregătire a Iotului reprezentativ de fotbal, 
dezvoltarea jocului, creșterea potențialului 
echipei, în ofensivă și apărare, coeziunea su
fletească, dăruirea și patriotismul jucătorilor 
selecționați pot asigura prezența fotbalului 
românesc la turneul final al Campionatului 
mondial de fotbal din Spania, în anul 1982.

La documentarea ziarului 
nostru se află programul e- 
diției din Mexic ’70 al tur
neului final al campionatu
lui mondial de fotbal. Sint 
prezentate 16 echipe, prin
tre care ți România. Foto
grafie mare in culori. Cei 
18 fotbaliști zimbesc cu toții. 
Ce tineri erau Dumitrache, 
Dumitru. Lucescu. Dobrin, 
Dinu, N. Răducanu !

Cu toții prezentați, dar, 
mai intii, prezentată Româ
nia. Biografia țării noastre 
făcea inconjurul lumii pe 
căile scrisului, undelor și

imaginilor. O prezență in
tr-un asemenea turneu fi
nal devenea o consacrare 
multilaterală o țărilor fina
liste și a fotbalului aces
tora, pe toate meridianele 
globului.

După ediția 1970 au urmat 
încă două ediții finale ale 
campionatului mondial de 
fotbal in 1974 (R.F. Germa
nia) și 1978 (Argentina), 
dar fără echipa României. 
Acum, după 10 ani, la in-

(Conttnuare In naa a 7-a)



De Ziua armatei
Ing. I. D. Georgesct, prim-vicepreședinte al Consiliului

SPORTUL,
popular municipal Constanța

PRIETEN APROPIAT AL
EDUCAȚIA SPORTIVĂ FIGUREAZĂ

V

MILITARILOR NOȘTRI
PRINTRE FUNCȚIUNILE PRIMĂRIEI!“

9
• Spații de joacă în locul maidanului de altădată
• Cetățenii - beneficiari, dar și gospodari ai terenurilor

La 25 octombrie întregul nostru ponor sărbătorește „Ziua 
armatei Republicii Socialiste România**. Ca de fiecare dată, 
la tradiționala aniversare poporul nostru aduce un vibrant 
omagiu eroismului și spiritului de sacrificiu pe care ostașii 
și ofițerii armatei române le-au dovedit în lupta pentru 
triumful insurecției din august 1944, precum și ia războiul 
antifascist.

Făurită, educată și condusă de partid, armata României 
socialiste stă neclintit de pază muncii pașnice, creatoare a 
poporului, fiind trup din trupul poporului său. în acest an, 
sărbătorim „Ziua armatei" la scurt timp după vibranta 
cuvîntare pe care președintele Republicii Socialiste Româ
nia, comandantul suprem al forțelor noastre armate, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU a ținut-o la convocarea- 
bilanț a activului și cadrelor de bază ale armatei, în care, 
printre altele, se spune : „Armata trebuie să fie o ade
vărată școală de educare în spiritul autoconducerii, al eticii 
și echității socialiste. Să facem în așa fel încît fiecare uni
tate și subunitate militară să devină un detașament pu
ternic de luptă revoluționară și patriotică...**. „Un accent 
deosebit trebuie pus pe educația patriotică, împletind spi
ritul revoluționar, militant pentru cauza socialismului și co
munismului cu spiritul militant pentru dezvoltarea patriei, 

și 
na

pentru apărarea cuceririlor revoluționare, a bunăstării 
fericirii poporului, a independenței și suveranității 
țlonale".

Parte integrantă din pregătirea de luptă și politică, 
gătirea fizică se bucură în rindurile armatei de cea 
mare atenție. Ea întregește procesul de fortificare a I 
rflor militari, le sporește îndeminarea, completează calitățile 
fizice indispensabile unui tineret viguros, bine clădit fizic, 
capabil să îndeplinească misiunile încredințate. O bună 
parte din timpul lor liber militarii și-o petrec pe terenul 
de sport, iau parte la tot mal multe întreceri ce se desfă
șoară sub genericul marii noastre competiții naționale „Da- 
ciada", organizată din inițiativa secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Prin întrecerile „Daciadei", tot mai mulți tineri muncitori 
și țărani, veniți in rindurile armatei noastre din fabrici sau 
de pe ogoare, de la orașe și de la sate, s-au împrietenit și 
mai mult cu sportul. „Concursurile sportive militare 
vară și de iarnă", șl „Concursurile sportive militare 
vară între instituțiile militare de învățămînt", organizate 
la atletism, gimnastică, volei, handbal, sau probe specifice 
militare se bucură de largă participare și succes deosebit. 
Militarii au la dispoziție, In toate unitățile, frumoase baze 
sportive. Amenajarea terenurilor de sport de către militari 
a fost an de an impulsionată de o competiție organizată 
tocmai în acest scop, „Cupa Apărarea patriei", aflată la a 
25-a ediție, care se atribuie unității cu cea mai bună ac
tivitate sportivă și bază materială. Din rindurile tinerilor 
militari evidențiați cu ocazia competițiilor 
tru ei, cei mai talentați au făcut pași spre 
formanță, pregătindu-se și afirmîndu-se în 
sportiv al armatei Steaua, azi unul dintre 
nice din țara noastră. Steaua a dat țării 
pioni naționali, balcanici, europeni, mondiali și olimpici. Cei 
mai recenți medaliați olimpici dintre aceștia sînt. între 
alții, trăgătorul Corneliu Ion și canoistul Toma Simîonov, 
care la J.O. de la Moscova au devenit campioni olimpici, 
luptătorul Constantin Alexandru, handbaliștii Radu Voina, 
Ștefan Birtalan, Cezar Drăgăniță, Vasile Stingă, voleiba
liștii Nicolae Pop și Sorin Macavei, caiaciștii Nicușor Eșa- 
nu șl Ion Bîrlădeanu, călăreții Dumitru Velicu și Anghel 
Donescu. De asemenea, echipa de spadă a clubului Steaua 
■ cucerit în acest an titlul de campioană a Europei.

La această zi de sărbătorire, iubitorii sportului își în
dreaptă gîndurile, cu dragoste și recunoștință, către armata 
țării, scut al întregului nostru popor și sînt convinși că 
sportivii militari vor contribui in viitor tot mai mult la glo
ria sportivă a patriei noastre.

pre- 
mai 

tine-

de 
de

organizate pen- 
sportul de per- 
cadrul clubului 

cele mai puter- 
numeroși cani

Constantin ALEXE

Un bărbat voinic, cu înfăți
șare tînără, pe care nu e de 
mirare că-1 simpatizează cercu
rile sportive ale orașului sau că 
e primit aproape cu familiari
tate în mijlocul rugbyștilor lui 
Naca. înseși autoritățile sporti
ve locale îi poartă respect pen
tru preocuparea manifestată 
față de viața sportivă a urbei. 
Iată citeva din motivele care 
ne-au îndrumat pașii spre ca
binetul de lucru al tovarășului 
ing. nie Dumitru Georgescu, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului popular municipal Con
stanța. La Poarta maritimă a 
țării, într-un oraș cu nete tră
sături portuare, industriale, co
merciale, turistice, acolo unde 
sporul demografic aduce „în se
zon" un total de 300.000 de lo
cuitori, am simțit nevoia să a- 
flăm cum se ocupă edilii muni
cipiului de sănătatea cetățeni
lor. Acesta este temeiul între
bărilor care urmează.

— Ce 
Consiliul 
Constanța educării fizice a lo
cuitorilor ? Ce valoare socială 
are orice acțiune în acest do
meniu și cum se realizează ?

— După cum știți, Consiliul 
popular este chemat să ser
vească fără preget interesele 
cetățenilor din oraș. In cazul 
nostru, plecăm de la ideea că 
printre funcțiunile primăriei se 
află și aceea de educație spor
tivă. Noi trebuie să susținem — 
cu mijloacele noastre specifice 
— implantarea unei mentalități 
favorabile educației fizice, tre
buie să creăm cetățenilor po
sibilitatea de a-și întreține să
nătatea, de a compensa orele 
de lucru prin mișcare în aer 
liber, prin joc și sport, prin 
promenadă și sisteme de agre
ment. Trebuie să dovedim că 
și în aceasta se reflectă, în anii 
noștri, creșterea calității condi
țiilor de viață ale oamenilor 
muncii. îndemnul pentru ac
țiuni in această direcție il gă
sim în cuvîntările tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : fiecare om 
al muncii să poată, după orele 
de muncă, să găsească, sub 
diferite forme, și posibilități 
de divertisment. La Congresul 
consiliilor populare, secretarul 
general al partidului ne-a rea
mintit că „tineretul nostru, dar 
și cei mai în vîrstă, mai vor să 
și danseze, să și joace". Că
lăuziți de asemenea gînduri, 
am prevăzut în planurile noas
tre de dezvoltare cele cuvenite 
sportului.

— O raită, chiar fugară, prin

importanță acordă 
popular municipal

DUMINICA

FOTBAL. Stadion Republicii* 
ora 13 : Sportul studențesc — 
F.C. Olt (Div. ,,A“) : stadion 
C.A.M. ora 11 : Sportul Stu
dențesc București — F.C. Olt 
(speranțe) : stadion Steaua, 
ora 15 : steaua București — 
F.C.M. Brașov (Div. „A**) ; 
stadion Steaua, ora 13 : Stea
ua — F.C.M., Brașov (speran
țe) ; stadion Autobuzul, ora 
11 : Autobuzul București — 
Mecanică fină București (Div. 
,,B“); Stadion Republicii, ora 
11 : Rapid București — ROVA 
Roșiori de Vede (Div. „B-) ; 
stadion Sirena, ora 11 : Sirena 
București —- Metalul Bucu
rești (Div. „B44) ; stadion 
Automatica, ora 11 : Automa-

HANDBAL. Palatul Sportu
rilor și Culturii, ora 9 
ționata A 
(O ; 
reștl 
tlma 
„A" 
ora

HI P I S M
De obicei, într-o reuniune, nu 

toți cîștigătorii sînt nevoițl să se 
„întindă 44 pentru a putea trece 
primii potoul, unii dintre el (ce-1 
drept, mai puțini la număr) ad- 
judecîndu-și probele respective 
fără prea mari eforturi. în reu
niunea de joi nu am întUnit a- 
semenea „fericiți-, toți cei 7 „la- 
ureați- (poate ceva mal puțin 
Stilat șl Servant) fiind obligați 
să „circule- pentru a putea ter
mina pe primul loc. Crainic și 
Sondaj, doi mînjl frumos confor
mați, au luptat cu mult curaj, 
întrecînd de foarte puțin pe Nu- 
velista (cu care Tr. Marinescu a 
făcut tot ce a putut pentru a 
cîștiga) șl, respectiv. Roxana

"H

I2E0eesssz!I]

tica București — Tehnometal 
București (Div. ,,C-) ; stadion 
Electronica, ora 11 : Electro
nica București — FI. roșie 
București (Div. ,,C“) ; stadion 
Voința, ora 11 : Voința Bucu
rești — Viitorul Chirnogl (Div. 
,,C“) ; stadion Abatorul, ora 
11 : Abatorul București — Ce
tatea Tr. Măgurele (Div. ,,C-); 
stadion ora 11: Lucea
fărul București — ICSIM Bucu
rești (Div. ,,C“).

Selec- 
Selecționata B 

ora 10,30 : Steaua Bucu- 
— Dinamo București (ul- 
etapă a turului Diviziei 

masculin) ; teren Glulești 
9 : Rapid București — 

Textila Dorobanțul Ploiești 
(Div. „B“ fem.) ; teren Facul
tatea de Drept, ora 10 : Uni
versitatea București — C.S.M. 
Sf. Gheorghe (Div. „B- fem.)

RUGBY. Teren Tineretului 
IV, de la ora 11 : Sportul 
studențesc II — Știința Bucu
rești (Div. „B“) ; teren Olim
pia, de la ora 10,30 : Olimpia 
București — Rapid C.FJL Fe
tești (Div. „B-).

oraș, pe Ia stadioanele și să
lile de tradiție ale Constanței, 
ne-a dat posibilitatea să con
statăm exploatarea lor intensi
vă, în special pentru nevoile 
sportului de performanță. Dar 
dezvoltarea rapidă a munici
piului, sporul de populație, im
pun desigur o optică nouă.

— Preocuparea noastră de 
căpătîi a fost să creăm baze 
simple, nepretențioase, platfor
me pentru joaca copiilor, tere
nuri de sport în perimetrul an
samblurilor de locuit. E o plă
cere să-i vezi pe mai tineri 
sau mai vîrstnici jucînd hand
bal, tenis, tenis de masă (pe 
mese de beton) sau minifotbal 
în apropierea locuințelor lor, 
respectînd — prin poziția a- 
cestor baze — regulile de con
viețuire, de liniște, ordine. In 
cartierele Gara nouă și veche, 
Tomis I și II, considerăm în
chegate intențiile noastre. Con
tinuăm pe temeiul unui ' pro
gram care prevede 10—15 mi- 
ni-complexe sportive pe an. 
Sîntem în curs de identificare 
a locurilor care se pretează 
pentru amenajarea unor ase
menea baze, prin munca cetă
țenilor, cu sprijinul Primăriei 
și al întreprinderilor din zonă. 
Vrem să depășim faza în care 
un leagăn și un tobogan încer
cau să rezolve problema. Con
siderăm astăzi ca o obligație 
morală, ca un comandament 
social, să creăm spații de sport 
și de joacă în locul maidanu
lui de altădată ! Procesul aces
ta nu decurge, firește, fără pie
dici. La o recentă întîlnire a 
noastră, a deputaților, cu ale
gătorii, Primăria a fost lăuda
tă pentru locurile de joacă a- 
menajate, dar unii cetățeni 
ne-au cerut să le și reparăm 
după utilizare. Iată o proble
mă : întreținerea și gospodări
rea terenurilor. Părinții (prin
tre care numeroși meseriași), 
comitetele de locatari ar putea 
să-și asume gospodărirea mai 
rațională, mai eficientă, a ba
zelor de care beneficiază. In 
altă ordine de idei, doresc să 
menționez că unei creșteri a o- 
rașului trebuie să-i corespundă 
un spor în zonele sportive. 
Iată, la Tomis-Nord, în cartie
rul cu densitatea cea mai mare, 
pe unde șopoteau fîntînile al
tor vremuri, se conturează în 
planurile noastre viitorul com
plex sportiv „Cișmea", o zonă 
de stadioane, săli, piscine, nu 
neapărat dedicate competițiilor, 
ci aflate în primul rînd la dis
poziția cetățenilor. Noi înțele
gem ca masele populare să fie 
participante active la tot ceea 
ce înfăptuim. Și dacă la zestrea 
sportivă a orașului vom putea 
adăuga și o trăsătură estetică, 
prin statui sau alte opere de 
artă, cu atît

Noi înșine 
dacă profilul 
cipiului va 
cum a fost 
gară prin fîntînile arteziene ale 
lui Lucaci, atunci bătrînul To
mis va primi strălucirea unei 
Constanțe admirabile a zilelor 
noastre.

ELOGIUL 
SPORTIVITĂȚII
Un binecunoscut telecrdnicar 

sportiv — Cristian Țopescu — 
și un pasionat mînuitor al 
condeiului — Virgil Ludu — 
și-au „dat mîna" (pentru a 
folosi imaginea simbol reali
zată pe copertă de graficia
nul Constantin Pohrib) spre 
a încredința tiparului un vo" 
lum, mic ca întindere, dar 
bogat în sentimentele ce-1 a- 
nimă fiecare pagină : „Fair- 
play". Fără discuție, prima 
dintre legile sportului ce tre
buie învățată de tinerii care 
pășesc pe porțile stadionului 
sau de înfocații suporteri este 
aceea a SPORTIVITĂȚII. Sub 
acest însemn al fair-play-ului 
se cultivă etica, echitatea, lo
ialitatea, onestitatea, 
tenia, dorința de 
vinge și de a te 
în lupta cu secundele, 
tril, cu adversarul, 
care — pentru a-1 cita 
inițiatorul olimpiadelor

prie- 
a In- 
învinge 
cu me- 
calități 

pe 
__ ,______ ___ F___  „ mo
derne, Piărre de Coubertin — 
fac „frumusețea eternă a spor
tului". Paul Vialar, președin
tele Asociației scriitorilor 
sportivi din Franța lansa, o- 
dată, către cititori două între
bări : „Cunoașteți o lume spi
rituală, de valori morale, mai 
presus de această lume ? Și 
credeți că ea ar putea exista 
fără fair-play________Întrebări
la care C. Țopescu șl V. Ludu 
vin cu un răspuns fără echi
voc : „Sportul este un univers 
de mișcare, bucurie, prietenie, 
armonie. El cere valențe su
fletești deosebite. Sensul efor
tului. Disciplina voios accep-

CĂRȚI NOI

ÎNTRECERI DISPUTATE

mai bine...
putem atesta că 
sportiv al muni- 

fi înfrumusețat, 
parcul de lingă

Victor BĂNCiULESCU

tală. Loialitatea. Spiritul de 
echipă. Puritatea victoriei. 
Fericirea suporterilor".

Așadar, volumul apărut în 
Editura Sport-Turism este un 
elogiu adus sportivității. Nu 
este vorba de unul teoretic. 
Dimpotrivă, multitudinea de 
fapte, de exemple cu „plus" 
și „minus'4 — cel mai adesea 
inedite, adunate din propriile 
peregrinări prin arenele spor
tive sau culese din bogata is
torie a sportului de pretutin
deni sînt argumente care se 
înscriu ca puncte de plecare 
și... sosire pentru o unică de
monstrație că : „întîiul sens 
al sportului este sportivitatea". 
Poate că fiecare capitol sau 
chiar subcapitol ar trebui co
mentat separat, toate repre- 
zentînd nu numai o frumoasă 
și adevărată poveste din lu
mea sportului, ci și o „fa
bulă44 cu o morală subînțe- 
leasă, cu trimitere spre medi
tație și reconsiderare a unor 
practici ce contravin spiritului 
fair-play-ului. Ii vom întîlni 
în paginile acestui „volum de 
buzunar44 pe învingători și în
vinși („Campioni, nu uitați 
niciodată că victoria voastră 
o datorați învinșilor, care mîi- 
ne pot fi ei învingători") ce
lebri : Pel6, Chris Chataway, 
Bobby Charlton, Nadia Comă- 
neci, Jim Thorpe, Paavo 

Nurmi și mulți alții ; pe lau- 
reații „premiilor fair-play 44 
(„Cei cinstiți și valoroși me
rită să fie felicitați. Dar nu
mai cei mai devotați și gene
roși dintre ei merită pre- 
miați" !), între care se află 
Eugenio Monti, Meta Antenen, 
Lia Manoiiu, John Naber, 
Sven Thofelt etc., ale căror 
fapte generoase merită să fie 
cunoscute. Ale lor și ale al
tora.

Scrisă într-un ritm alert, 
ferindu-se de expunerile mo
ralizatoare (faptele sînt mai 
grăitoare decît „teoria"), cu 
• anume febrilitate în caden
ța frazelor (în care se vă
dește, parcă, timbrul cronica
rului C. Țopescu), dublată de 
căldura expunerii și a întor
săturilor de cuvinte (mai a- 
propiate publicistului V. Ludu), 
această carte se Înscrie pe li
nia unei depline reușite. „De 
la Jocurile Olimpice antice la 
Jocurile Olimpice moderne, 
de la clasici La contemporani, 
în toate țările în care se face 
sport, lucrul cel mai de preț 
a fost și a rămas sportivita
tea*. Este ceea ce demon
strează cu convingere C. Țo- 
pescu și V. Ludu.

Emanuel FANTÂNEANU

ASIGURĂRI UTILE PENTRU AUTOMOBILIȘTI

(dusă de S. Onache eu precizie 
de metronom, dar obligată să ce
deze in fața unul adversar mal 
bun), Satiric (insistent solicitat 
de D. Popa in lupta finală) l-a 
depășit chiar pe potou pe Zmerit 
(ușor dezechilibrat clnd G. Po
pescu a recurs la cravașă), Dia
lect, corect condus de R. Arsene, 
a realizat cea de-a doua victorie 
consecutivă (nu fără a „umbla" 
insă la rezerva de secunde). iar 
Dlnla și-a adjudecat (in „noctur
nă" I) ultima probă a zilei dato
rită incisivității manifestată de 
G. Marclu (un aprantl foarte do
tat) In lupta finală. Victorii ceva 
mai facile au realizat (așa cum 
arătam mal sus) Stilat (M. Du
mitru „a lăsat mina joo* in ve
cinătatea sosirii) șl Servant, a- 
eeota din urmă fiind avantajat 
da condițiile ce le lntllnea. Re
zultate tehnice. Cursa 1:1. Crai
nic (A. Brallevschl) rec. 139,1, 
2. Nuvelista. Simplu 4, ordinea 
IM Cursa a D-a: L Sondai (Tr.

Marinescu) rec. 1:35,4, 2. Roxana, 
X Adorata. Simplu 5, ordinea 10, 
event 28, ordinea triplă 314. 
Cursa a IlI-a : 1. Dialect (R. Ar
sene) rec. 1:32,5, 2. Rozlta, 3. Gu
rița. Simplu. 3, ordinea 126, event 
26, ordinea triplă 325, triplu cîș- 
tigător 202. Cursa a IV-a : 1. Sti
lat (M. Dumitru) rec. 1:25,8, 2. 
Ienupăr. Simplu 12, ordinea 29, 
event 36. Cursa a V-a : 1. Satiric 
(D. Popa) rec. 1:29,1, 2. Zmerit, 

Filistin. Simplu 2, ordinea 9, 
triplă 169. 
Servant (C.

2. Orfănlca, 3. 
ordinea

La Administrația Asigură
rilor de Stat automobiliștii 
pot contracta diferite feluri 
de asigurări facultative auto 
— care acoperă o serie de 
riscuri, altele decît cele cu
prinse în cadrul asigurării 
prin 
dere 
sînt :

efectul legii de răspun- 
civilă auto —. cum

3. 
event 
Cursa 
Chlș) 
Salata.

32, ordinea 
a Vl-a : 1.
rec. 1:32,1,
Simplu 3, ordinea 25, 

event 11, ordinea triplă S55, tri
plu eîștlgător 696. Cursa a Vil-a :
1. Stilat (M. Dumitru) rec. 1:26,0,
2. Hogar 3. Vameș. Simplu 
ordinea 10, event 3, ordinea 
plă 157. Cursa a VHI-a : 1. 
nia (G. Marclu) rec. 1:37,6, 2. 
verana. Simplu 12, ordinea 
event 38.

Gh. ALEXANDRESCU

4, 
trl- 
Dl- 
Rl- 
»,

— asigurarea globală pen
tru avarii — casco ;

— asigurarea autoturisme
lor numai pentru pagubele 
produse ca urmare a acci
dentelor de circulație ;

— asigurarea autoturisme
lor numai pentru pagubele 
produse de incendiu și ca
lamități ;

— asigurarea autovehicu
lelor pentru furt ;

— asigurarea suplimentară 
pentru cazurile cînd autove
hiculul este condus de alte

persoane decît asiguratul 
sau rude ale acestuia ;

— asigurarea autovehicu
lelor în legătură cu utiliza
rea lor la concursuri, între
ceri sau antrenamente pen
tru acestea ;

— asigurarea de accidente 
a conducătorilor de auto
turisme și a altor persoane 
aflate în autoturisme ;

— asigurarea autovehicu
lelor cu valabilitate numai 
în afara teritoriului R. S. 
România.

Pentru relații suplimenta
re și pentru încheierea unor 
astfel de asigurări, cei inte
resați se pot adresa respon
sabililor cu asigurările, 
din unitățile socialiste, agen- 
ților și inspectorilor de a- 
sigurare, filialelor A.C.R. 
stau, direct, oricărei unități 
ADAS.



TÎNĂRUL MUNCITOR
PARTICIPANT ACTIV ȘI BENEFICIAR

Al „DACIADEI-
In pagina de față reluăm o temă de care 

ne-am mai ocupat și despre care nu se va 
putea spune niciodată că a fost îndeajuns 

dezbătută : organizarea participării active, siste
matice a tineretului muncitor la practicarea exerci- 
țiilor fizice și a sportului.

Necesitate a omului zilelor noastre, exercițiul 
fizic - sub 
contribuție 
sănătății și 
ganismului, 
trecerea in
Gimnastica

cele mai variate forme — reprezintă o 
importantă la menținerea și întărirea 
capacității de muncă, la căiirea or
ia educarea tinerei generații, la pe- 
mod plăcut și util a timpului liber, 

la locul de muncă (oriunde poate și

trebuie organizată), întrecerile la sporturile îndră
gita (în cadrul unui program care să asigure 
continuitatea), drumețiile și excursiile (cu accent 
pe mișcare, pe efort fizic), în general activitățile 
sportive, desfășurate cu precădere în aer liber, in
diferent de anotimp, au un efect tonic, reconfor
tant, după orele de muncă.

Cum se preocupă asociațiile sportive din între
prinderi de organizarea cit mai plăcută, mai atrac
tivă a activității sportive in 
citori I - 
răspundă

rOtă întrebarea la 
reporterii noștri și

rindul tinerilor mun- 
care și-au propus să 

in pagina de față.
Aspect de la finala 
la Moinești. Cursa

pe (ară a „Cupei petrolistului". de 
de 1 500 m a tinerilor muncitori.

^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^ a\\\\\\\\\\\\\\\^

La I. A. E. M. Timișoara INTENSĂ ACTIVITATE DE MASĂ
CEI CE ÎNDRĂGESC SPORTUL 
ÎSI FĂURESC CU MÎINILE LOR

UN LĂCAȘ AL MIȘCĂRII
deCeea ce atrage atenția 

cum intri pe poarta întreprin
derii de aparate electrice și de 
măsurat din Timișoara (I.A.E.M) 
este TINEREȚEA. Peste tot, 
în ateliere, lucrează tineri sub 
30 de ani, cei mai mulți abia 
au trecut de 20. Cum ținea să 
sublinieze și directorul de la 
I.A.E.M., ing. dr. Constantin 
Tirpe, „este, dacă vreți, o reali
tate, atestind și ea realizările 
noastre, faptul că ne-au fost 
decernate, anul trecut, Drape
lul de fruntașă în întrecerea 
socialistă și Ordinul Muncii cla
sa I".

Și tot un element de referin
ță îl reprezintă pentru majori
tatea tinerilor muncitori de aici 
sportul. Nu vom stărui asupra 
unor dovezi ale pasiunii pen
tru mișcare a celor de acolo (în 
cabinetul directorului — o ra
chetă de tenis și multe altele 
în biroul ing. Florin Ghidirmic, 
de la „Safire", iar acolo unde 
lucrează economistul Florin 
Coste, contabilul șef al între
prinderii, țotodată și președin
tele asociației sportive — o pe
reche de mănuși de box), ne 
vom ghida mai mult după cele 
văzute la complexul sportiv al 
I.A.E.M. Pe o parcelă reparti
zată de municipalitate, au apă
rut terenuri de fotbal, handbal și 
tenis, în timp ce clădirea aflată 
în vecinătatea acestora, inclusă 
complexului sportiv, cuprinde 
săli pentru atletică grea, o sau
nă, vestiare, încăperi pentru sah.

Desprindem ce este esențial: 
înainte de a-și organiza activi
tatea sportivă, tinerii muncitori 
de la I.A.E.M. s-au îngrijit de 
amenajarea unui veritabil lăcaș 
al exercițiului fizic. în acest 
efort deloc ușor, care a însem
nat mii de ore de muncă în 
afara timpului afectat produc
ției, s-au făcut remarcați în
deosebi cei de la prelucrări me
talice și mai ales tinerii sculeri, 
primii care au răspuns la che
marea organizației U.T.C. lan-

• ••
sub genericul „Pentru cea 
frumoasă bază sportivă ti

sată 
mai 
mișoreană". Cum și este I Și 
pentru că in primăvară acțiu
nea va continua (cu amenaja
rea unor spații pentru atletism, 
popice și a unui bazin descope
rit), tinerii sculeri, boxerii În
deosebi, afirmă deschis, munci- 
torește : „Contați pe noi !“

Frecvența întrecerilor sporti
ve este aproape zilnică, pe a- 
menajările intrate în... produc
ție, evidența strictă ținută de 
economistul Florin Coste con
firmă acest lucru. Apare firesc: 
nici nu ar putea fi altfel, atîta 
timp cit numai la fotbal par
ticipă 16 echipe, iar la handbal 
12. Practic, toate atelierele sînt 
prezente, cele din sectorul pre
lucrărilor metalice (unde, în 
majoritate, lucrează bărbați) 
domină întrecerile. Cei de la 
„Safire" dovedesc vocație pen
tru tenis (cu Zoltan Lazarov, 
campion de toamnă), în timp 
ce Oficiul de calcul, cu apre
ciatul analist care este Ion Bi- 
riescu, maestru internațional de 
șah, reprezintă... vadul sportu
lui minții.

Ceea ce nemulțumește încă 
este slaba participare a felelor : 
doar sporadice prezențe la 
handbal, șah și tenis... Vin la 
activitățile sportive — le-am 
văzut și noi — dar în calitate 
de ...spectatoare. Este foarte bi
ne că le atrag cercurile de pic
tură și gravură, brigada artis
tică (întreprinderea avînd o oa
recare tradiție), dar de ce nu 
mai multă activitate de mișca
re în aer liber, mai ales cind 
dispui de un complex sportiv 
cum sînt _ 
pe Bega 7 Nici directorul între
prinderii și nici președintele 
asociației sportive nu ne-au pu
tut da o explicație convingă
toare. Poate că o vor face, prin 
fapte, sutele de tinere munci
toare de acolo...

puține în orașul de

Tiberiu STAMA

PE TERENURILE CONSTRUCTORILOR DE
Tractorul Brașov. Clu

bul sportiv al între
prinderii de tractoare 
din orașul de la poalele 
Tîmpei, mereu prezent 
în competițiile sportive 
republicane prin echi
pele sale de volei (din 

parte, 
inter- 
Fera- 

emerit

care au făcut 
cîndva, jucători 
naționali ca Gh. 
riu — maestru 
al sportului, azi un har
nic și priceput pre
ședinte al clubului, G. 
Barta și I. 
maeștri ai 
de handbal 
prin secția de schi, una 
dintre cele mai bune 
din țară în probele de 
fond, îndeosebi la juni
ori, și prin atleții săi. 
Dar clubul sportiv al 
constructorilor de trac
toare s-a făcut remar
cat de-a lungul anilor 
și prin permanenta și 
frumoasa activitate de 
masă. A devenit o o- 
bișnuință la Tractorul 
ca în fiecare an, din 
primăvară pînă in toam
nă, să se organizeze în-

Szocs — 
sportului), 
și fotbal,

TRACTOARE
angajații 

în cadrul

curînd la

treceri pentru 
întreprinderii, 
„Daciadei".

Am fost de 
Brașov. La Tractorul a-
casă. Pe frumosul său 
stadion (o onorantă 
carte de vizită pentru 
harnicii săi gospodari), 
pe terenul de handbal 
și în sala de sport am 
găsit o activitate in
tensă. Se aflau în în
treceri, special organi
zate pentru ei, munci
tori, maiștri, tehnicieni, 
ingineri, oameni îndră
gostiți de mișcare, de 
sport, cei care după o- 
rele de producție găsesc 
în sport momente de 
relaxare, de refacere a 
forțelor, de petrecere 
utilă a timpului liber. 
I-am văzut intr-un 
meci de handbal pe ti
nerii de la oțelărie și 
turnătoria de fonte spe
ciale, în timp ce in tri
bune se aflau numeroși 
colegi, iar acolo pe mar 
ginea terenului, i-am 
găsit pe Gh. Avram, 
șef adjunct la secția o-

țelărie, pe strungarul 
E. Dumitrescu, membru 
în secția de fotbal și în 
biroul C.J.E.F.S. Bra
șov. Aceste exemple ne 
vorbesc și ele despre 
interesul cu care este 
privită activitatea spor
tivă de masă.

întrecerile, reunite în- 
tr-o frumoasă 
tiție denumită 
raiada“ 
sub egida „Daciadei1 
au fost organizate 
volei 
secții 
handbal (16 
tenis de masă (11), șah 
(16). Modul de disputa
re — sistem turneu, a- 
dică fiecare echipă joa
că cu celelalte, pentru 
ca sportivii să fie an
grenați într-o activitate 
mai îndelungată, 
avea rost 
sistemul 
pentru a desemna cit 
mai repede un învingă
tor. Competiția este or
ganizată cu scopul de 
a oferi angajaților în
treprinderii, oamenilor

compe- 
„Tracto- 

desfășurate 
• - î“ _

i la
(14 echipe, pe 
de producție), 

echipe),

„Nu 
să folosim 

eliminatoriu

muncii de la noi, în
deosebi tinerelului, pri
lejul de a se afla cit 
mai des pe terenul de 
sport, ne spunea o ve
che cunoștință, Ana 
Sălăgean, fosta multi
plă campioană de atle
tism, care în prezent, în 
calitate de instructor 
angajat, răspunde in ca
drul clubului de spor
tul de masă. Nu este 
deloc ușor să organi
zezi asemenea întreceri, 
dar zi de zi ne aflăm 
pe teren, de dimineață 
pină seara, și rezulta
tele obținute ne dau 
destule satisfacții".

Este satisfacția dato
riei împlinite. în timpul 
discuției noastre, purta
tă acolo, pe 
zeci și zeci de tineri 
muncitori de la 
torul" făceau sport. Șl 
Ana Sălăgean privea 
din cînd în cînd spre el 
Și 
se

stadion,

,Trac-

ne dădeam seama că 
bucură.

Constantin ALEXE

BATA... STRĂZILE,
CÎND îl AȘTEAPTĂ TERENURILE DE SPORT?

Depoul de locomotive Buzău 
cunoaște o continuă afluență. 
Ziua și noaptea, pe porțile sale 
intră și ies mecanici de loco
motivă, electricieni, dieseliști — 
intr-un cuvînt, toți cei care 
pregătesc și conduc trenurile 
de persoane sau de marfă.

— Viața ne-a convins că pen
tru noi sportul este o necesi
tate, ne-a spus șeful depoului, 
inginerul Ion Popa. Mecanicii 
vin la schimb — în vederea în
drumării, cum zicem noi — cu 
o oră înainte și trebuie să fie 
ageri și vioi, în plenitudinea 
forțelor lor. Cum putem obține 
asta decît prin sport, prin miș
care 7

vreme 
clădire 
unde a 
zgurei:

munca

Ne spunea acestea in 
ce ne conducea spre o 
ridicată între linii, acolo 
fost loc de depozitare a 
popicăria.

— Am clădit-o prin
și cu puterile noastre, ne spu
ne un tînăr, care tocmai își ter
minase de tras numărul de bile.

— Ideea de a face o popică- 
rie, aici, lingă locul de muncă, 
a fost excelentă, intervine me
canicul de locomotivă Vasile 
Dobre. Mai intii, pentru că po
picăria aceasta a strins de pe 
drumuri pe mulți tineri, ca să 
zie așa. Cînd — 11----
tinerii vin aici 
ghesuie, uite,

au
Și 

ca

timp liber, 
joacă. Se în
ăcrim. In al

La o întreprindere sibianâ, cu preponderentă feminină

INTRE „CE A FOSTH

ii SI „CE VA Fl“ ESTE iNCĂ 0 MARE DISTANȚĂ
Intreprinderea sibiană „13 Decembrie" 

ne era cunoscută : reprezentativa asocia
ției sportive a acesteia, „Pielarul", pri
mise diploma pentru cea mai bună ta
bără la finala republicană a „Ștafetei 
munților". De aceea am poposit la aceas
tă întreprindere.

Interlocutorul nostru, tovarășul Ion 
Tulea, președintele comitetului sindicatu
lui, ne-a pus repede în temă :

— întreprinderea noastră există de 
proape o sută de ani, dar media 
virstă a muncitorilor este de doar 25 
ani, ne-a spus dînsul. Sîntem deci
întreprindere foarte tinără, in care mun
cesc peste 75 Ia sută femei. De aceea, 
vă rugăm să nu ne întrebați de... fotbal, 
că am avut o echipă, dar am desființat-o, 
pentru a putea folosi fondurile la dez
voltarea

Trecem 
prinderii, 
nărie și 
preciate 
din secții, 
Luca și pe Magda Soos, două componen-

a- 
de 
de

sportului feminin.
împreună prin secțiile 
ale cărei produse de 
de încălțăminte sînt 

și pe piața externă, 
le-am întîlnit pe

între- 
marochi- 

foarte a- 
Intr-una 
Stănicica

ll — ------
te ale echipei de handbal care în 1979 a 
cîștigat „Cupa industriei ușoare".

— Asta a fost anul trecut, ni se spune. 
Am avut o echipă in 
țean, dar... atît.

Aflăm că o situație 
și la popice. Asociația 
singură echipă mixtă — în care, 
de maistrul Vasile Botez și de 
Satmari, au jucat tinerele 
Maria 
secția 
mas... 
a fost 
sociației nu au existat campionate interne.

„Și-atunci, ce sport fac tinerele munci
toare ?“, ne-am întrebat, privindu-le cum 
lucrau.

— Probabil că se face gimnastică la 
locul de muncă, am spus.

—Da, desigur, ne-a încredințat tovară
șul Ion Tulea. La ora 10, la megafoane 
se anunță începerea exercițiilor, care du
rează 3 minute. E 
totdeauna și nu in

Cuvintele „a fost 
o echipă" reveneau

campionatul jude-

»
Carol Bilinschi, sosit 
recunoaștere pe dru- 
Sibiu și Horezu, pe

existat 
avut o 
alături 
Martin 

muncitoare 
Sintion și Magdalena Buta, de la 
creație — dar această echipă a ră- 
singură, apoi s-a desființat. Așa 
și la volei. De aceea, în cadrul a-

similară a 
sportivă a

drept, nu se face in- 
toate secțiile...
o echipă", „am avut 
tot mai des. Noroc că

a apărut tovarășul 
dintr-o excursie de 
mul de oieri dintre 
care vrea să organizeze o mare drumeție.

— Secția noastră de turism de masă 
este în continuă creștere, ne-a spus aces
ta, invitîndu-ne la poartă să privim un 
panou cu fotografii ilustrînd realizările 
secției. Sîntem pe cale să atragem in a- 
ceastă activitate sportivă majoritatea ti
nerelor muncitoare. Organizăm excursii, 
drumeții, am fost și la Bâlea, de unde 
Viorel Adamache cu entuziaștii săi adepți 
ai skeet-ball-ului au coborît pe ...seîndu- 
rele. Da, secția noastră de turism de masă 
cîștigă inimile tineretului muncitor din 
întreprindere pentru cea mai frumoasă 
activitate sportivă : turismul, drumeția.

Am plecat de la întreprinderea sibiană 
„13 Decembrie" cu o concluzie : că între 
„ce a fost" și „ce va fi" pe linie sportivă 
este încă O MARE DISTANȚĂ. Sperăm că 
asociația sportivă „Pielarul" o va parcurge 
cit mai repede, în folosul tinerelor mun
citoare.

doilea rînd, ea ne oferă tuturor 
posibilitatea de a face mișcare 
înainte de intrarea in schimb.

Electricianul Ion Olaru, care 
a ocupat locul întîi la „Cefe- 
riada ”80", are numai cuvinte 
de laudă pentru inginerul 
Popa.

— Directorul nostru e 
fletul sportului la noi, ne 
ne. Și-i un gospodar 1 
bun. Acum a pus ochii pe un 
teren viran de lingă clădirea 
administrativă. A mobilizat în
deosebi tinerii, că doar pentra 
ei construim. Facem un teren 
de tenis și unul de handbal.

Aflăm că tinerii de la depoul 
buzoian sînt antrenați Ia fotbal 
de tovarășul Viorel Nițu. De
poul are mai multe echipe, 
formate din tineri, iar „repre
zentativa" de seniori speră să 
intre în Divizia „C“. Se joacă 
mereu între secții dar și cu ti
nerii de la depourile din Ad- 
jud șl din Bacău-Triaj. Tinerii 
de la liceul C.F.R., viitorii 
muncitori ai depoului, partici
pă și ei la întrecerile „Dacia- 

popice și

Ion

su- 
! SPU- 
foarte

dei", Ia fotbal 
handbal.

— Facem totul, 
antrenorul Viorel ____ _
a aduce tineretul la sport. S-au 
asigurat baze sportive la inde- 
mînă, ii mobilizăm să partici
pe la amenajarea altor baze. 
La urma-urmei, de ce să 
bată străzile în timpul liber 
cind terenurile de sport îi aș
teaptă ? Nu-i mai bine să 
bată mingea, sau să joace po
pice 7 E mai sănătos pentru eL 
mai bine pentru educația lor, 
iar pentru munca pe care o de
pun. sportul Ie dă vioiciune, 
perspicacitate, poftă de lucru.

ne spune
Nițu. pentra

Sever NORAN

S. N.
Pag-a 3-c
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NADIA COMĂNECI ȘI ECHIPA ROMÂNIEI

Steaua din România șl-a condus 
colegele la un succes net in me
ciul cu Italia. A fost un mare 
spectacol al Nadiei Comăneci, 
care a entuziasmat pe cei 5 000 
de spectatori. Desigur, rezultatul 
lntîlnirii este cel scontat : român
cele au învins în mod strălucit, 
cu o diferență de 10,65 p, domi- 
nînd copios la fiecare aparat. 
Nadia Comăneci, în special, a 
fost vedeta serii, obținînd 9,95 la 
blrnă, foarte aproape deci de no
ta maximă. Le-am urmărit In 
ecliipa oaspete și pe campioanele 
de miine ale României : Lavinia 
Agache, o gimnastă cu nerv, cu 
ritm, care are de pe acum clasă; 
Dorina Ungureanu, delicioasă și 
expresivă în mișcări ; Ecaterina 
Szabo, cu un sol care-ți taie ră
suflarea : o adevărată surpriză a 
fost Cristina Elena Grigoraș, care 
curînd le poate egala pe cunos
cutele maestre românce*. „GAZ- 
ZETTA DEL POPOLO*, la rîndul 
ei, referindu-se la Nadia, își ti
trează articolul „E un fluture pe 
paralele*, iar în comentariu su
bliniază : „Nadia Comăneci a 
ciștigat mult în frumusețe și gra
ție, e acum o domnișoară care

- oproduce excelentă Impresie.
5 000 de spectatori 
au fost fascinați la 
Palatul sporturilor 
de Nadia șl de e- 
chipa Româifiei, care

AU ÎNCÎNTAT PUBLICUL SPECTATOR ITALIAN
a obținut un suc
ces strălucit. Cînd 
concurează, Nadia 
Comăneci devine un

TRADIȚIA JOCURILOR 
TREBUIE SA RENASCĂ

La primul său concurs oficial 
internațional după Jocurile 
Olimpice de la Moscova, re
prezentativa feminină de gimnas

tică a României a susținut un 
meci bilateral cu echipa similară 
a Italiei, la Novara, după ce în 
prealabil gimnastele românce a- 
vuseseră demonstrații cu public 
la Veneția și Bologna. Cum era 
e firesc, prezența selecționatei 

omâniei, medaliată cu argint la 
J.O. de la Moscova, în trei orașe 
Italiene cu tradiție sportivă a 
fost primită cu un deosebit in
teres, sălile de sport de la Ve
neția șl Novara dovedindu-se cu 
totul neîncăpătoare pentru cei 
care doreau să le vadă la lucru 
pe cele mai autorizate reprezen
tante ale școlii românești de gim
nastică. Nadia Comăneci, cu deo
sebire, a atras ca un magnet pu
blicul spectator, copiii, tineretul 
și virstnicii dorind, âcopOtrîvS 
S3 R6 martori ai demonstrațiilor 
de înaltă măiestrie ale dublei 
campioane olimpice de la Mos
cova. Și trebuie să spunem că 
atît Nadia Comăneci cit și echipa 
reprezentativă a țării noastre, în 
ansamblul ei, au trecut cu deose
bit succes acest test competițio-

— Elogioase aprecieri ale presei pe marginea evoluțiilor 

gimnastelor noastre la Veneția, Bologna și Novara —

nal, oferind presei sportive șl ru
bricilor de specialitate ale mari
lor cotidiene Italiene prilejul de 
a scrie elogios despre nivelul teh
nic și măiestria interpretativă a 
gimnastelor românce.

Pentru antrenorii Marta și Bela 
Karoly, turneul în Italia a fost 
o bună ocazie de a încerca și 
roda noi tinere gimnaste (țtodi- 
ca Dunca și Melita Ruhn, acci
dentate, nu au făcut deplasarea) 
in vederea importantelor și difr 
viielof confruntări de anul viitor. 
Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, 
Dorina Ungureanu, pentru a nu 
mai vorbi de Cristina Elena Gri
goraș, care și-a făcut un debut 
remarcabil la Olimpiada mosco
vită, au produs © impresie exce
lentă, fiind aplaudate la scenă 
deschisă de mii de spectatori și

s-au bucurat de aprecieri elogioa
se în comentariile de presă.

Sub titlul „La Novara, Comă
neci a învins fotbalul, România 
dispune deja de înlocuitoare*, co
tidianul „GAZZETTA DELLO 
SPORT" din Milano scrie, între 
altele, după concursul de la No
vara : „Doar 5 000 de norocoși la 
Palatul sporturilor, la întîlnirea 
cu gimnastele românce. A fost 
un mare succes al Nadiei Comă
neci, care produce încă o mare 
impresie și se bucură de un in
teres deosebit din partea publicu
lui și a presei. Le-am admirai, 
de asemenea, pe viitoarele cam
pioane ale României, dintre care 
a impresionat în mod deosebit 
Lavinia Agache*. Pe marginea 
aceleiași întîlniri, într-un alt co
mentariu ziarul amintit scrie : 
„Comăneci continuă să incinte.

fluture care-și ia 
zborul în aer pe 
deasupra paralelelor, 
este de o uluitoare 
și Incredibilă preci
zie pe bîrnă. A fost 
o demonstrație de 
înaltă ținută, pe care 
publicul din Nova
ra a răsplătit-o ieri 
cu multă generozita

te*. Spicuim dintr-un alt co
mentariu, publicat de „STAMPA 
SERA*. Menționînd că întîlnirea 
de la Novara a fost dominată co
pios de Nadia Comăneci, autorul 
articolului subliniază : „Poate că 
mulți se gîndeau că Nadia Co
măneci ar putea fi obosită, plic
tisită. N-a fost însă vorba de așa 
ceva. Nadia a entuziasmat publi
cul, confirmînd încă o dată că 
este strălucit dotată, cu calități 
excepționale. Ea a fost mereu la 
un pas de perfecțiune, de acel 
extraordinar 10 cu care făcea să 
explodeze Forumul de la Mont
real cu patru ani în urmă. Ală
turi de ea — au fost realmente o 
îneîntare campioanele de mîine ale 
României, sportive micuțe dar 
grațioase și cu o înaltă măies
trie*.

Constantin MACOVEJ

Cîndva fruntașe în unele jocuri 
sportive (echipa masculină de vo
lei a cucerit, ani de-a rîndul, 
Cupa campionilor europeni ; for
mația feminină de handbal și-a 
înscris și ea numele în palmare
sul cîștigătoarelor C.C.E. ; in 
campionatele naționale, baschet
balistele, handbalistele, voleiba
liștii și voleibalistele urcau cu 
regularitate pe podium, deseori 
pe treapta cea mai înaltă), repre
zentativele clubului sportiv Rapid 
au coborît pînă la un nivel de 
neimaginat în anii de glorie (prin
tre altele, echipele de volei mas
culin și handbal feminin au re
trogradat în Divizia „B“, iar for
mația voleibalistelor a evitat cu 
greu căderea din ,,A“). Este 
drept, de la o vreme s-a consta
tat un oarecare reviriment : vo
leibaliștii au revenit în Divizia 
„A* (sprijinul primit din partea 
C.S.Ș. 2 s-a dovedit rodnic), 
baschetbaliștii (cu un lot mo
dest, dar cu un antrenor — II. 
Tursugian — harnic și priceput) 
au ocupat în primăvară un me
ritoriu loc 5 în Divizia ,,A“, sec
ția de rugby constituie o pepi
nieră a acestui sport, iar poloiștil 
se află printre protagoniștii cam
pionatului țării.

Dar, sînt, oare, satisfăcătoare 
aceste realizări, asigură ele un 
progres cert, care să ducă la re- 
vitalizarea jocurilor sportive la 
clubul rapidist pînă la nivelul 
care adusese practicanților aces
tora performanțe strălucitoare, au 
fost eliminate toate deficiențele 
care au determinat „toboganul* 
voleiului și handbalului ? Răs
punsurile 1 le-am solicitat prof. 
I, Trandafir, vicepreședinte al 
C. S. Rapid :

— Doresc să încep prin a men
ționa cauzele regresului : mai în- 
tîi, grupele de juniori nu au fur
nizat nici măcar un minimum de 
elemente capabile de a fi pro
movate în echipele de seniori (în 
special la volei băieți și fete și 
baschet fete) ; apoi, din toamnă 
și pînă în primăvară, cînd nu au 
mai putut fi efectuate antrena
mente în aer liber, vechea noas
tră sală era supraaglomerată șl 
nu a mal permis desfășurarea 
normală a procesului de antre
nament, în special la juniori (că
rora a trebuit să li se reducă 
numărul orelor de antrenament).

— Sîntem convinși că tocmai 
asupra acestor probleme s-a pus 
accentul în ultima vreme, dar

dorim să i 
dumneavoai

— In R* 
ficat activ 
gindu-se b 
du-se exig 
cărora li i 
aibă grupe 
pregătească 
ție. Concoi 
renunțe la 
loare med 
condițiile ] 
șit, să ma 
făcute plai 
divizionare 
scopul ere 
sității și 
lor.

— Nu aț: 
aportul sin

—- Ne bc 
zanți num 
dragostea 
clubului sj 
manifeste 
și printr-o 
îmbunătăți: 
rezolvarea 
zi, la întă 
secție și < 
gur, că mă 
țiilor, care 
activizate, 
rei rezolv; 
minare de< 
lut necesa 
lucru — îi 
feroviari 1 
tluri de c 
membrii t 
îndeplineai 
ce, ci se zl 
tru soluțio 
jore. Or, î 
gurul ajut< 
partea Mii 
lor și Tel 
cu seamă, 
de căi fer: 
la prima 
îmi exprin 
se va corn 
se merge 
sportivii ș 
lege să ap 
preg îire ț 
re? lubul 
pa și ei 
exigență și 
tate de ac 
manțele d< 
cucereau 
sportivi fe

Dur
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O GENERAȚIE PROMIȚĂTOARE LICEUL NR. 2 DIN BUCUREȘTI,

ECHIPEI CAMPIOANE! DE TINERE HANDBALISTE

I

în primul tur al Cupei cam
pionilor europeni, în poarta e- 
chipei Steaua a apărut un tinăr 
cu carură atletică. Surprinși, 
l-am rugat pe antrenorul Cor
nel Oțelea să ne spună despre 
ce este vorba. „O nouă achizi
ție a echipei noastre, ne-a spus 
cunoscutul tehnician. Se numeș
te Adrian Simion și este un ti
năr cu mult talent și foarte se
rios în pregătire. îmi pun 
mari speranțe în el".

Așadar, cine ești 
Adrian Simion care 
rect în poarta echipei 
ne? Are 19 ani, originar 
București, a început handbalul 
la Clubul sportiv școlar nr. 3 
cu prof. Ștefan Oprea („de la 
început în poartă, fiindcă eram 
cam firav..."), pentru ca după 
un an, în 1976, să treacă Ia 
Clubul sportiv școlar Steaua, 
sub supravegherea antrenorului 
Ion Paraschiv. Are 1,95 m înăl
țime și 87 kg. 1980 a fost anul 
cel mai greu, dar și cel mai 
fertil al tinărului sportiv. A în
cheiat cursurile ultimului an al 
Liceului industrial nr. 27, a 
susținut cu succes examenul de 
bacalaureat, a trecut cu brio 
concursul de admitere la cursu
rile de zi ale Politehnicii și s-a 
impus în ochii unuia dintre cei 
mai exigent! selecționeri, fiind 
introdus în lotul faimoasei for
mații de handbal Steaua!

„Ce ealităti trebuie să aibă 
un portar pentru a se impune? 
In primul rînd inteligență. Alt
fel nu poți apăra șuturile lui 
Stingă sau ale altui handbalist 
de talia Iui. Cornel Penu s-a 
impus, 
această 
pentru 
pentru 
ner".

dumneata 
apari di- 
campioa- 

din

înainte de toate, prin 
calitate. Voi face totul 
a 
a

izbîndi în sport și 
deveni un bun ingi-

I
• Clubul 

școlar 
ganizează mîine, 
la ©ra 9,30, un < 
curs de atletism 
zervat juniorilor 
categoria a IlI-a. 
trecerile v©r avea 
pe Stadionul Tinere
tului.

• Reprezentativa de 
box juniori a țării

sportiv 
.Triumf* ar

de 
ean- 

re- 
de 

In- 
i lac

munca bună a unora dintre 
profesori, bătrînul Schuschnig 
se referea și la activitatea pro
fesorului Gheorghe 
șeful catedrei 
Clubul sportiv 
calitate. L-am 
la o lecție, pe 
renurile C.S.Ș.

— Sîntem 7

Bădeanu,
de handbal la 
școlar din lo- 
găsit pe acesta 
unul dintre te-

profesori la ca
tedra de handbal și avem o 
activitate permanentă, de dimi
neața și pînă seara, cu cei cca 
400 de copii selecționați. Mun
ca noastră merge destul de bine 
cit timp vremea este bună și 
ziua e lungă. Cînd timpul se

0 VALOROASA PEPINIERA DE POLOIȘTI
Iubitorii polo-ului 

din țara noastră au 
primit cu satisfacție 
rezultatele din acest 
an ale selecționatei 
reprezentative de ju
niori, reintrată prin
tre echipele fruntașe 
de pe continent (locul 
5 la C.E. din Olanda) 
șl cîștigătoare — pen
tru prima oară — a 
puternicului turneu 
dotat cu „Cupa Prie
tenia*. Cel mai mulți 
dintre tinerii poloiști 
care au adus prețio
sul trofeu în țară sînt 
elevi (sau absolvenți)

moveze In prima se
rie.

Așadar, în numai 
doi ani, Liceul nr. 2 
din București, unita
te port-drapel a na- 
tațiel 
reușit 
o echipă cu 
perspective și, 
ce este și mal 
tant, să ofere 
lor Dinamo, 
Progresul sau 
A.S.E. (toate 
ma serie a 
,,A“) jucători 
tă valoare.

românești, a 
să alcătuiască 

certe 
ceea 

Impor- 
echipe- 
Rapid, 

i C.N.
in pri-
Diviziei 
de cer- 

Dealtfel,

anume paradox 
populația orașu- 
astăzi de 5 ori

Interlocutorul nostru se nu
mește Ion Schuschnig. Are 77 
de ani, trăiește în Sibiu și este 
cel mai vechi handbalist din ța
ră. A rămas cu trup și suflet 
devotat acestui frumos joc 
sportiv. Astăzi, la vîrsta senec
tuții, este încă unul dintre cei 
mai activi membri ai comisiei 
județene. Măcar pentru cit a 
jucat și cit a văzut handbal, 
credem că Ion Schuschnig este 
omul cel mai autorizat să ne 
spună cum se face că Sibiul, 
oraș în care handbalul nostru a 
văzut lumina zilei și din care, 
ani de-a rîndul, s-au ridicat 
mulți dintre jucă
torii fruntași, are 
astăzi o activitate 
mediocră pe pla
nul performanței 
naționale ?

— Este un 
in Sibiu; deși 
lui a crescut
față de cea din tinerețea mea, 
numărul practicanților handba
lului nu respectă nici pe depar
te proporția! In trecut, sibienii 
jucau handbal și fotbal, făceau 
atletism și cam atît. 
foarte multe sporturi își caută 
practicanții în rîndul 
dintre care destul de 
lasă, totuși, greu urniți 
stadion. Datorită muncii 
a unora dintre profesorii noș
tri de educație fizică, apar to
tuși, dintre juniori, multe ele
mente talentate și cu mari 
posibilități. Din păcate prea pu
țini ajung să se consacre în 
handbalul național și internațio
nal. Fiecare caz în parte își 
are, în această privință, expli
cația sa, deci nu se poate tra
ge o concluzie generală. Totuși, 
faptul că se înregistrează un 
recul în activitatea handbalisti
că de performanță din Sibiu, 
dar și din Agnita, Cisnădie, 
Mediaș, este o realitate.

Amintind, în discuție, despre

BREVIAR
noastre va întîlnl la 
jumătatea lunii no
iembrie, într-© dublă 
confruntare, ce va 
avea loc la Galați și 
Brăila, formația simi
lară a Republicii De
mocrate Germane. 
După recentul succes 
înregistrat în depla
sare în fața echipei

Astăzi,

tinerilor, 
mulți se 

spre 
bune

Poloniel, elevii antre
norilor Gheorghe To- 

Eugen Fil
eu în- 

cu

mescu șl 
resz așteaptă 
credere partidele 
redutabilii pugiliști 
din R.D.G. Din lot 
fac parte, printre al
ții : Ion Matei, Fane 
Eva, Florian Tîrcom- 
nicu, Pamfil Fedea.

strică și ziua se micșorează în
cep și dificultățile, deoarece nu 
dispunem — pentru 
decît de jumătate din 
ța de joc a sălii 
Avem, la această 
rație splendidă de 
baliste, jucătoare 
certe posibilități.
nu numai de noi, depinde ca 
ele să ajungă mari performere. 
In ceea ce ne privește, ne vom 
strădui, dar este nevoie să fim 
și ajutați mai mult. Atunci Si
biul va redeveni ce-a fost, ba 
chiar și mai mult!...

lucru — 
suprafa- 
Armatei. 
o gene-oră,

tinere hand- 
talentate, cu 
De noi, dar

R. VIL

al Liceului nr. 2 din 
București. Legitimați 
la diferite cluburi și 
asociații din Capita
lă, el au avut drep
tul, conform regula
mentului. să evolueze 
șl în cadrul echipei 
Liceului, care a jucat 
cu mult succes în ul
timii doi ani, în se
ria secundă a Divi
ziei „A*. Anul trecut, 
team-ul Liceului a 
ajuns pînă în turneul 
final al locurilor 5—8 
și nu a lipsit mult ca 
formația școlarilor 
bucureșteni să pro-

cel mai mulți dintre 
ei au șl ajuns jucă
tori de bază în echi
pele ciuburilor de 
care aparțin. Era și 
normal ca prin rări
rea rlndurllor sale e- 

e- 
să 

considera- 
clteva 

nea- 
pe 

șco- 
re- 
cu 
se- 
rol

tiția din 
toamnă.

„Dar — o afirmă în 
primul rînd 
rul liceului, 
gen Danciu 
noastră nu___
să dispară. In ultimii 
doi ani ne-am înde
plinit obiectivul pro
pus și am oferit se
lecționatei de juniori 
cadre de nădejde. A- 
celași lucru trebuie 
să-1 facem și pe mai 
departe. Am auzit că 
actualmente este în 
curs de desfășurare 
o acțiune de selecție 
în rîndurile celor mai 
tineri poloiști bucu- 
reștenl. Oricînd îi 
vom primi cu plăce- 

pe cei mai buni, 
elevilor 
echipa 
li se 

și cu

această ANTREl
directo- 

prof. Eu- 
— echipa 
are voie

fectivul actual al 
chlpei Liceului 
slăbească 
bll. Pierzînd < 
valori certe și 
vînd înlocuitori 
măsură, formația 
larilor a pierdut 
pede contactul 
fruntașele seriei 
cunde, jucînd un 
neesențial în corn pe-

re, _ 
în rindurile 
noștri, în 
noastră, unde 
vor oferi — . 
sprijinul federației de 
specialitate — condi
ții de pregătire supe
rioare. Trebuie să fa
cem tot ce este posi
bil ca șl prin aceas
tă formație a Liceu
lui nostru să contri
buim la descoperirea 
adevăratelor talente, 
să le promovăm cu 
curaj pentru întărirea 
continuă a reprezen
tativelor țării*.

Iar noi subscriem 
întru totul opiniilor di
rectorului cunoscutu
lui liceu bucureștean.

Adrian VASILIU

PLUTONUL SULIȚAȘELOR SE MĂREȘTE
La poalele... bazinului de 

înot, după perdeaua de pomi 
care le ferește de priviri in
discrete, sulițașele de la Clubul 
sportiv școlar Dinamo, pregătite 
de prof. Ioana Pecec, se întrec 
amical cu colegele lor de la 
Clubul sportiv școlar Roșiori de 
Vede. „Ochiul" aparatului de 
fotografiat le-a surprins, totuși, 
rivna cu care se avîntă spre 
primele performanțe. Poate că 
mîine se vor ridica — dintre 
aceste aspirante la glorie 
campioane și recordmane 
măsura celebrei lor înaintașe, 
Mihaela Peneș. Oricum, sigur 
este că plutonul sulițașelor se 
mărește.

Foto : Dragoș NEAGU
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STATISTICI GRĂITOARE

LA J. 0. DE LA MOSCOVA
• Un ciclu olimpic (sau chiar mai mult) în citeva sta
tistici • Sportivi din numai 24 de județe in lotul nostru 
pentru J.O. de la Moscova © Dinamo, cel mai prolific 
dintre cele 63 de unități sportive • Bucureștiul pe pri

mul loc în mai multe clasamente

La Olimpiada '80 sportivii români au fost prezenți la 
18 dintre cele 21 de discipline înscrise în program, 
cele mai multe la cîte au participat vreodatâ Gn 

1972 - la 14 discipline, în 1960 și 1964 la 13 etc.). La 
Moscova ei au luat parte la 135 probe (101 pentru bârbați 
și 34 pentru femei), de asemenea cele mai multe de pînâ 
acum, avînd în vedere câ la Munchen au concurat la 102 
probe, la Montreal la 93, la Tokio la 74 etc.

Lotul olimpic al țării noastre 
a fost alcătuit din 239 de spor- 

bărbați și 
76 femei, reprezentînd 63 
nități sportive, cluburi și 
ții. Iată lista acestora :

tivi, dintre care 163
de u- 

asocia-

1. Dinamo București
2. Steaua București

3—4. Viitorul București 
Farul Constanța

5—6. C.N.U. — A.S.E. Buc. 
Olimpia București

7—8. C.S.U. Galați

69 
55

9
I
7 
7

și Metalul 
București cîte 4, 9—12. Crișul O-
radea, Dinamo Brașov, ~
București și Universitatea
mișoara cîte 3.

13—24. C.S. Arad, 
iova, C. S. „Onești" 
ghlu-Dej, C.S.Ș. 
ghiu-Dej, C.S.Ș. 
ceul nr. 2 filologie-istorie 
rești, Minaur Baia Mare, 
lina Iași, Politehnica Timișoara, 
Sănătatea Tg. Mureș, Știința Ba
cău și ” 1 ‘ '

25—63.

C.S.M.

Rapid
Ti-

Cra-
Gh. Gheor- 

Gh. Gheor-
Sibiu, Li- 

Bucu- 
Nico-

Patru dintre cei 6 campioni olimpici ai României, fotografiați în 
Corneliu Ion, Toma Simionov, Sanda Toma 
mâneci și Ștefan Rusu.

ți Ivan Patzaichin.
satul olimpic de la Moscova 3 
Lipsesc din imagine Nadia Co-

Foto ; Dragoș NEAGU
Chimpex 
Constanța, 
niversitatea 
„Nicolae Bălcescu" 
nărea Galați, 
iova, ■
verin,
Tg. Mureș, C.S.Ș. nr. 2 
rești, Maratex Baia Mare, _ _ 
trolul Ploiești, C.S.Ș. Reșița, Vo
ința Cluj-Napoca, Bucovina 
dăuți, L.C. Dacia Pitești, 
bila Rădăuți, Progresul 
rești, C.S.M. Reșița, 
mișoara, U.T. Arad, 
biu, Nitramonia 
tructorul 
București, 
poca, Penicilina Iași, 
r,-------Universitatea

„Cetate" Deva, 
Mare, C.S.Ș.

C.S.U. Brașov, 
Timișoara, 

Voința 
de i 
Boaită'

Constanța, Știința 
C.A. Roman, U- 
Cluj-Napoca, C.S.Ș.A. 

“ Craiova, Du- 
. . Electroputere Cra- 

Metalul Drobeta Tr. Se- 
C.S. Satu Mare,

Mureș, C.S.Ș.
Maratex Baia

C.S.U. 
Bucu- 

Pe-

Ră- 
Mo- 

Bucu- 
Ti-

Alba Iulia, 
Clujeana

Brașov, 
C.S.Ș.
Baia “ 
București, 
nătorul
Tg. Mureș, 
re și Liceul 
zică „Vasile 
cea cîte 1.

★ ★
239 de olimpici

★ ★

El oferă, spre

cîte 2.
Mare,

Voința Timișoara 
Olimpia Satu

legi- 
din 
dă 

dintre

LESCU

★

trale,

nu va fi 
căreia să

4, 10—15.

—_ — ___ F__ sînt
timați la cluburi și asociații 
municipiul București (care 

mult de jumătate 
și din 23 de județe :

peti- 
com-

cău
tă 

s de 
care, 
'obe- 
itrol, 
■ă în 
itive, 
scris 
nu- 

vilor 
emul 
ației, 

ta- 
icută

Mun. București
Constanța 
Timiș 
Bacău 
Brașov 
Dolj 
Galați

160 
11

9
6
6
5
3

8—9. jud. Mureș șl Maramureș 
u - jud. Arad, Bihor,

© Din cei 239 componențl al lotului olimpic 
ceri, la Moscova și Talin, •—
rezerve. 62 s-au clasat pe 
reprezintă un procentaj de 
IV-VI (29,565%), r _ ’ . _ % _____  _ _______ ______  __
colo de locul 10 (20,869%). Raportate la cele înregistrate la prece
dentele 3 ediții ale Jocurilor Olimpice de vară, aceste cifre arată 
următoarea situație :

al României, în între- 
sportivl, alți 9 fiindau luat parte 230 ______ _ _ ____

locurile I—III în diferite probe, ceea ce 
26,956%, alți 68 s-au clasat pe locurile 

52 pe locurile 7—10 (22,608%) și 48 s-au clasat din-

U.M.
C.S.M. Si- 

Făgăraș, Cons- 
’ ” URBIS 

Cluj-Na- 
Tractorul 
Craiova, 

C.S.M.
„Triumf" 

Vî- 
Voința 

Satu Ma- 
matematică-fi- 

Vîl-Rm.

cîte
Al-

Cluj, Iași, Sibiu șl Suceava 
3, 16—17. jud. Caraș-Severin 
Satu Mare cîte 2, 19—24. jud. 
ba, Argeș, Hunedoara, Mehe
dinți, Neamț, Prahova și Vîlcea 
cîte 1.

După cum se vede, alte 16 ju
dețe (Bistrița-Năsăud, Botoșani, 
Brăila, Buzău, Covasna, Dîmbo
vița, Gorj, Harghita, Ialomița, 
Ilfov, Olt, Sălaj, Teleorman, 
Tulcea, Vaslui și Vrancea) n-au 
avut nici un reprezentant în lo
tul olimpic pentru Jocurile de 
vară 1980.

★
privește vîrstele competitorilor noștri, tabelul alăturat 

de 
51

comparare, o statistică, pe grupe
4 „M“ (Mexico, MUnchen, Montreal

în ceea ce
este grăitor. _ ____ , _r__
vîrste, la Olimpiadele celor 
Moscova) :

J. o. pînă la 20 
ani

21—23 
ani

24—26 
ani

27—30 
ani

peste 30 TOTAL
ani SPORTIVI

1968 5 18 29 20 12 84
(5,95%) (21,4%) (34,5%) (23,8%) (14,2%)

1972 17 36 33 34 27 147
(11,5%) (24,4%) (22,4%) (23,1%) (18,3%)

1976 12 45 44 36 20 157
(7,64%) (28,6%) (28,0%) (22,9%) (12,7%)

1980 22 42 71 51 53 239(9,20%) (17,57%) (29,70%) (21,33%) (22,17%)
★ * *

• 166 din cei 239 sportivi ai • Cea mai tînără echipă alotului nostru olimpic și-au fă- fost cea feminină de glmnastl-cut acum debutul la J.O. că (media de vîrstă — 16 ani).(63,45%) > Dintre aceștia : 108 cea mai vîrstnică, echipa de că-bărbați și 58 femei. lărie-dresaj (media 42 ani).
★ * ★

După cum se știe, la cea de a XXII-a ediție a Jocurilor OlimDicesportivii români au cucerit 6 medalii de aur (cele maiistoria participării noastre la această competiție), 6 medalii de ar-gint și 13 medalii de bronz. Ei au totalizat 203 puncte. de aseme-nea cele mai multe reușite de reprezentanții noștri la J.O.
îaoelul următor înfățișează reușitele sportivilor români la cele 11eaițn ale Jocurilor Olimpice de vară la care au participat :

I II III IV V VI Total locul
puncte

1924 — — 1 __ — • —. 4 (29)1928 __ _• 0
1936 — 1 — — 2 — 9 (27)1952 1 1 2 — 3 5 27,75 (23)1956 5 3 5 3 5 4 92 (12)
1960 3 1 6 1 9 9 77 (10)
1964 2 4 C 4 9 5 92,50 (12)
1968 4 6 5 5 3 2 100,50 (13)
1972 3 6, 7 4 8 8 115 (12)1976 4 9 14 10 8 6 177,50 ( 6)1980 6 6 13 16 11 13 203 ( 6)

28 37 59 43 58 52 898,25

regătirea olimpică n-a fost și nici 
vreodată o problemă de rezolvarea 
răspundă doar cîteva cluburi și asociații spor- 

județe, ai căror activiști 
avea numai ei, ca sarcină 
pregătirea corespunzătoare 

Această activitate, extrem

tive, din numai cîteva 
sportivi și tehnicieni ar 
principală depistarea și 
a candidaților olimpici.
de complexă, trebuie să constituie obiectivul prio
ritar al întregii noastre mișcări sportive, deci al 
tuturor cluburilor, al întregului activ sportiv 
toate județele țarii și, evident, din Capitală.

După cum demonstrează statisticile întocmite pe 
marginea participării sportivilor români la cea de 
a XXII-a ediție a Jocurilor Olimpice de vară (în- 
cepînd cu selecționarea lotului pentru întrecerile de

din

★

Montreal Miinchen Mexico
I—III 
IV—VI 
VII—X 
peste X

48 (30,573%)
63 (40,127%)
22 (14,012%)
24 (15,286%)

41 (24,260%) 
4« (28,402%)
30 17,751%)

50 (29,585%)

23 (26,436%)
13 (14,942%)
22 (25,287%)
28 (32,183%)

fost cîștiga- 
țării noas- 

sportive : 
caiac-canoe

★
Cele 203 puncte au 

te de reprezentanții 
tre la 13 discipline 
gimnastică 44,50 p,
37 p, lupte greco-romane și li
bere 34,50 p, canotaj 32 p, scrimă 
12 p, tir, box și călărie cîte 7 
p, înot 6 p, atletism 5 p, hand
bal și volei cîte 4 p, haltere 3 p 
(nu s-a punctat la ciclism, judo, 
pentatlon modern, 
turi, tir cu arcul 
Aceste puncte au fost 
te de 32 de cluburi și

1. Dinamo București
2. Steaua București
3. C.S.Ș. „Cetate" ~
4. Viitorul Buc.
5. C.S. Arad
6. C.S.Ș. Sibiu
7. Mobila Rădăuți
8. Progresul Buc.
9. Met. Dr. Tr. Sev.

10. L.C. Dacia Pitești
11. Olimpia București 
Farul Constanța 2,750 . . 
U.T. Arad, Nicolina Iași și 
namo Brașov cîte 2 p, 16. 
Onești 1,666 p, 17. C.S.Ș. *

★

polo, 
și

Dr.

sări- 
yachting).

realiza- 
asociații : 

60,570 p 
p
P 
P
P 
P 
P
P 
P
P

2,888 p, 12. 
p, 13—15.

Di-
C.S.Ș.

2 Bucu

Deva

★

rești
1.333 . . .
p, 20. Clujeana Cluj-Napoca 1 p, 
21. C.N.U.-A.S.E. București 0,888
p, 22. C.S.M. Baia Mare 0,833 p, 
23—25. C.S.U. Tg. Mureș, C.A. Ro
man și C.S.M. Craiova cîte 0,750 
p, 26. Metalul București 0,600 p, 
27—28. H.C. Minaur Bala Mare și 
Știința Bacău 0,570 p, 29. C.S.M. 
Sibiu 0,500 p, 30—3L Universitatea 
Craiova și “ 
0,333 p, 32.
0,285 p.

Unitățile 
reprezintă 
și 16 județe :

1. București
2. Hunedoara
3. Arad

4—5. Suceava 
Sibiu

6. Mehedinți 
" Argeș 3 p,

9. “

★
1,50 p, 18. Bucovina Rădăuți 
p, 19. Voința Timișoara 1,20

Tractorul Brașov cîte 
Politehnica Timișoara
sportive de mal sus 

municipiul București
131,357 p
20.333 p
12.333 p 

8,333 p 
8,333 p 
3,500 p

.. 8. Constanța 2,750 
Brașov 2,333 p, 10. Bacău

2,236 p, 11. Iași 2 p, 12. Timiș
1,485 p, 13.
14. Dolj 1,083 
17. Mureș șl

7. 
p,

Maramureș 1,403 p, 
p, 15. Cluj 1 p, 16— 
Neamț cîte 0,750 p.

*

Patru dintre cele șase 
medalii olimpice de aur 
au fost aduse de sportive 
și sportivi născuți în ju
dețele moldovene, care în 
trecutul apropiat nu se 
relevau pe scena marii 
performante : Madia Co
măneci — Onești, Ștefan 
Rusu — Rădăuți, Corne
liu Ion — Focșani, Sanda 
Toma — Stefănești. Bo
toșani. Ceilalți doi. sLi«r 
dobrogeni : Ivan Patzai
chin — Mila 23. Tulcea 
și Toma Simionov — 
Caraorman. Tulcea.

Medaliații 
sînt născuți, 
tn Moldova 
Dumitrița Turner — 
nești, Mihai Zafiu — Al
bești, Botoșani, Ion 
Geantă — Alexandru 
Vlahuță Vaslui). 4 în 
Transilvania. (Emilia E- 
berle. Arad, Rodica Dun- 
ca — Baia Mare, Melita 
Ruhn — Sibiu, Cristina 
Grigoraș — Satu Mare), 
3 în Dobrogea (Constan
tin Alexandru — Cons
tanța, Petre Capusla — 
Sarichioi, Tulcea. Vasilc 
Dîba — Jurilovca, Tul
cea) și... 1 în București 
(Nicușor Eșeanu). ..

cu argint 
astfel : 4
(Comăneci, 

O-

de la Moscova au fost obținute 
(2+3+2), caiac-canoe 5 (1+2+2), 

_____ „ - ______ ,, tir 1 (1+0+0), box 2 (0+0+2), 
călărie, handbal și volei ctîe 1 (0+0+1). La ele au contribuit, prin 
eforturile lor, reprezentanții a 20 cluburi și asociații sportive din 
11 județe și municipitil București.

aur

Cele 25 de medalii cucerite la J.O. 
la 9 ramuri sportive : gimnastică 7 
lupte 4 (1+1+2), canotaj 3 (1+0+2),

Buzău,' 
cîte 3, 

Caraș-Severin, Suceava, 
cîte 2, 23—32. Bistrița Nă- 
Brăila, Gorj, Ilfov, Har- 
Hunedoara, Maramureș,'

— • * i cîte 1.

1.
2.

C.S.Ș. „Cetate" Deva 
Steaua Buc.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10—11.

Viitorul Buc. 
Mobila Rădăuți 
Dinamo Buc. 
C.S. Arad 
C.S.Ș. Gh. Gh. Dej 
C.S.Ș. Sibiu 
C.S.M. Baia Mare 
Progresul Buc.
Metalul Drobeta Tr. Sev. 
U. T. Arad
Bucovina Rădăuți

12.
13.
14. C.N.U.-ASE Buc.
15. Olimpia Buc.

16—17. Știința Bacău 
Minaur B. Mare

18—19. Tractorul Brașov 
Univ. Craiova

20. Politehnica Timiș.
Deoarece la obținerea unora

2
1 +1/2

argint
1
l

bronz
+1/6 
+1/4

1
1

1/2 1
1

+3/4
+1/6
2/6 
1/6 
1/6

dintre

1+2/3 +2/9 
+5/12 +6/14

1/2 +2/9

3 +5/12 +3/14

2
1
1

1/2 
1/3 
3/9 
2/9 

2/14 
2/14 
1/12 
1/12 
1/14

contribuit mal multiia --------medalii au ---------
sportivi, din cluburi diferite am fost nevoiți să folosim In tabel frac
ții ordinare, numitorul arătînd componenții echipei respective tar 
numărătorul cîți sportivi a avut fiecare club.

★★
în astfel de momente de re

ferință din viața sportului trebuie 
apreciată și contribuția celor care 
i-au descoperit pe performerii de 
astăzi, unitățile sportive în care 
aceștia și-au început drumul 
spre marea performanță, spre O- 
llmpiadă. Iată, de aceea, două pla
samente 
dus pe 
județele 
cluburi

ale celor care l-au pro- 
olimpicil anului 1980, 

și unitățile sportive, 
și asociații, ierarhizate

★

după prima legitimare a 
rilor respectivi :

tine-

1. București 104
2. ClUj 14

3—4. Constanța 11
Timiș 11

5. Galați 10
6—9. Mureș 7

Satu Mare 7
Sibiu 7
Tulcea 7

10—11. Bacău și Iași cîte 6, 12—
13. Arad, Prahova cîte 5, 14—18.

Ia Moscova și încheind cu rezultatele Înregistrate 
în competiția olimpică), apare limpede ci activita
tea de pregătire a sportivilor pentru J.O. a fost re
zolvată în mod diferit, cu mai mult sau mai puțin 
succes, nu de toate unitățile mișcării noastre spor
tive, la nivelul județelor care, este bine să se știe, 
au avut toate sarcini concrete în această privință.

Statisticile de mai sus pot constitui subiect de 
discuție, eventual de analiză a ceea ce s-a între
prins pentru îndeplinirea, cu succes, a acestor sar
cini referitoare la cerința reprezentării olimpice la 
înalt nivel, eare a fost, repetăm, obiectivul princi
pal al sportului românesc de performanță in cei 
patru ani ai ciclului olimpic Montreal — Moscova. 
In funcție de concluziile trase va trebui să se ac-

Argeș, Bihor, Brașov, 
Dolj cîte 4, 19. Mehedinți 
20—22. C"““ - ------ - ‘
Vîlcea cîte 2, 
săud, 1—----
ghita, m,
Sălaj, Suceava, Teleorman

Rezultă, deci, că nici unul din
tre componenții lotului 
olimpic nu și-a început 
sportivă în vreunul din 
le: Alba, Botoșani,_

nostru 
cariera 
județe- 

e _______ _ Covasna,'
Dîmbovița, Ialomița, Olt șl Vas
lui 1
Studiind statistica realizată, în 

baza PRIMEI LEGITIMĂRI spor
tive, clasamentul pe cluburi se 
prezintă astfel :

1. Dinamo București
2. Viitorul Buc.

3—4. Steaua 
Olimpia Buc.

5. C.N.U. Buc.
6—7. C.S.Ș. „Triumf 

Rapid Buc.
8—9. C.S.Ș. nr.

BUC.

18
15
11
11
10 
7 
1

București,' 
cîte 5, 10— 

nr. 1 
13—23.

2
C.S.Ș. nn 2 Constanța
12. Delta Tulcea, C.S.Ș. 
Buc., Metalul Buc., cîte 4, 
Crișul Oradea, C.S.Ș. Cluj-Napoca, 
C.S.Ș Timișoara, Dunărea 
lăți, tic. filologie-istorie 
Gheorghiu-Dej, C.S.Ș.
re, Marina Mangalia, 
Ploiești, C.S.Ș. Sibiu. 
Buc., Unirea Iași cite

Ga- 
Gh.

Satu Ma- 
Petrolul 

Progresul 
_____ ______ 3, 24—39. 
Clujeana Cluj-Napoca, C.S.Ș. Bu
zău, C.S.Ș. nr. 1 și 2 Galați, 
C.S.Ș. Rm. Sărat, L.C.E.A. Cîm- 
pulung Muscel, C.S. Satu Mare, 
Rovine Craiova. Lie. Nicolae 
Bălcescu Cluj-Napoca, I.M.F. Tg. 
Mureș, Steagul roșu Brașov, Să
nătatea Tg. Mureș. Tehnofrig 
Cluj-Napoca, Universitatea Craio
va, Voința Timișoara. C.S.Ș. O- 
radea cîte 2. Alte 73 de clu
buri și asociații sportive figurea
ză în aceste clasamente cu cîte 
1 sportiv.

ționeze, de acum înainte, pentru pregătirea viitoa
rei Olimpiade, cea din 1984, de la Los Angeles. In 
această privință, trebuie bine înțeles că de munca 
desfășurată in cadrul fiecărui club sau fiecărei aso
ciații (indiferert de mărimea ei !) vor depinde. neste 
4 ani, valoarea globală sau particulară a viitoarei 
delegații olimpice a României Socialiste, rezultatele 
reprezentanților noștri în marea confruntare a ti
neretului sportiv din lumea întreagă. Și, cum bine 
se spune, că din pîraie mici se face fluviul mare, 
tot așa, din contribuția mai mare sau chiar v u 
mică a fiecărei unități sportive, pot fi stabilite condi
țiile necesare pentru o comportare mai burrâ a spor
tivilor români la cea de a XXIII-a Olimpiadă !

Romeo VILARA



Miine, la Miercurea Ciuc

PRIMELE JOCURI ALE UNUI NOU TURNEU 
DIN DIVIZIA „A“ DE HOCHEI

La București dubla confruntare dintre iorma|ilic 
de juniori ale României $1 Bulgariei

S-au încheiat două din cele 
cinci tururi ale campionatului 
primei serii valorice din Divizia 
,,A" de hochei, o întrecere din 
păcate cu puține momente foarte 
bune și cu destul de multe și 
lungi secvențe de slabă calitate. 
Spunînd acest lucru ne gîndim 
la numeroasele jocuri în care 
valoarea hocheiului practicat s-a 
situat sub nivelul obișnuit, în 
care chiar formațiile fruntașe au 
avut căderi" inexplicabile, fiind 
la un pas de rezultate deloc 
scontate (vezi cazul lui Dinamo 
București în meciul cu Metalul 
Sf. Gheorghe !).

Dintre celelalte trei tururi, ur
mătorul va avea loc sub formă 
de turneu și va începe chiar 
mîine la Miercurea Ciuc, cînd 
sînt programate jocurile, în or
dine, unul dimineața (ora 10,30) 
și alte două după amiază (orele 
14,45 și 17) : Steaua — Metalul 
Sf. Gheorghe ; Dinamo București
— Dunărea Galați ; S. C. Miercu
rea Ciuc — Avintul Gheorgheni. 
Interesante de urmărit în cadrul 
acestui turneu vor fi. partidele 
Steaua — Dinamo București (pro
gramată ,,curios" foarte timpuriu 
mereu...) luni 27 octombrie, S.C. 
Miercurea Ciuc — Steaua miercuri 
29 octombrie și Dinamo București
— S.C. Miercurea Ciuc joi 30 oc
tombrie. în legătură cu aceste 
meciuri și, în general, cu evolu
ția pe teren propriu a formației
S. C. Miercurea Ciuc trebuie 
spus că, în ultima vreme, arbi
trii și jucătorii oaspeți s-au plîns 
(și pe bună dreptate, din consta
tările forului nostru de specia
litate) de atitudinea huliganică a 
unora dintre spectatori, este ade

Campionatele naționale de baschet

IA FETE, COMERȚUL LIC. „BOLYAI" Tg. MUREȘ ÎNVINGE PE RAPID!
ORADEA, 24 (prin telefon), 

întrecerile primului turneu al 
campionatului național de 
baschet feminin au continuat 
in Sala sporturilor. Rezultate :

COMERȚUL LIC. „BOLYAI" 
TG MUREȘ — RAPID BUCU
REȘTI 51—47 (27-26). Una din
tre surprizele acestui turneu. 
Ambele echipe — la fel ca și 
celelalte, dealtfel — au evo
luat nesigur cu multe greșeli 
de tehnică. întîlnirea a fost e- 
chilibrată in majoritatea tim
pului de joc, iar finalul cap
tivant. Gerlinde Kloss, prin cî
teva mingi interceptate la am
bele panouri, a contribuit de
cisiv la victoria baschetbaliste
lor mureșence. Au înscris : 
Kloss 17, Hegheduș 2, Opriciu 
14. Borbely 10. Csenderi 8, 
respectiv Csikos 6, Gherghîșan 
5, Iordache 2. Tatu 20, Bartha 
14 Au arbitrat : L Antonescu 
(București) 
dea).

I. Antonescu 
și F. Szabo (Ora-

BĂIEȚI LC.E.D. DISPUNE
LA SCOR DE DINAMO ORADEA

dar omogen și ex- 
jucînd economicos, 
clar partida, avînd 
și Spinu principali 
Misiunea le-a fost 
studenți care, lip-

CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te
lefon). Campionatul național de 
baschet masculin a fost reluat, 
vineri, prin meciurile primei e- 
tanc a turneului secund. Rezul
tate :

FARUL — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 87—62 (38—23).
Conslănțenii, cu un lot restrins 
(au avut înscriși pe foaie doar 
7 jucători !), 
perimentat, 
au dominat 
în Băiceanu 
realizatori, 
facilitată de _ .
siți de aportul lui Copăcianu, 
au apărut debusolați, evoluînd 
slab atît în apărare, cît și în a- 
tac. Au înscris : Băiceanu 35, 
Spinu 21. Martinescu 15, Mănăi- 
lă 13, Cîmpeanu 2, Cernat 1, 
respectiv Mînzat 18, Szabo 13, 
Murărescu 10. Florea 8. Arde- 
leanu 8. Rottcov 3, Vulc 2. Au 
arbitrat P. Pasere și M. Diman- 
eea iambii din București).

T.C.E.D. — DINAMO ORA
DEA 95—70 (50—40). O foarte 
plăcută -surpriză a constituit-o 
prestația I.C.E.D.-ului (cu un 
Iot substanțial întinerit), care 
a manifestat o vervă de joc 
deosebită, cu alternări frecven
te ale acțiunilor ofensive. cu 
dese contraatacuri. S-a remar
cat în mod deosebit Carpen (27 
p). Bucureștenii au avut avan
taj în permanență și au cîști- 
gat detașat în fata unor adver
sari care au jucat lent și care 
au mizat, în exclusivitate, pe a- 
runcările de la semidistanță, de 

vărat puțini, foarte recalcitranți. 
Este cazul — credem — să amin
tim organelor sportive locale că 
echipa S.C. Miercurea Ciuo a 
primit un avertisment în sezonul 
trecut și ne gîndim că ar fi pă
cat pentru restul publicului (vechi 
și statornic iubitor al hoche
iului !) ca din cauza atitudinii 
cîtorva indivizi certați cu disci
plina să fie lipsiți de plăcerea 
de a viziona jocuri din campio
nat.

Iată clasamentul înaintea jocu
rilor acestui turneu :
1. Steaua 15 13 1 1 135- 48 27
2. Dinamo Buc. 15 11 1 3 96- 46 23
3. S.C. M. Ciuc 15 11 0 4 113- 45 22
4. Avîntul Gh. 15 4 1 10 58-107 9
5. Dunărea Gl. 15 2 1 12 53-118 5
6. Met. Sf. Gh. 15

★
1 2 12 34-125 4

Azi și mîine, la București, pe 
patinoarul ,,23 August" se va 
disputa dubla întîlnire dintre e- 
chipele de juniori ale României 
și Bulgariei. Tinerii hocheiști ro
mâni, aflați de cîteva zile la 
București, unde se pregătesc in
tens, au în partida lor de debut 
în sezonul internațional o mi
siune dificilă. Oaspeții alcătuiesc 
o echipă solidă, matură și foarte 
eficientă. Ambele jocuri, atît 
sîmbătă, cît și duminică, încep 
la ora 16 și vor fi conduse de 
arbitri români. După aceste două 
confruntări, echipa de juniori a 
țării noastre va lua parte la 
„Turneul Prietenia", organizat la 
Zvolen (Cehoslovacia) între 9 șl 
17 noiembrie. Echipa României 
face parte din grupa a Il-a, ală
turi de reprezentativele U.R.S.S^ 
R.D.G. și echipa a doua a Ceho
slovaciei.

Acționînd 
lui 

ajuns ca 
avantaj 

La re- 
impulsio-

VOINȚA BUCUREȘTI — U- 
NIVERSITATEA TIMIȘOARA 
64—59 (37—23). Bucureștencele, 
cu un lot diminuat din cauza 
accidentărilor și a unor... neîn
țelegeri (1), cu doar 7 jucă
toare pe foaia oficială, au în
ceput meciul bine, în ciuda 
faptului că adversarele au pre
zentat un lot mai numeros și 
destul de valoros. ' 
simplu și eficace, elevele 
Marian Strugaru au 
la pauză să aibă un 
destul de consistent, 
luare, timișorencele, 
nate de internaționalele Rodi
ca Armion ' " "" ~
redus din 
în min. 30 
In final. 
Slăvei și 
s-a dovedit hotărîtoare, bucu
reștencele cîștigînd pe merit. 
Au înscris : Soare 4, Slăvei 15, 
Tomescu 18, Strugaru 10, Borș 
17, respectiv Havrileț 2, Ar- 

și Iudith 
handicap, 
la scorul 

experiența 
Gabrielei

Gross, au
ajungind 

de 51—53.
Lilianei 

Strugaru

multe ori nereușite. Au înscris : 
Carpen 28, Chircă 24, Grădiș- 
teanu 17, Pogonaru 9, Petrof 6, 
Voicu 5, Berceanu 2, Rotaru 2, 
Mihalcea 2, respectiv Nagy 14, 
Szep 14, Molnar 12, Țimbuli 10, 
Schuller 6, Kosa 6, Popescu 4, 
Lăzăreanu 2, Antal 2. Arbitri : 
C. Dumitru (Brașov) și 1 Da
vid (Botoșani).

POLITEHNICA C. S. Ș. UNI
REA IAȘI — RAPID BUCU
REȘTI 82—89 (44—44). Cele
două formații au furnizat o par
tidă de mare luptă, echilibrată 
pînă în final și de un nivel 
tehnico-tactic mulțumitor. Pînă 
in min. 25 (52—52) nici una din
tre echipe nu a izbutit să se 
desprindă, după care feroviarii 
au luat conducerea și în min. 
36 s-au detașat decisiv : 81—71. 
Pînă în final, ieșenii au redus 
din handicap (min. 38 : doar 
81—78 pentru Rapid), dar rapi- 
diștii. mai calmi și cu un joc 
mai organizat, și-au apărat a- 
vantajul. Au înscris ; Moisescu 
37. Boișteanu 20. Matei 10. Mi
hăilescu 9. Anton 5. Szabo 1, 
respectiv Plămadă 26, Țurcanu 
18. Gh. Dumitru 16, Bulancea 
12. Vintilă 11. Bradu 4. Sipoș 2. 
Arbitri : I. Szabo și Fr. Took 
(ambii din Clui-Nanoca).

URBIS BUCUREȘTI — C.S.U. 
SIBIU 75—79 (35—47).

STEAUA — C.S.U. BRAȘOV 
101—90 (60—49).

DINAMO BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA 103—70 (57—32).

Mircea RADU — coresp.

Turneul final al Diviziei „A“ de polo

OUTSIDERII AU REALIZAT 3 PUNCTE (din 4)
Șl... DINAMO DIN NOU CAMPIOANĂ
CLUJ-NAPOCA, 24 (prin te

lefon). Vineri, după-amiază, au 
fost reluate, în bazinul acoperit 
din localitate, disputele turneu
lui final al campionatului na
țional de polo care urma să 
desemneze pe cîștigătoarea edi
ției cu numărul 35 a compe
tiției. După cum se știe, Di
namo București aborda acest 
ultim act al întrecerii cu patru 
puncte avans și cu golaveraj 
superior ; pentru a mai rata 
succesul final, ar fi trebuit ca 
Rapid — principala sa rivală 
— să cîștige toate partidele de 
la Cluj-Napoca, iar Dinamo să 
le piardă. Ceea ce, însă, nu 
s-a intîmplat...

In reuniunea de azi (n.r. : 
ieri) am asistat la un puternic 
asalt al outsiderilor care au re
alizat în cele două meciuri 3 
din cele 4 puncte posibile. In 
prima întîlnire, Rapid s-a pre
zentat (in mod surprinzător) 
fără FI. Slăvei și Adrian Scher- 
van (cel mai bun jucător fe
roviar in acest sezon), arătînd 
că a renunțat, practic, la lupta 
pentru titlu. Dealtfel, echipa 
rapidistă a fost o pradă ușoară 
în fața formației Crișul Oradea, 
care putea să cîștige acest meci 
mult mai clar decît arată sco
rul final de 5—4. Crișul a con
dus cu 3—1 și 4—3, Rapid a 
mal avut o zvîcnire de orgoliu, 
egalînd (4—4), dar finalul a fost 
dominat categoric de poloiștii 
orădeni.

Și, astfel, chiar înainte de a 
juca, Dinamo era din nou cam

(Cluj-Na-

VOINȚA
Meci 
intr-un

mion 10, Hoszu 6, Gross 18, 
Bod ea 4, Aștelcanu 19. Au ar
bitrat: N. Contantinescu (Bucu
rești) și L Georgia 
poca).

UNIVERSITATEA
POCA
89—79 (44—36). 
frumos, purtat 
susținut de către ambele for
mații. Mai experimentate, clu- 
jencele au fost mai precise in 
primele 20 de minute. La în
ceputul reprizei a doua, tine
rele baschetbaliste pregătite de 
Gh. Roșu au avut o puternică 
revenire și în min. 26 au re
cuperat pînă la un punct : 
52—53. In continuare, însă, bra- 
șovencele nu au mai rezistat, 
au comis și cîteva inexactități, 
astfel că „IJ" s-a putut distanța 
din nou, decisiv : min. 30: 
66—55. Au înscris : Popa 12, 
Anca 12, Jurcă 6, Bolovan 2, 
Mathe 24, Ciubăncan 25, Man- 
gu 8, respectiv Iftimie 6, Solo- 
văstru 21, Petric 12, Lambrino 
10, Pali 26, Parcanschi 4. Au 
aribtrat : G. Chiralen și I. An
tonescu.

PROGRESUL BUCUREȘTI 
— C.ȘB. ICEMENERG BUCU
REȘTI 70—62 (38—30).

POLITEHNICA C.S.Ș. 
BUCUREȘTI — MOBILA 
TU MARE 86—67 (46—41).

CLUJ-NA-
BRAȘOV 

foarte 
ritm

2 
SA*

CRIȘUL ORADEA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 59—54 (29— 
28).

Paul IOVAN

DERBYUL HANDBALULUI ROMANESC
(Urmare din pag. I)

papitant.
miine dimineață la 

(reuniunea începe la 
un meci între două

se află și grija celor două clu- 
buri-fanion de a oferi spectato
rilor un meci de calitate, spec
taculos și

Așadar, 
ora 10,30 
ora 9, cu 
selecționate feminine ale hand
balului nostru) vom avea pri
lejul să-i vedem evoluînd într-o 
partidă cu miză mare pe Radu 
Voina, Vasiie Stingă (ambii se
lecționați în Echipa lumii), Ma
rian Dumitru, Nicolae Muntea- 
nu, Werner Stăckl, Cezar Dră- 
găniță, Constantin Tudosie 
(Steaua), Cornel Durău, Claudiu 
Ionescu, Ion Tase, Mircea Stef, 
Mircea Grabovschi, Mircea Be- 
divan, Vasiie Oprea (Dinamo 
București), pe colegii lor mai 
tineri sau mai vîrstnici. Meciul 
va fi arbitrat de cuplul craio- 
vean Vladimir Cojocaru — Ior- 
dache Mihăilescu. 

pioană. Pentru a 20-a oară echi
pa din șoseaua Ștefan cel Mare 
realizează un succes pentru ca
re jucătorii săi și antrenorul 
Iuliu Capșa merită sincere fe
licitări. Partida dintre formația 
campioană și Voința Cluj-Na- 
poca a fost spectaculoasă, ofe
rind celor prezenți în tribunele 
piscinei un număr record de go
luri (22). Cele două echipe au 
realizat combinații frumoase, au 
condus pe rînd, dar la încheie
rea celor 28 de minute de joc 
tabela de marcaj indica egali
tate : 11—11. Ca o noutate: 
antrenorul Capșa a mai „arun
cat" în luptă un junior de va
loare, I. CHIRIȚA, care a de
butat promițător.

Adrian VASILIU

Rezultate. RAPID BUCUREȘTI — 
CRIȘUL ORADEA 4—5 (0—2, 1—1,
2— 1, 1—1). Au marcat : Ungu-
reanu 2, Fejer, Gordan, Fărcuțâ 
(Crișul), Niță 2, Slăvei, Gh. Iile 
(Rapid). Arbitri : R. Schilha — 
D. Paraschivescu.

DINAMO BUCUREȘTI — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 11—11 (1—2,
3— 3, 3—2, 4—4). Au marcat : Nas- 
tasiu 4, Răducanu 3, Molceann 2, 
Chirlță, Rus (Dinamo), CI. Rusu 
5, Covaci 2, Pop 2, R. Rusu, Col- 
cerlu (Voința). Arbitri: R. Tlmoe 
— V. Medianu.

Clasament : 1. Dinamo 25 p, 
2. Rapid 20 p, 3. Voința 10 p, 
4. Crișul 9 p.

Programul ultimelor meciuri : 
sîmbătă, de la ora 17 : Crișul — 
Dlnamo, Rapid — Voința; dumi
nică, de la ora 10 : Crișul — 
Voința. Rapid — Dinamo.

„CUPA DE TOAMNĂ" 
LA TENIS DE MASA

La Brașov s-au disputat între
cerile „Cupei de toamnă” la te
nis de masă. Pe primele trei 
locuri s-au clasat următorii spor
tivi : simplu feminin — Magda
lena Leszay (C. S. Arad), Olga 
Nemeș (Constructorul Tg. Mu
reș), Nela Stoinea (C.S.Ș. Sla
tina) ; simplu masculin : Teodor 
Gheorghe (Trlcodava Buc.), Mir
cea Nicorescu (Universitatea 
Craiova), ștefan Moraru (Pro
gresul Buc.) ; dublu feminin s 
Magdalena Leszay — Liana Ur
zică (C. S. Arad), Gabriela Ka- 
dar — Iudith Borbely (C. S. 
Arad), Beatrice Pop — Lorena 
Mihai (Gloria Buzău) și Kinga 
Lohr (înfrățirea Tg. Mureș) — 
Olga Nemeș ; dublu masculin : 
Crlstincl Romanescu (Gloria Bu
zău) — Teodor Gheorghe, Slmlon 
Crișan — Iosif B6hm (C.S.M. 
Cluj-Napoca), Florin Vaida — Io
sif Lorincz (Tractorul Brașov) șl 
ștefan Moraru — Sorin Cauri 
(Progresul Buc.) ; dublu mixt : 
Liana Urzică — Sorin Cauri, Le- 
rena Mihai (Gloria Buzău) — 
Cristinel Romanescu, Magdalena 
Leszay — Ștefan Moraru și Ma
ria Alboiu (C.S.Ș. Slatina) — 
Andras Fejer (C.S.Ș. Odorhelu 
Secuiesc).

SFÎRȘIT DE SEZON 
COMPETIJIONAL 

LA CĂLĂRIE
Cu Ilnalele campionatului de 

concurs complet, programate ln- 
cepînd de astăzi la Sibiu, sezonul 
competlțlonal de călărie ia sflr- 
șit. Peste trei zile vom cunoaște 
campionii probei, ei urmînd a fl 
desemnați dintre reprezentanții 
cluburilor Steaua, Dinamo șl 
C.S.M. Sibiu. Astăzi, în prima zl, 
este programată proba de dresaj, 
miine, în pădurea Sopa, crosul, 
iar luni va avea loc proba de 
obstacole. Oricum, să notăm re»- 
trînsa participare lntr-e disci
plină a călărie! care, ca și dre
sajul, îșl găsește din ce In ce mal 
puțini practicanțl...

deschidere la me- 
— Dinamo Bucu- 
reunit de selecțio- 
o scurtă perioadă 

Reprezentativa

• Lotul de senioare, care e- 
voluează în 
ciul Steaua 
rești, a fost 
neri pentru 
de pregătire.
feminină a României va susți
ne în perioada 6—9 noiembrie 
cîteva meciuri în cadrul turneu
lui pe care-I întreprinde în 
R. F. Germania. Astfel, Ia 6 
noiembrie va juca cu selecțio
nata B a R. F. Germania, la 
7 noiembrie cu Olanda, la 8 no
iembrie cu Spania, iar la 9 no
iembrie cu selecționata A a 
R. F. Germania. Antrenorii Eu
gen Bartha și Remus Drăgănes- 
cu au chemat la lot cele mai în 
formă jucătoare. între care 
Viorica Ionică, Maria Igorov, 
Rodica Marian, Niculina Sasu, 
Maria Torok.

® Arbitrul orădean-Gh. San
dor care, împreună cu colegul 
său Francisc Lakomscik. a con
dus bine întîlnirea feminină de

RESPECTUL 

FAȚA DE... 
TINE ÎNSUȚI

La Iași, în marea în
cleștare pe care a consti
tuit-o derbyul campiona
tului masculin Dinamo — 
Steaua, au impresionat pe 
specialiști înaltele virtuți 
ale jocului prestat de cele 
două formații de elită ale 
voleiului nostru, dar nu 
în ultimul rînd atitudi
nea sportivilor în focul a- 
cestei acerbe și epuizante 
confruntări pentru titlul 
de campioană a țării. An
trenorul emerit Nicolae 
Sotir, selecționerul repre
zentativei, reținea a doua 
zi, înainte de toate, atitu
dinea de total fair-play în 
condițiile în care jocul a- 
vea o așa de mare miză. 
„Ce poate fi mai frumos, 
mai cavaleresc și mai plă
cut pentru arbitri decît 
gestul de recunoaștere a 
unei greșeli, de lămurire 
a unei situații care adesea 
scapă tuturor celor din 
jur. Este și un semn de 
prețuire reciprocă din par
tea sportivilor, un semn 
de rafinată educație, dar 
și de amiciție între jucă
tori care ani de-a rîndui 
s-au aflat față-n față sau 
alături, în echipa naționa
lă". într-adevăr, nu- de 
puține ori am văzut pe 
Pop sau Macavei, pe Oros 
sau Gîrleanu ridicînd mîna 
către arbitri în semn că 
au atins • imperceptibil

FAIR-PLAY
mingea la blocaj sau fi- 
leul, sprijinind astfel lua
rea unor decizii drepte. Și 
tot de atîtea ori au primit 
aplauzele adversarului și 
ale publicului. Sportivi 
pentru care punctul neme
ritat — oricît de mult ar 
însemna el în soarta setu
lui, meciului, a titlului de 
campioană chiar — nu are 
nici o valoare. I-am auzit 
apoi pe dinam oviști, în
vingători cu șansă în 
acel meci, recunoscînd în 
mod sportiv că adversarii 
șl prietenii lor, steliștil, au 
fost mai buni în acea pri
mă și decisivă confruntare 
directă din turneul finaL 
Șl i-am văzut apoi pe in
ternaționalii celor două e- 
chipe la fel de legați su
fletește, ca la națională. „în 
teren sîntem adesea ad
versari și luptăm unii îm
potriva altora cu toate for
țele și cu toată ambiția, 
in afara terenului sîntem 
mereu prieteni", ne spu
nea la hotelul „Unirea" 
stelistul Nicolae Pop, în 
drum spre una din came
rele amicilor dinamoviști.

Reflectînd asupra aces
tui frumos mod de a în
țelege lupta sportivă, nu 
putem să nu ne reamin
tim multe alte secvențe 
din turneeele anterioare, 
în care voleibaliști și mai 
ales voleibaliste (!) din 
alte echipe nu numai că 
nu recunoșteau greșeli e- 
vidente, ci chiar protes
tau și înjurau, mai pe 
față sau mai pe ascuns, 
pe arbitri, pe adversari, 
pe unii coechipieri sau 
coechipiere care în anu
mite momente greșeau. Ba 
chiar am văzut scene în 
care unele jucătoare îșl 
loveau discret coechipie
rele ! Discutînd pe această 
temă, cineva completa ob
servația antrenorului N. 
Sotir astfel : „cu cit se 
coboară mai jos pe scara 

* ierarhiei valorice, cu atît 
tarele de educație sînt 
mai numeroase".

Din gesturile voleibaliș
tilor de la Dinamo și 
Steaua trebuie să învețe și 
ceilalți ce înseamnă res
pectul față de adversar, 
față de coechipier, final
mente față de tine însuți.

Aurelian BREBEANU

Divizia „A“ dintre Universita
tea Cluj-Napoca și Universita
tea Timișoara (scor final: 
19—19) ne mărturisea : „M-a 
impresionat în mod deosebit 
intensul travaliu al jucătoarei 
timișorence Nadire Luțaș. Deși 
se numără printre „veteranele" 
acestui sport, ea rămine un e- 
xemplu de dăruire pentru cole
gele mai tinere și nu numai 
pentru ele". Cele relatate de ar
bitrul orădean au fost confir
mate joi, la Timișoara, cînd în 
partida cu Progresul (cîștigată 
de Universitatea cu 16—12), 
Nadire Luțaș a înscris 8 goluri 
pentru echipa sa.

• La începutul lunii noiem
brie vor debuta în noul sezon 
internațional și formațiile re
prezentative de juniori și ju
nioare ale României. Astfel, la 
4 și 6 noiembrie ele vor evolua 
în Ungaria. în compania selec
ționatelor țării gazdă, la 14 și 
18 noiembrie vor juca la Iași 
cu reprezentativele Poloniei, iar 
ia 28 și 30 noiembrie vor sus
ține, la Focsani, întîlniri cu e- 
chipele R. D. Germane.



Divizia etapa a 12-a

ULTIMELE VEȘTI DIN CELE 18 TABERE
• F. C. ARGEȘ are... probleme, 

dar speră să le treacă cu bine. 
B&rbulescu șl Badea lînt sus
pendați, iar M. Zamfir acuză Încă 
dureri Ia picior. Este probabilă 
reintrarea lui Ariciu A La DI
NAMO, sub semnul Întrebării re
intrarea lui Mulțescti. In rest, 
toți componenții lotului sînt apți 
de joc.

ARBITRI : L Igna (Timișoara)
— V. Ciocîlteu (Craiova), I. Bran
șa (Tg. Jiu).
• SPORTUL STUDENȚESC

speră să-I recupereze pe Iorgu- 
lescu. în continuare bolnav, Că
ței. Probabil că va fi utilizată 
formația care a învins Joi pe 
Trakia Plovdiv, mai puțin CM- 
haia, care a acumulat două car
tonașe galbene ■ F. C. OLT s-a 
pregătit intens, cu gîndul la • 
evoluție bună în Capitală. For
mația va fi definitivată in ziua 
meciului.

ARBITRI : C. Teodorescu — S. 
Necșulescu (ambii din Tîrgoviște), 
Gh. Ispas (Constanța).

« F. C. BAIA MARE a Jucat 
miercuri cu echipa de speranțe. 
Pentru meciul de mîine va re
nunța, se pare, la N. Răducanu. 
Cu semn de întrebare, prezența 
lui Roznai, care acuză o infecție 
la gleznă. « S. C. BACAU îl va 
reintroduce în unsprezecele de 
bază pe Șosu, în locul lui Pana- 
lte. în rest, formația obișnuită.

ARBITRI : M. Moraru (Ploiești)
— I. Vasiloiu (Cîmpina), C. Băr- 
bulescu (București).

® STEAUA nu-i va putea fo
losi în acest meci pe T. Stoica,

CONTINUITATEA - UN „SECRET... PUBLIC"
AL ARBITRAJELOR FĂRĂ rrSCURTCIRCUIT"

O tio Anderco se află de 
multă vreme în corpul de eli
tă al cavalerilor fluierului din 
țara noastră. La cei 45 de ani 
ai săi, el are 23 petrecuți pe 
terenurile de fotbal, cu... fluie
rul la meciurile divizionare, 
intre 1967 și 1969 parcurgînd fi
liera pînă la Divizia „A“ (anul 
și promovarea !), în 1971 intrînd 
pe lista F.I.F.A., iar cinci ani 
mai tîrziu (la meciul Israel — 
R.F.G.) obținînd ecusonul re
cunoașterii forului mondial, sub 
egida căruia a arbitrat pînă în 
prezent aproape 50 de partide. 
Meciul de campionat din etapa 
trecută a fost cel de al 157-lea 
condus la centru de profesorul 
de educație fizică Otto Anderco 
(care la Clubul sportiv școlar 
din Satu Mare se ocupă de fot
bal...). Așa incit ne permitem să 
considerăm prestația sa — a- 
preciabilă — din partida Dina
mo — Politehnica Iași ca 
fiind... obișnuită, intrebindu-1 
Si pe Otto Anderco dacă sub- 

X scrie acestui punct de vedere.
„Gindindu-mă la faptul eă 

n-am avut niciodată eșecuri 
cînd am arbitrat pe Dinamo la 
București, jucătorii din Ștefan 
eel Mare văzîndu-și doar de joc 
— inclusiv Dinu, cu care unii 
din confrați mai au probleme — 
Si că duminică nici adversarii 
acestora, studenții ieșeni, n-au 
avut abateri disciplinare fla
grante, pot spune că am avut

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• ȘANSELE SURÎD TUTUROR! 

Ca și în alte duminici, partid- 
panților la sistemele de joc or
ganizate de Administrația de 
Stat Loto-Pronosport 11 se oferă 
mîine mai multe posibilități de 
mari cîștiguri • Prima dintre 
aceste posibilități o constituie un 
atractiv concurs Pronosport, care 
poate aduce frumoase satisfacții 
celor mai inspirați iubitori de 
pronosticuri sportive • După 
cum s-a mai anunțat, la tragerea 
excepțională Pronoexpres de mîi
ne se vor atribui, între altele, 
AUTOTURISME „Dacia 1300“ șl 
„Skoda 120 L“, CÎȘTIGURI ÎN 
BANI de 50.000, 15.000 lei etc., 
precum și EXCURSII PESTE 
HOTARE (Cei ce doresc să asiste 
la tragere sînt invitați la era 
16,30 în sala Clubului sportiv 
Progresul din București, str. dr. 
Staicovici nr. 42 ; numerele câș
tigătoare vor fi anunțate și în 
cursul serii prin intermediul ra
dioului și al televiziunii) a în 
sfîrșit, nu sînt de neglijat nici 
permanentele șanse de mari suc
cese existente la Loz tn plic. 
Așadar, ÎNTR-O SINGURA ZI — 
TREI POSIBILITĂȚI DE FRU
MOASE SATISFACȚII ! ÎNCER- 
CAȚI-VA ȘI DV. ȘANSELE !

a NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 24 OCTOM
BRIE 1980. Extragerea I : 6 24 22 
55 70 68 79 66 36 ; extragerea a 
n-a : 54 81 39 90 17 76 50 75 21. 
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
•55.968 lei din care 225.283 lei. 
REPORT LA CATEGORIA 1.
• CIȘTIGURILE TRAGERII

„LOTO 2“ DIN 19 OCTOMBRIE 
1980. Cat. 1 : 1 variantă 100% — 
autoturism „Dacia 1300“ ; cat. 2 : 
•,25 a 11.171 lei ; Cat. 3 : 10,25 a 
M91 lei ; Cat. 4 : 90,25 a Lttl 
lei ; Cat. 5 : 263,50 a 200 lei ; Cat. 
6 : 1.751,75 a 100 lei. REPORT LA 
CATEGORIA 1 : 37.720 lei. Auto
turismul „Dacia 1300“ a fost cîș- 
tigat de participanta IRINA TI- 
TISAN, din Tg. Mureș. 

suspendat • etapă după elimina
rea de la Hunedoara, și A. Io- 
nescu, tot • etapă suspendare, 
dar pentru două cartonașe gal
bene A F.C.M. BRAȘOV a avui
— după cum ne-a informat an
trenorul N. Proca — probleme 
privind recuperarea jucătorilor 
Furnică, Gherghe, Chioreanu, 
Balaș și Bucur, ultimii doi efec
tuând primul antrenament al 
săptămînii abia ieri !

ARBITRI : N. Rainea (Bîrlad)
— FI. Cenea (Caracal), C. Făgaș 
(Tg. Jiu).
• F.C.M. GALAȚI. Toți jucă

torii sînt valizi. Antrenamente 
obișnuite (fără joc de verificare), 
sub conducerea jucătorului-antre
nor Ion Con stan tines cu a CHI
MIA a plecat spre Galați fără 
Cin că care are două cartonașe 
galbene. Se contează pe rdntra- 
rea lui Carabageac, care a ur
mat un tratament de recuperare 
după o accidentare.

ARBITRI : A. Mustățea — I. 
Murgescu (ambii din Pitești), T. 
Balanovici (Iași).
• „U“ CLUJ-NAPOCA —' ex- 

cluzîndu-1 pe Cîmpeanu II, In 
continuare indisponibil — nu are 
probleme de lot. Chiar șl Țigla- 
riu s-a refăcut, el participînd la 
antrenamentele săptămînii * JIUL 
are, în schimb, dificultăți în al
cătuirea echipei. Stolchlță și 
Varga, două piese de bază, fiind 
suspendați o etapă pentru acumu
larea a două cartonașe galbene.

ARBITRI : R. Petrescu — C. 
Ghiță, H. Nicolau (toți din Bra
șov).

5 minute cu
un arbitraj obișnuit. Ce-i drept, 
pe care nu mi l-am complicat 
singur...**

întrucît în 1981 Otto Anderco 
va împlini un deceniu ca ar
bitru international, ne-a intere
sat care este părerea sa asu
pra evoluției jocului de fotbal 
în acest interval de timp^ și 
cum se repercutează această e- 
voluție în maniera de arbitraj. 
„In primul rind, a crescut mult 
viteza de joc, schimbările de 
ritm au devenit frecvente în 
cele 90 de minute, la baza a- 
cestora stînd, evident, o pre
gătire fizică mult îmbunătă
țită a fotbaliștilor. Iată de ce 
arbitrajul modern trebuie, pe 
de o parte, să nu oprească

CALIFICAREA
' 'mire dm nao I)

ceputul preliminariilor pen
tru calificare in turneul fi
nal lărgit, de 24 de echipe, 
al C.M. ’82 din Spania, e- 
chipa României are in față 
fante in plus de calificare 
după succesul deosebit din 
meciul cu Anglia de la 
București (2—1) și punctul 
realizat la Oslo (1—1 eu 
Norvegia).

Ecoul victoriei din me
ciul cu Anglia nu s-a stins. 
Echipele Ungariei, Elveției, 
Norvegiei fi, îndeosebi, a 
Angliei, ea și antrenorii și 
suporterii lor, comentează 
ți fac planuri de pregătire. 
La București au fost 51 de 
ziariști englezi, dar ți zia
riști unguri ți elvețieni, ea 
ți antrenorii echipelor din 
grupa a IV-a. Cu toții au 
fost stupefiați de rezultat 
și de forța echipei Româ
niei, timp de mai bine de 
jumătate din durata parti
dei. Cit de mult ar fi con
venit adversarilor din grupă 
ai fotbaliștilor noștri măcar 
un rezultat de egalitate ! 
Dar in acest meci echipa 
noastră a fost mai bună. 
O echipă care s-a pregătit 
în diferite ipostaze încă de 
astă iarnă, cu un program 
de pregătire alcătuit de fe
derație fi 'aprobat de 
C.N.E.F.S., echipă care s-a 
format și a progresat treptat.

Lotul reprezentativ al 
României a ciștigat tn acest 
an in constanță ți tn com
portare. Antrenorii, tn frun
te cu Ștefan Covaci, au de
venit fi ei mai constanți. 
Au păstrat jucătorii remar
cați in turneul din America 
de Sud (Cămătaru, Ticlea- 
nu, de pildă), s-a format o 
osatură a echipei naționale 
din jucătorii a două echipe 
de club, Universitatea Cra
iova ți Steaua, a revenit la 
echipa națională antrenorul 
Valentin Stănescu, mutat 
de la Craiova la București, 
iar conlucrarea eu lotul de 
tineret, pepinieră a primei 
echipe, s-a făcut mai bine 
decît in trecut. Dar eel mai

• POLITEHNICA IAȘI nu are 
jucători accidentați. Lotul stu
denților a urmat programul obiș
nuit de antrenamente a A.S.A. 
TG. MUREȘ nu-i va prezenta pe 
Bdldni (o etapă suspendare pen
tru două cartonașe galbene) șl 
Fanicl (încă nerefăcut de pe 
urma accidentării suferite).

ARBITRI : N. Georgescu — 
Gh. Retezan, A. Ianuș (toți din 
București).
• POLITEHNICA TIMIȘOARA 

va sosi azi dimineață în localitate, 
venind de la Londra. Antrenorul 
Ion V. Ionescu va afecta ziua 
de azi unui program de recupe
rare a jucătorilor. * PROGRE- 
SUL-VULCAN a susținut miercuri 
un joc amical în... zonă, la 
Arad, cu U.T.A. pe care l-a pier
dut cu 1—0. Nu au făcut depla
sarea Ciugarin și Marica, ambii 
acumulînd două cartonașe gal
bene.

ARBITRI : C. Silaghi (B. Mare)
— O. Streng, C. Lăcraru (ambii 
din Oradea).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA 

are întregul lot apt de joc. An
trenamentele săptămînii au urmă
rit aducerea jucătorilor la un ni
vel uniform, pentru aceasta in- 
sistîndu-se asupra deficiențelor
— evidente în apărarea imediată
— din partida cu Progresul-Vul- 
can a CORVINUL a jucat 
miercuri la Deva cu Explormin, 
de care a dispus cu 3—2. Nu se 
anunță indisponibilități.

Arbitri : C. Jurja — A. Ioniță, 
G. Ionescu (toți din București).

Otto Anderco
cursivitatea jocului și, pe 
de altă parte, să nu permită 
excesele în folosirea forței 
fizice, abateri de la regula
ment... Pentru aceasta, însă, ar
bitrul trebuie Ia rîndu-i să aibă 
o excelentă condiție fizică, nu
mai astfel avind posibilitatea să 
fie aproape de fază. Personal, 
mă antrenez de 4 ori pe săptă- 
mină, parcurgînd in acest 
timp cel puțin 12 km în aler
gare. Iar dacă nu am delegare 
Ia meciuri divizionare într-o e~ 
tapă, mă duc la județ, si arbi
trez. Continuitatea este un „se- 
eret ...public" al arbitrajelor fără 
„scurt-circuit".

Paul SLAVESCU

LA C.M. '82. OBIECTIV
important ciștig a fost a- 
cela al închegării unui pro
ces de omogenizare a lotu
lui reprezentativ, de coeziu
ne sufletească, de dăruire 
și spirit patriotic, de un cli
mat general pozitiv, optimi- 
zant, în rindurile jucătorilor 
titulari sau rezerve, consa- 
erați sau aspiranți Același 
spirit de echipă s-a făcut 
remarcat și in rindul teh
nicienilor care, deși sînt de 
diferite formații, au concepții 
apropiate și un interes co
mun, acela al obținerii unei 
calificări prestigioase in tur
neul final al C.M. ’82, pen
tru fotbalul și sportul ro
mânesc.

Această ambianță a ajutat 
procesul de cristalizare a 
concepției de joc care se 
afli acum pe un drum bun. 
Un joc mai ofensiv și pe te
renul propriu, și în deplasa
re, mai forte, dar fără scă
derea atributelor tehnice, cu 
o circulație a mingii mai 
precisă și mai creatoare. 
Astfel, ne-a apărut echipa 
națională, pe întregul par
curs al anului 1980 cînd, in 
jocurile internaționale, fie 
cele disputate in deplasare 
și pierdute la limita, cu Ita
lia (1—2) și Belgia (1—2), 
sau cele de acasă, 2—2 cu 
echipa R.D. Germane și 4—1 
cu Iugoslavia in finala Cu
pei balcanice, chiar dacă a 
avut și mai are încă lipsuri. 
Echipa in pregătire pentru 
preliminariile C.M. se arăta 
in creștere. Deși la Oslo, cu 
Norvegia (1—1) ar fi putut 
ciștiga dacă nu ar fi mani
festat unele slăbiciuni în joc, 
la București, cu toată faima 
echipei Angliei, victoria do
rită a fost realizată in con
diții care ne-au satisfăcut, 
datorită jocului superior din 
primele 45 de minute și a 
dorinței nestăvilite de suc
ces în pofida unor inexacti
tăți în atac și slăbiciuni in 
apărare.

Lupta pentru calificare 
este lungă, acerbă, cu 
situații neprevăzute și 

totuși cu un ciștig inițial 
pentru echipa României in

HOTĂRÎRI ALE COMISIEI
Eliminat de pe teren în me

ciul de duminica trecută cu 
Corvinul Hunedoara, T. Stoica 
(Steaua) a apărut joi seara în 
fața Comisiei de disciplină a 
F.R.F. Aici, Stoica a decla
rat că REGRETA abaterile sale 
și că E HOTARÎT să devină, 
pe viitor, un jucător disciplinat, 
să-și valorifice printr-o pregă
tire temeinică și o conduită ire
proșabilă calitățile sale fotbalis
tice. Altă cale, dealtfel, nici nu 
există ! Dînd dovadă de multă 
clemență, Comisia de disci
plină l-a suspendat numai pe 1 
(una) etapă !!! Important este 
acum ca Stoica să înțeleagă — 
măcar ! — sensul acestui act de 
clemență și să nu vadă în el o 
atitudine tolerantă, care să-1 
facă să creadă că șirul abateri
lor unui fotbalist poate fi ne- 
sfîrșit.

Dintre celelalte decizii luate 
de Comisia de disciplină, am

PROGRAMUL Șl ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI „B‘‘
SERIA I : F. C. Constanța — 

C.S.M. Suceava : I. Pop (Bucu
rești), F.C.M. Brăila — Viitorul 
Gheorgheni : P. Arnăutu (Timi
șoara), C.S. Botoșani — Minerul 
Gura Humorului : I. Taar (Satu 
Mare), Viitorul Vaslui — I.M.U. 
Medgidia : V. Moldovan (Sighet), 
Cimentul Medgidia — Gloria Bis
trița : R. Stîncan (București), 
Unirea Focșani — Chimia Brăila : 
A. Szilaghi (Tg. Mureș), Delta 
Tuleea — Gloria Buzău : Gh. Du
mitru (București), Ceahlăul P. 
Neamț — Oltul Si. Gheorghe : N. 
Capră (Hunedoara), C.S.U. Galati
— C.S.M. Borzești : D. Arndt 
(Iași).

SERIA A n-a : Autobuzul Bucu
rești — Mecanică lină București: 
A. Deleanu (București), Șoimii 
Sibiu — Rulmentul Alexandria : 
M. Dumea (Roman), Pandurii Tg. 
Jiu — Flacăra Moreni ; V. Timof- 
te (Reșița), Rapid București — 
ROVA Roșiori : V. Tătar (Hune
doara), Gaz metan Mediaș — 
C.S. Tîrgoviște : M.Salomir (Cluj- 
Napoca), Nitramonla Făgăraș — 
Metalul Plopeni : V. Damșa (Ti
mișoara), Sirena București — 
Metalul București : C. Volcu
(București), Chimica Tlrnăvenl — 
Tractorul Brașov : M. Feciorescu 
(Bacău), Poiana Clmpina — Lu
ceafărul București : C. Coman 
(Buzău).

SERIA A III-a : Minerul Cavnie
— C.F.R. Cluj-Napoca : M. Fe- 

afara celor 3 puncte obținu
te: nici echipa Ungariei, 
nici a Elveției nu pot fi si
gure, pe teren propriu, de 
victorie asupra echipei An
gliei, mai ales că Anglia 
se va pregăti din plin pen
tru a recupera din punctele 
pierdute la București. Orice 
punct irosit de gazde, la 
Budapesta sau la Berna, va 
fi în folosul calificării echi
pei noastre. Această con
junctură ne oferă un impor
tant atu. Lupta va fi înde
lungată și dură pentru a fi 
prea optimiști. Totuși cali
ficarea fotbalului nostru 
este posibilă și realizabilă. 
Va deveni realitate daci 
întregul lot reprezentativ va 
fi conștient de importanța 
și dificultatea calificării și 
nu va ceda o oră de pregă
tire pînă la următorul meci 
care va fi abia peste 6 luni 
cu Anglia, de această dată 
pe teren englez (29 aprilie 
1981).

Niciodată echipa Româ
niei nu a avut intr-o tenta
tivă de calificare o pauză 
de joc oficial atit de lungă. 
De aceea programul de pre
gătire trebuie să fie foarte 
bine dirijat.

Intr-o ședință de birou fe
deral ținută ieri s-a analizat 
comportarea echipei repre
zentative și a aceleia de ti
neret. Au fost luate și unele 
măsuri pentru perioada ur
mătoare. S-a hotărît conti
nuarea programului de pre
gătire conform principiilor 
stabilite inițial. La sfirșitul 
jocurilor din turul acestui 
campionat, după perioada de 
odihnă și refacere, selecțio- 
nabilii vor face un turneu de 
pregătire cu 3 jocuri, timp 
de două săptămîni în Grecia 
(18 ianuarie — 3 februarie 
1981). Vor reveni la cluburi 
și vor susține apoi pentru 
continuarea pregătirilor me
ciuri amicale. In proiect sînt 
intilniri cu echipa Danemar
cei în deplasare (15 martie), 
cu Polonia la București (25 
martie) și eventual un joc 
propus de scoțieni, în depla
sare. In perioada de iarnă

DF DISCIPLINĂ A F.R.F.
reținut SUSPENDAREA PE « 
LUNI a Iui Z. Dovay (Rapid 
Jibou), care, după terminarea 
meciului cu Unirea Valea iui 
Mihai, părăsind terenul, l-a lo
vit pe furiș cu piciorul pe ar
bitrul de centru. Un alt jucă
tor, I. Bălan (Metalul Rădăuți), 
care a confundat terenul de 
fotbal cu ringul de box, lovin- 
du-și cu pumnul un adversar, 
A FOST SUSPENDAT PE 8 
ETAPE. De asemenea, a fost 
sancționat sever I. Marincel 
(Ș. N. Oltenița) care prin jocul 
său violent, periculos, a acci
dentat doi juniori de lă Lucea
fărul. SI asta, într-un meci... a- 
mical. Cum o fl jucînd Marin
cel într-o partidă oficială, unde 
se luptă pentru puncte ? Deo
camdată, i s-a dat un răgaz de 
6 etape, pentru a-și da singur 
răspunsul Ia această întrebare 
firească...

diuc (Suceava), Rapid Arad — 
F.C. Bihor Oradea : V. Roșu 
(București), Dacia Orăștie — U.T, 
Arad : S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin), înfrățirea Oradea — 
Minerul Anina : I. Plischi (Bucu
rești), Aurul Brad — C.F.R. Ti
mișoara : D. Petrescu (Bucu
rești), Minerul Lupeni — Mine
rul Moldova Nouă : I. Nistor (Si. 
Gheorghe), U.M. Timișoara — 
F.C.M. Reișlța : A. Mițaru (Rm. 
Vtlcea), C.I.L. Sighet — Meta
lurgistul Cugir : V. Naumcef
(Iași), Metalul Alud — Olimpia 
Satu Mare : G. Dragomir (Bucu
rești) .

CLASAMENTUL CAMPIONATU
LUI DIVIZIONAR „SPERANȚE"

1. DINAMO 10 8 1 1 30- 7 H
2. S.C. Bacău 10 7 2 1 28-11 17
3. Univ. Craiova 9 7 0 2 23-10 14
4. Corvinul 11 5 3 3 21-11 13
5. Sportul stud. 11 6 1 4 19-11 13
6. F.C. Baia M. 11 6 1 4 33-26 13
7. F.C.M. Galați 11 4 4 3 22-17 12
8. F.C.M. Brașov 11 4 3 4 24-16 11
1. F.C. Argeș 10 5 1 4 17-13 11

1«. A.S.A. Tg. M. 11 4 1 6 17-15 •
11. „Poli* Tim. 9 3 3 3 19-18 9
12. Steaua 9 3 3 3 18-20 9
U. Polit. Iași 9 4 1 4 18-32 9
14. Jiul 11 4 0 7 13-22 8
15. „U* Cluj-Nap. 11 2 2 7 15-26 C
16. Chimia 11 3 0 8 12-33 6
17. Progresul-V. 11 2 1 8 14-32 5
18. F.C. Olt. 10 2 1 7 8-34 5

REALIZABIL!
echipa de tineret va între
prinde un turneu in Ameri
ca de Sud în prima lună a 
noului an, după care va sus
ține partide amicale cu e- 
chipa B a U.R.S.S. (14 mar
tie) în țară, cu Polonia — 
tineret și Bulgaria — tineret, 
în deplasare.

I"* n toată perioada de 
pregătire va fi nece
sar ca întregut angre

naj al lotului reprezentativ 
să abordeze cu seriozitate, 
modestie și răspundere pro
cesul de pregătire. Tentati
va de calificare are acum 
procente in plus față de pe
rioada dinaintea abordării 
preliminariilor. Este insă 
clar că, pentru obținerea 
prezenței îrt Spania, trebuie 
foarte bine și foarte temei
nic lucrat.

Fotbaliștii noștri știu cit 
de mult doresc iubitorii fot
balului românesc această ca
lificare. Ei au fost foarte 
impresionați la meciul cu 
Anglia de faptul că între
gul stadion a cintat imnul 
„Trei culori...” Era pentru 
prima oară și au simțit din 
plin că victoria lor este 
mult dorită. Selecționabilii 
se vor bucura de cele mai 
bune condiții de pregătire, 
vor avea la dispoziție tot 
ceea ce este necesar pentru 
a se califica. Depinde de 
nivelul pregătirilor și de 
responsabilitatea fiecărui ju
cător și antrenor realizarea 
acestui vis frumos al fotba
lului nostru. Să credem in 
acea zi de 18 noiembrie 1981 
cînd, după ultimul joc al 
grupei a IV-a preliminare, 
Anglia — Ungaria, la Lon
dra, se va stabili clasamen
tul definitiv și cele două, 
echipe reprezentative califi
cate pentru turneul final din 
Spania! Ce bine ar fi să pri
vim acest ultim joc fără 
nici o emoție știind că, in
diferent de rezultatul aces
tuia, echipa României este 
calificată. Pînă atunci mai 
sînt de așteptat, cu emoții, 
389 de zile!!!

Aurel NEAGU



Azi. Ia Arad, in CCI. (!) la tenis de masă

C. S. M-AMICALE LAIQUE (Franța)
AKAD, 24 (prin telefon). 

Sîmbătă, in primul tur al CU
PEI CAMPIONILOR EURO
PENI, va avea loc în sala din 
strada Mihail Eminescu meciul 
de tenis de masă dintre echi
pele feminine C. S. Arad — 
campioana României — și Ami
cale Laique Bruz — campioana 
Franței.

Formația franceză a întrecut 
cu 5—3 pe campioana Italiei, 
FIAT Carrelli, în cadrul unei 
etape preliminare. Clubul fran
cez a anunțat că vor face de
plasarea la Arad jucătoarele 
Nadine DA VIAUD — campioa
na Franței pe anul 1979, a doua 
pe lista valorică a acestei țări, 
Beatrice ABGRAL și Brigitte 
QUENOLLE.

Antrenorul Emil Prokopecz

WALDEMAR CIERPINSKÎ 
NU RENUlflĂ !

Cunoscutul atlet Waldemar 
Clerpinski (R.D. Germană), cam
pion olimpic în proba de mara
ton la Jocurile de la Montreal și 
Moscova, a anunțat că nu va a- 
bandona activii, tea competițio- 
nală de performanță. Cierpinskl, 
care pînă In prezent a parcurs 
în concursuri și la antrenamente 
pește 100 000 km. se pregătește 
pentru ..Cupa Europei” (1981) șl 
campionatele europene de la Ate
na (1932).

In vîrstă de 30 de ani, Walde
mar Cierpinski a spus că inten
ționează să participe și la Jocu
rile Olimpice de la Los Angeles 
— 1934.

PESTE 1G 000 DE PARTICIPANT! LA MARATONUL DE LA NEW YORK
NEW YORK, 24 (Agerpres). 

— Cea de-a 11-a ediție a mara
tonului de la New York va re
uni o cifră record de partici
panți, peste 16 000, dintre care 
2 465 femei, reprezentînd 44 de 
țări. Gazdele vor alinia la start 
peste 14 000 de -oncurenți, din
tre care 3 000 vor disputa pri
mul lor maraton, singura ambi
ție a acestora fiind aceea de a 
ajunge la capătul celor 42,195

TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX
FOTBAL • Selecționata Argen

tinei, deținătoarea titlului mon
dial, va susține în prima Jumă
tate a lunii decembrie două me
ciuri amicale : la 4 decembrie, la 
Mar del Plata, cu reprezentativa
U.R.S.S., iar la 12 decembrie, la 
Rosario, în compania formației 
Paraguayului * Cu o etapă îna
intea încheierii campionatului 
Suediei, echipa Oester și-a asi
gurat titlul. Ea ocupă ta prezent 
primul loc în clasament cu 36 p 
din 25 de meciuri disputate. Pe 
locurile următoare : Malma F.F. 
(33 p) și I.F.K. Gdteborg (32 p).

HALTERE @ Concursul de la 
Shanghai s-a încheiat cu victoria 
echipei R.P. Chineze (312 p), ur
mată de formațiile S.U.A. (258 p) 
și Japoniei (131 p). La cat. su- 
pergrea, pe primul loc s-a clasat 
americanul Tom Stock, cu un to
tal de 400 kg (177,506 kg + 
222,5 kg).

SCHI s Concursul de sărituri 
desfășurat pe trambulina de la 
Frenstat Pod Radgost (Cehoslova
cia) a fost cîștlgată de Jan lan- 
ezos (Cehoslovacia) cu 234.» p. Pe 
locul secund, polonezul Stanislaw 
Bobak (227,8 p). 

STRĂVECHEA DAR MEREU TlNĂRA BANJA LUKA
Prin fața terestrelor vagonului m derulează 

Icu repeziciune hora holdelor bogate, pu/tînd 
coroana rodului pămîntului. între Stamora, Mo* 
ravița și Belgrad călătorul are prilejul să cu
leagă primele impresii despre Iugoslavia de azi. 

I Ci mp ia Dunării din țara vecină șl prietenă ni 
se înfățișează în toată bogăția el. Semnele 
toamnei se vad peste tot : se string recoltele, 
roadele pâmîntului se depozitează toi hambare. 

(Satele au o înfățișare nouă, modernă. Caseîe, 
în majoritate noi, atestă saltul calitativ înre
gistra* de țărănimea din țara vecină șl prie
tena.

I Podul de pesîe Danubiu vestește intrarea în 
capitala Iugoslaviei.

Belgradul este o adevărată metropolă. Bule 
varde largi, artere suspendate, blocuri cu multe 
etaje, fabrici șl uzine, grădini,, multe grădini. 
Răminem doar puțin în capitală, pentru ca por
nim curînd spre Bosanski Brad, prima etapă a 

I participării reprezentativei noastre feminine ta
cea de a XVII-a ed:țîe a campionatelor euro
pene de baschet. Drumul de fier este paralel 
cu autostrada Belgrad-Zagreb, magistrală cu cm 

. foarte ntens trafic auto. Gonim cu peste 100 km

ta oră. Pe panglica de asfalt mașinile grele — 
principale mijloace de transport ol mărfurilor 
— parcă stau pe loc, doar autoturismele, de 
toate mărcile, fac concurență trenului accelerat 
fotemaționa! Belgrad - Zagreb — Triest — Roma.

Bosanski Brad este o frumoasă localitate cu 
aproape 10 000 de locuitori, oare a făcut de cv- 
rînd saltul de la comună ta oraș. O atestă ra
finăria de prelucrare a țițeiului, fabrica de mo
bili, mica industrie in plin avînt. O sală de 
sport cu 2 000 de locuri, terenuri de fotbal, bas
chet, volei și handbal, o zestre consistentă a 
bazelor sportive.

Am părăsit Bosanski Brad după ’ ce echipa 
noastră și-a cîștigat dreptul de a participa ta 
turneul final (locurile 1—8) de la Banja Luka. 
Această străveche așezare se află pe malurile 
rlului Vrbas și este de un pitoresc aparte. Cu
noscută de ta începutul erei noastre, această 
tocaliate este printre cele mal vechi din Iugo
slavia, întemeierea el fHnd atribuită romanului 
Germanicus, com pa trioțil acestuia a flindu-se o 
lunga perioadă pe aceste meleaguri. Numele 
actual al acestui ora? — cu aproape 200 000 de 
locuitori — este de dată mult mai recentă, din

și-a pregătit cu maximă serio
zitate elevele în vederea aces
tui meci, dar este mai mult ca 
sigur că nu o va putea include 
în formație pe jucătoarea sa 
cea mai valoroasă, Eva Fe- 
renezi, aflată la București, pen
tru a susține examenul de ad
mitere la I.E.F.S. Oricum, el 
rămîne optimist, convins că, 
printr-un efort exemplar, cele
lalte jucătoare pot obține cali
ficarea în turul următor al 
competiției europene. (Nicolae 
STRAJAN, coresp.).

TENISMENI ROMÂNI PESTE HOTARE
în sferturile de finală ale pro

bei de simplu femei din cadrul 
turneului de la Tokio, Mariana 
Simionescu-Borg a învins-o cu 
6—4, 6—3 pe Li Quao Yu (R. P. 
Chineză). Alte rezultate : Maria 
Pinterova — Ivana Madruga 
6—1, 6—4 ; Dana Gilbert — 
Heidi Eisterlehner 4—6, 6—3,
6—4 ; Nerida Gregory — Julie 
Harrington 6—3, 6—3.

Virginia Raziei a obținut o 
nouă victorie în turneul de la 
Brighton (Anglia) Intrecînd-o 
cu 6—0, 4—6, 6—3 pe Sherry 
Acker (S.U.A.). Alte rezultate: 
Dianne Fromholtz — Sue Bar
ker 2—6, 6-0, 6—4 ; Chris
Evert-Lloyd — Debbie Jevans 
6—0, 6—0 ; Sylvia Hanika —
Kathy Jordan 6—4, 6—1 ; Mar- 

km. Printre favoriți se numără 
atleți renumiți cum sînt finlan
dezul Lasse Viren, tanzanianul 
Filbert Bayi, neozeelandezul 
Dick Quax, canadianul Jerome 
Drayton, americanul Bil Rod
gers, de patru ori învingător în 
această cursă, și olandezul Ge
rard Nijboer, medalie de argint 
la ultima olimpiadă și creditat 
cu cel mai bun timp de con
trol : 2h09:01.

ȘAH • ta turneul feminin de 
la Odesa, după 10 runde, condu
ce Nina Gurieli (U.R.S.S.) cu 7 
p, urmată de Liubov Jiltova cu 
6 p. Maestra româncă Ligla Jic- 
man, care în runda a 10-a a re
mizat cu Honfi (Ungaria), se 
află pe locul 5, eu 5 p O După 
6 runde, ta turneul de la Buenos 
Aires conduce marele maestru 
suedez Ulf Andersson cu 3 1/2 p, 
urmat de Karpov și Kavalek cu 
cite 3 p și o partidă întreruptă. 
Fostul lider, danezul Larsen, o- 
cupă locul 5 cu 21/2 p șl trei 
pdrtide întrerupte • In turneul 
de la Bar (Iugoslavia), după trei 
runde, lider al clasamentului este
V. Smîslov (U.R.S.S.) — 8 p, ur
mat de compatriotul său T. Pe
trosian — 2 p.

TENIS • ta turneul de la Vle- 
na. Jucătorul austriac Peter Feigl 
l-a eliminat cu 6—0, 4—6, 6—1 pe 
italianul Corrado Barazzuttl. Alte 
rezultate : Gunthardt — Slozll 
6—3, 3—6, 6—0, Lutz — Carter 
6—4. 6—1, Parun — Hutka 6—4, 
6—0, Waltke — Freisa 6—2, 6—2, 
Gehrtag — Elter 7—6, 7—5, Taro- 
ezy — Cex 6—4, 6—2, Smld — 
Jarret 6—3, 6—1.

REUMIUMEA A.G.f.I.S.
Adunarea generală a federa

țiilor sportive internaționale și-a 
încheiat lucrările la Monte Carlo, 
după trei zile de dezbateri, In 
cursul cărora au fost examinate 
probleme legate de organizarea 
Jocurilor Olimpice, a Jocurilor 
intercontinentale, precum șl a 
primei ediții a „Jocurilor mon
diale”, la sporturi neollmpice, ce 
vor avea loc anul viitor între 25 
iulie șl 3 august la Santa Clara 
(California). In funcția de preșe
dinte al A.G.F.I.S. a fost reales 
Thomas Keller (Elveția), Iar ca 
secretar general a fost numit 
Charles Palmer (Marea Britanie). 
Viitoarea reuniune a Adunării 
generale a A.G.F.I.S. va avea loc 
tot la Monte Carlo, Intre 15 șl 18 
octombrie 1981.

tina Navratilova — Betty Na- 
gelsen 6—1, 6—1.

Rezultate din primul tur al 
concursului internațional de te
nis de la Djakarta : Ilie Năs- 
tase — Yustejo Tarik 6—4, 
6—1 ; Marty Riesseri — Chico 
Hagey 6—1, 6—2 ; Patrice Do
minguez. — Tom Gorman 7—5, 
6—1 ; John Austin — Sherwood 
Stewart 6—4, 6—1.

în td&âra viitorilor noștri adversari in preliminariile c. M. de iotbal

ECHIPA ELVEȚIEI: PENTRU PRIMA DATĂ 
60 DE ZILE DE PREGĂTIRE CENTRALIZATĂ!

Așa cum precizează și Arthur 
Rotmil într-o corespondență pu
blicată în revista „World Soe- 
cer", acest sezon are o impor
tanță deosebită pentru fotbalul 
elvețian prin prisma calendaru
lui echipei naționale angrenată 

Cunoscutul golgeter al reprezentativei R.F.G., Hrubesch, în duel 
cu fundașul central elvețian Liidi (stingă), despre care a decla
rat, după meciul din această toamnă de la Basel, că este un ad

versar foarte puternic.

în preliminariile C. M. 1982, 
tmde, după cum se știe, face 
parte din grupa a 4-a, alături 
de reprezentativele Angliei, 
Norvegiei, României și Unga
riei.

Și chiar dacă echipa Elveției

PREȘEDINTELE C.I.O. DESPRE 
PROBLEMELE MIȘCĂRII OLIMPICE

Comitetul Internațional O- 
limpic are un nou președinte, 
dar preocupările sale par tot 
cele vechi, dacă judecăm după 
problematica întrebărilor care 
1 se pun Iul Juan Antonio Sa
maranch. Pe de altă parte, ca 
la orice nouă învestitură, este 
firesc ca proaspătul președinte 
al C.I.O. să simtă nevoia de 
a-și împărtăși punctele de ve
dere In chestiunile cardinale 
ale forumului olimpic mondial. 
Recent, la Madrid, J.A. Sa
maranch — trecînd in revistă 
problematica lumii olimpice — 
și-a exprimat punctul de vedere 
asupra unor probleme la ordi
nea zilei.

Abordînd tema mult contro
versatei reguli 26 (a admiterii 
la J. O.) și propunerile de 
revizuire, președintele C.I.O. a 
precizat : „Este încă prea de
vreme pentru a se putea 
vorbi de Jocuri OPEN. Ori
cum, sînt dator să subliniez că 
în charta olimpică, în regulile 
noastre, nu se folosește cuvin- 
tul AMATOR. Dar noi ținem 
ușile închise pentru profesio
niștii legafi prin contract Noi 
Încercăm să dăm șanse egala 

are o participare onorantă în 
campionatele mondiale, figurind 
de 6 ori în turneele finale (ul
tima dată la C. M, 1966, din An
glia), actuala campanie de cali
ficare este privită cu multă a- 
tenție de forurile de resort, 

considerindu-se că o clasare 
a reprezentativei Elveției pe u- 
nul din primele două locuri ale 
grupei (echivalînd cu califica
rea pentru turneu] final din 
Spania 1982) nu poate fi obți
nută decît printr-un calendar

anul 1949. In anul 1969, orașul a fost distrus, fa* 
mare parte, de un cutr-smur devastator. Prin I 
munca plină de abnegație a Locuitorilor sâl, j
prin ajutorul întregii țări, el a fost refăcut în- • 
tr-o perioadă foarte scurtă, muM mai frumos, mai 
elegant și mai aerisit decît înainte de calamj- | 
tate, după cum te place localnicilor să spună. | 
Monumentele care atestă vechimea localității 1 
sînt numeroase, printre ete un castel-fortăreață 
din epoca romană și moscheea Ferhat-pașa, cu I 
peste 500 de ani de existență. Alături de aces- I 
tea, noile clădiri înălțate maiestuos spre albas- * 
trul cerului se Integrează Intr-un tot armonios, 
conferind orașuhJ un farmec deosebit. Iar par- I 
curite, Intinsete zone verzi din împrejurimi, au 
făcut din Banja Luka un adevărat centru turis- • 
tic, vizitat anual de sute de mii de oameni de 
pe toate continentele. Hotelurile, sălile de | 
spectacol șl sport, produsele variate ale indus- I 
trie! și artizanatului etalate In marile magazine, 
zonele de vînătocre, spectacolele folclorice șî 
alte atracții turistice (Inclusiv Luptele de tauri I), I 
stau la dispoziția vizitatorilor.

La Banja Luka sportul este ta el acasă. Bo
xerul Marian Beneș, multiplu medaliat a-l între- | 
cerilor de anvergură, actual campion european j 
profesionist, este cetățean de onoare al orașu- | 
Iul. tar recentele campionate continentale de 
baschet feminte s-au bucurat aici de o atenție 1 
extraordinară dta partea tuturor, întrecerile în- I 
semnînd o adevărată sărbătoare pentru gazde | 
șl un bun prilej pentru vizitatori de a cunoaște 
tradiționala osphaUtate a popoarelor din kigo- i 
s la via socialistă.

Și, după o săptămînă petrecută la Banja Luca, • 
am plecat cu Impresia că am cunoscut de 
foarte multă vreme această străveche așezare I 
de pe Vrbas...

Pau! IOVAN

reprezentanților fiecărei țări. 
Insă a lăsa acces oricărui fel 
de participare, fără nici o re
glementare, ar fi un pericol**, 

în privința programului o- 
Umpic, președintele C.I.O. a 
dezmințit formal zvonurile pri
vind o posibilă suprimare a 
sporturilor de echipă, dar a
recunoscut in același timp că 
C.I.O. încearcă „modernizarea 
programului olimpic" : „Vom
vedea dacă uncie discipline na 
sînt cumva depășite și vom 
lua măsuri pentru introducerea 
altora care au un caracter mai 
universal".

„întrucît — a continuat J.A. 
Samaranch — se vădește o in
flație a sporturilor olimpice, 
puțin importantă dar continuă, 
vom fi probabil obligați să 
luăm în considerare mai cu- 
rînd o reducere a numărului 
de participanți la anumite ra
muri".

în final, președintele C.I.O. 
a acceptat ca posibilă o idee 
care a circulat o vreme, anume 
ca Jocurile să se desfășoare în 
mai multe localități, dar — a 
precizat — ele vor trebui să 
aparțină aceleiași țări.

adecvat și, mai ales, printr-o 
pregătire deosebită față de 
sezoanele anterioare. Aceasta 
este convingerea exprimată de 
managerul echipei reprezentati
ve, Leon Walker, iar diligen
tele în acest sens făcute pe 
lingă Federația elvețiană de fot
bal (S. F. V.), au dat rezultate. 
Ca niciodată pînă în prezent, 
lotul reprezentativ arc la dispo
ziție, în vederea pregătirilor 
centralizate pentru prelimina
riile C. M., GO de zile.

Astfel, prima echipă repre
zentativă a pășit în acest se
zon la 27 august, la Lausanne, 
în fața Danemarcei, cu care a 
terminat la egalitate (1—1), 
după ce oaspeții au condus cu 
1—0, Pfister aducind egalarea 
pentru gazde. în partida urmă
toare, la Basel, elevii lui Wal
ker au remontat spectaculos de 
la 0—3 la 2—3 în fața echipei 
R. F. G., campioană a Eurb-* 
pel. Elveția prezentind ur
mătoarea formație (formula
4—4—2, mijlocașii toți însă cu 
sarcini ofensive) : Engel (Ber- 
big) — Stohler, Wehrli, LudL 
Balet — Meissen, Hermann, Ta
nner, Botteron — Pfister, Sulser 
(Ponte). Iar la 29 octombrie, la 
Berna, Elveția va debuta în 
preliminariile C. M. întîlnind 
„ll“-le Norvegiei, pentru ca 
Ia 19 noiembrie, pe Wembley, 
să evolueze in aceeași competi
ție contra Angliei, acesta fiind, 
ultimul meci din anul 1980. 
Pregătirile pentru meciurile 
din preliminarii prevăd 8 sta
gii, în care este inclus și un 
turneu de 10 zile în afara bă- 
trînului continent, probabil, în 
Extremul Orient, în timpul pau
zei competiționale interne de 
iarnă.

O problemă conjuncturală că
reia trebuie să-i facă față ma
nagerul echipei Elveției este cea 
a „emigrației" neașteptate din 
acest sezon a unor jucători au
tohtoni în străinătate. 5 inter
naționali elvețieni s-au transfe
rat peste graniță : Ponte (în 
Anglia), Botteron și Bross (în 
R. F. G.), Andrey și Barberi» 
(în Franța). Dincolo de faptul 
că-i va fi dificil lui Walker să 
constate forma selecționabili- 
lor, nu se știe nici în ce mă
sură aceștia vor fi disponibili 
la datele pregătirilor în comun. 
Senzația pe care a făcut-o în 
„țara cantoanelor" transferul 
lui Raimondo Ponte în prima 
ligă engleză, la Nottingham Fo
rest, deținătoarea C. C. E., o fl 
atenuat ceva din grijile selecțio
nerului ? Cine este Ponte ? Năs
cut la 4 aprilie 1955, Ponte a 
venit, copil fiind, din Italia în 
Elveția, unde și-a început ca
riera de jucător. în 1975 a de
butat în prima divizie. Ia 
Grasshoppers, sub culorile că
ruia a jucat 157 de meciuri. 
Devenind cetățean elvețian ta
i’*8 în 1978 !) el a evoluat de 
II ori în reprezentativa Elve
ției. După Sulser, golgeterul e- 
chipei Elveției din ultimii ani. 
Ponte este chemat să preia 
ștafeta de la acesta.

Paul SLĂVESCU
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