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Campionatul de hochei

Vineri 31 octombrie 1980

Â FOST ALCĂTUIT

In viraj, cu 100 
lungul pistei. O imagine 
pîrtia din Sinaia.

Lunga toamnă aurie nu îi 
face pe boberi să uite că, pes
te puțină vreme, vor lua star
tul în sezonul anului 1981. Dim
potrivă, antrenamentele pe us
cat se întețesc, ele contribuind 
la dezvoltarea pregătirii fizice 
generale și specifice, precum și 
la acomodarea sportivilor cu 
condițiile caracteristice acestui 
sport, prin coborîri pe boburi 
cu role. Să mai amintim că, 
de fapt, pregătirile in vederea 
sezonului ’81 au început încă 
din ultima lună a iernii lui ’80 
(prin școala de piloți la care 
au participat mulți tineri dori
tori să practice bobul), au con
tinuat în lunile de vară și de 
toamnă prin acțiunile de se
lecție a viitorilor piloți și îm- 
pingători.

Este adevărat, activitatea pro- 
priu-zisă va începe de-abia în 
prima duminică a lunii ianua
rie, cînd (dacă vremea va fi 
favorabi'ă înghețării pistei), la 
Sinaia va avea loc „Concursul 
de deschidere". Apoi, se vor 
desfășura tradiționalele compe
tiții organizate de cluburi și 
asociații sportive ; în luna fe
bruarie se vor disputa campio
natele naționale de seniori și 
de tineret, precum și concursul 
internațional dotat cu „Trofeul 
Carpați". Dintre întrecerile in
ternaționale la care vor lua 
parte componenții lotului de 
tineret, notăm : campionatele 
europene de seniori (2—11 ia
nuarie, la Igls), campionatele 
mondiale (24 ianuarie — 7 fe
bruarie, la Cortina d’Ampezzo) 
și campionatul european de ti
neret (2—8 februarie, la Saint- 
Moritz). Ținînd seama că toți 
piloții actualului lot sînt tineri, 
lipsiți de experiența competi-

km la oră, cu mii de spectatori înșiruiți de-a 
caracteristică în sezonul de bob, pe 
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țională, participarea lor la în
trecerile internaționale le va 
permite să cunoască „secretele" 
pirtiilor de peste hotare (îm
preună cu problemele specifice 
puse de fiecare), condiție ab
solut necesară marii perfor
manțe.

Să revenim, însă, la activi
tatea actuală prin a menționa 
că preocuparea pentru pregă
tirea materialului de concurs 
se manifestă în acest sezon prin 
construirea a 10 boburi, cu pa
tine, de către atelierul propriu 
al pîrtiei de bob aparținînd de 
A.B.S. Prahova, cu sprijinul în
treprinderii de mecanică fină 
Sinaia. Cu aceste boburi, prin 
a căror construcție se realizează 
o importantă reducere a piese
lor de import, se va face față 
pregătirii și participării hoheri
lor la concursurile interne.

în sfîrșit, cîteva informații de 
strictă actualitate. în „familia" 
antrenorilor au fost primiți 
cițiva performeri care s-au re
tras din activitatea competițio- 
nală : Dragoș Panaitescu îi pre
gătește pe reprezentanții C.S. 
I.E.F.S. și face parte (împreună 
cu Ion Panțuru și Dumitru 
Focșeneanu) din colectivul de 
tehnicieni care instruiește lotul 
de tineret ; Dorel Cristudor este 
antrenor la A. S. Armata Bra
șov, Horst Graef la C.S. Trac
torul Brașov și Radu Oancea la 
A. S. Carpați Sinaia. Noutăți 
și în privința transferărilor : 
Constantin Iancu — de la 
I.E.F.S. la A. S. Poiana Cîmpi- 
na, Gheorghe Lixandru — de 
la A. S. Poiana Cîmpina la 
I.E.F.S. și Gheorghe Peptea — 
de la Tractorul la A.S.A. Bra
șov.

Dumitru STANCULESCU

SPORT CLUB-DINAMO 3 3, 
DUPĂ UN JOC DE MARE LUPTĂ

MIERCUREA CIUC, 30 (prin 
telefon). Din nou un patinoar 
arhiplin la partida Sport Club
— Dinamo, foarte importantă 
pentru configurația primelor, 
locuri. Jocul a debutat cu o ve
ritabilă „lovitură de teatru", 
Moroșan înscriind pentru dina- 
moviști, în primul minut, prin- 
tr-un șut-bombă de la semi- 
distanță. în continuare s-a ju
cat rapid, cu atacuri la ambele 
porți, dar scorul a rămas ne
schimbat, ofensiva localnicilor 
izbindu-se de prestația excep
țională a portarului dinamovist 
Gh. Huțan. începutul reprizei 
secunde permite oaspeților să 
majoreze scorul, în min. 22, 
prin Nuțescu. Urmează, însă, o 
replică puternică a formației 
locale care, profitînd de două 
superiorități numerice, reușește 
să egaleze în numai 4 minute 
(Gali și Z. Nagy). Ca și in 
partida cu Steaua, totul avea 
să se decidă în ultima repriză. 
Hocheiștii de la Sport Club 
reușesc în minutul 46 să-și 
materializeze atacurile printr- 
un gol înscris de Bartalis. Dar, 
dinamoviștii păstrează controlul 
meciului și, în min. 51, liderul 
lor, Doru Tureanu, restabilește 
egalitatea pe tabela de marcaj. 
Scor final : Sport Club — Dina
mo 3—3 (0—1, 2—1, 1—1), un 
rezultat care oglindește fidel 
raportul egal de forțe dintre 
cele două formații. Partida a 
fost condusă de M. Lupașcu, a- 
jutat la cele două linii de Șt. 
Enciu și L. Petras.

METALUL SF. GHEORGHE
— DUNAREA GALAȚI 7—2 
(3—0, 2—1, 2—1). Meci foarte 
important pentru evitarea ul
timului loc in această grupă 
valorică a Diviziei naționale 
„A". Mai ambițioși, mai omo
geni și mai hotărîți .în acțiuni, 
hocheiștii de la iflletalul au ob
ținut o victorie prețioasă. Au 
marcat : Kemenessi (2), M. 
Vlad, Sarosi, Szabo, Baka și 
Bandas, pentru învingători, res
pectiv Gh. Iluțanu (care își fa
ce reintrarea în activitatea 
competițională) și A. Liga. A 
condus M. Presneanu, ajutat de 
FI. Gubernu și L. Petras.

STEAUA — AVÎNTUL 
GHEORGHENI 9—2 (4—2, 3—0, 
2—0). Jocul a fost mai intere
sant doar în prima repriză. A- 
vîntul a condus cu 1—0, iar în 

minutul 11 scorul era 2—2. A- 
poi, campionii s-au distanțat, 
obținînd o victorie lejeră. Au
torii punctelor : Ilălăucă (3), 
Cazacu (2), Nistor, V. Huțanu, 
Chiriță, Gheorghiu, respectiv 
Kercso și Suket. A arbitrat M. 
En^che, ajutat de M. Presnea
nu'și L. Roth.

Călin ANTONESCU

în clasament situația se men
ține foarte strînsă : Steaua 31 p, 
Dinamo 30 p, Sport Club 29 p. 
Astăzi au loc ultimele jocuri 
din cadrul etapei 2Q : Steaua — 
Dunărea, Dinamo — Avintul și 
Sport Club — Metalul

Duminică, la Poiana Brașov

FINALA CAMPIONATULUI Of CICLOCROS

Aspect din timpul desfășurării ediției 1979 a campionatului de 
ciclocros, întrecere disputată pe același traseu pe care vor avea 

loc și alergările de duminică

înaintea finalei campionatu
lui național de ciclocros, pro
gramată, duminică dimineață, la 
Poiana Brașov, întrebarea pe 
care și-o pun iubitorii sportului 
cu pedale din țara noastră este 
aceea dacă dinamovistul Nico- 
lae Savu va reuși să cucerească 
cel de-al patrulea titlu, conse
cutiv. de campion la seniori. în 
cursele pe teren accidentat. în 
privința celorlalte categorii va

LOTUL MASCULIN
DE HANDBAL 
AL ROMÂNIEI

F.R.H. a stabilit lotul handbali^- 
tilor din careva fi alcătuită re
prezentativa României pentru a- 
propiatele întreceri internaționale: 
Nicolae Munteanu (Steaua). Clau- 
diu Ionescu (Dinamo București), 
Alex. Buligan (Poli) — portari. 
Cezar Drăgăniță (Steaua), Cornel 
Durău (Dinamo), Marian Dumi
tru (Steaua), Olimpiu Flangea 
(Dinamo), Ionel Gheonea (Celu
loza Brăila), Radu Voina (Steaua), 
Iosif Boroș (Minaiîr), Alex, 
Folker (Poli), Vasile Stingă 
(Steaua), Ștefan Birtalan (Steaua), 
Măricel Voinea (Minaur), Marian 
Gabriel (Steaua), Neculae Vasilea 
(Știința Bacău). Gh. Dumitru (U. 
Craiova) și Mihai Daniel (U. 
București). Antrenori : loan
Kunst-Ghermăn eseu, Nicolae Ne- 
def și Eascăr Pană.

fi interesantă de urmărit ripos
ta pe care o vor da alergătorii 
din Capita'ă colegilor lor din 
provincie. Anul trecut, în pri- 
mele șase locuri ale clasamen
telor celor două categorii de 
juniori (mari și mici) abia și-a 
făcut loc cite un reprezentant 
al Bucureștiului.

Startul în prima cursă se va 
da la ora 9.30 din fața cabanei 
Zimbru.

CUM ÎNTREȚINEM, CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE?
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La Alexandria STADION DE FOTBAL
SAU LOC PENTRU GUNOAIE?
în municipiul Alexandria se 

află două mari baze sportive, 
față în față. Deoparte, frumoa
sa Sală a sporturilor, cu 1000 
de locuri, foarte bine întreținu
tă (meritele în această direcție 
le are C.J.E.F.S. Teleorman), 
iar peste drum, stadionul de 
fotbal și atletism „Rulmentul". 
La această din urmă bază 
sportivă, ae-am aflat in fața 
unui... monument al delăsării, 
al lipsei de gospodărire. După 
ce o vezi, aproape că nu știi 
cu ce să începi înșiruirea lip
surilor. Două porți de fier (in
trări) cu vopseaua luată, pe ju
mătate dărîmate. stau proptite 
în oămînt. Cetățenii din preaj
mă. văzînd cum arată această 
bază, au început — evident, 
necivilizat — să depună pe ea 
gunoi. Tribunele și spațiile din 
jurul terenului, aproape acope
rite cu coji de semințe și hîrtii 
de tot felul, dovedesc că mă
turile n-au mai fost fo’osite de 
foarte multă vreme aici. Gar
durile împreimuitoare (din sîr- 
mă) sînt rupte De alocuri. ca 
și unele gradene ale tribunei; 

in mijlocul terenului — săpă
turi mai vechi, grămezi de pă- 
mînt pe care spectatorii se pot 
accidenta la ieșire, în aglome
rație; pista de atletism (din 
zgură) este ca părăsită, cu bor
duri înconjurătoare rupte și — 
dovadă a nefolosirii — năpă
dită de iarbă!

O singură remarcă pozitivă: 
gazonul terenului de fotbal este 
bun. Ce puțin, însă, pentru O 
ASEMENEA BAZĂ, LASATA 
DE PROPRIETAR (întreprin
derea de rulmenți Alexandria) 
SA SE DEGRADEZE! Și ce 
stadion frumos ar putea fi a- 
ceșta, dacă tinerii dm între
prindere, în frunte cu sportivii 
de la „Rulmentul", ar . pune 
umărul pentru a o scoate la 
lumină.

Dată fiind starea cu totul 
ieșită din comun a acestui sta
dion, propunem forurilor com
petente să ia măsurile care se 
impun. Fotbal înseamnă nu nu
mai spațiu strict de joc !

Modesto FERRARINI

Vremea s-a răcit, dar elevii de la Liceul „loan Slavici" fac lec
ția de educație fizică în aer liber

La Arad UNII ABSENTEAZĂ 
SAU SE RELAXEAZĂ ÎN SALĂ, 
ALȚII ZGRIBULESC PE AFARĂ...
Vineri 24 octombrie, Ia ora 

17, pe terenul de sport al Li
ceului „loan Slavici", un grup 
de fete jucau baschet. Mînuiau 
cam stîngaci mingea, nu prea 
nimereau coșul, dar se mișcau 
în permanență, animate de doi 

tineri antrenori, Florin Roșea 
și Mihai Petruș. Viitoare bas
chetbaliste? Nu! Au fost selec
ționate de curînd pentru cano
taj la U.T.A., sînt eleve în cla
sele IX-X și „prin baschet li 
se dezvoltă gustul pentru mun

că și pregătirea fizică. Cum 
prindem terenul liber, tragem 
un joc" — după cum mărturi
sesc antrenorii. ,

Desigur, gîndim, dacă ar 
avea loc într-o sală, fetele n-ar 
mai juca îmbrăcate gros, c» 
acum, fiindcă, mai ales seara, 
s-a răcit timpul.

Dar cei care au loc în sală 
__re fac?

Luăm tramvaiul 8 și iată-ns 
la Sala sporturilor. La ora 17,50 
sala e cufundată în întuneric. 
Ba nu, în birou arde o lumină, 
sunăm și tovarășa de serviciu 
ne deschide.

— Nimeni?
— Nimeni ! Trebuia să vină 

Gloria, cu handbalul băieți, de 
la ora 17, dar...

într-adevăr. în condica sălii, 
cam ponosită, e prevăzut în 
program cine și cînd.

Așteptăm, dar nu vine ni
meni. Nici „Constructorul-volei 
masculin" nu vine, de la 18,30 
la 21.30.

Pe ce teren or mai lucra vi
itoarele canotoare !

Sîmbătă dimineață, de-abia 
s-a luminat ca lumea și la 
„Slavici", clasa a V-a a început

Mircea COSTEA

(Continuare in pap. 2-3)



PRIMUL CÎȘTIGĂTOR A FOST

In fiecare an, după ce boga
ta toamnă vasluiană și-a adu
nat belșugul în hambare, iar 
din podgorii „s-a strîns poama 
de aur", cum se zice pe aceste 
meleaguri, sportivii din Vaslui 
își primesc invitații la „Festi
valul sportului vasluian".

Vreme de două zile, străzile 
orașului forfotesc de tineri ve- 
niți din județele învecinate — 
Bacău, Vrancea și Iași — și 
din Moldova de Sus, din Bo
toșani și Suceava. în acest an, 
la a treia ediție, 'au venit și 
buzoienii, ceea ce probează că 
faima Festivalului a trecut și 
peste Milcov. ' Au venit atleți, 
băieți și fete, nepoți ai Vrîn- 
cioaiei sau de la «Botoșani, care 
au adus cu ei parfumul poe- 

eminesciene și al muzicii

Și 
___  , .Și 
Florin Bărboșan. La volei, cele 
mai bune s-au dovedit suce- 
vencele — care, dealtfel, au a- 
liniat două echipe — deși pre
tenții a emis și. reprezentanta 
Bacăului, condusă de prof. Au
rel Dascălu și de antrenoarea- 
jucătoare Mariana Zaharia, 
„cele două inimi ale voleiului 
băcăuan", cum le-a caracterizat 
prof. Dumitru Dimitriu, secre
tarul C.J.E.F.S. Bacău, 
schimb, la handbal fete au 
tigat vasluiencele, iar la bă
ieți focșenenii. Festivalul s-a 
încheiat cu o frumoasă demon
strație de gimnastică, la care 
s-au adunat și spectatorii de la 
celelalte manifestații sportive. 
Aceștia au răsplătit cu aplauze

șl ei două „titluri", la 100 
1 500 m, prin Vasile Onuț

io splendidul festival sportiv de la vaslui.

ESTE MAI ÎNALTA.CU ATÎT PIRAMIDA ANTRENORUL NU!
SPORTIVELE PREZENTE,
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are adevărul 
sportul de

tn
cîș-

S-a dat startul in cursa de 800 
talul, la „Festivalul

m. Aspect de pe stadionul Me- 
sportului vasluian"

Ce legătură 
matematic cu 
performanță, cu jocurile O- 
Umpice ? Are !

Cu cît numărul de prac- 
ticanți angajați într-o acti
vitate sportivă 
este mai mare,

.măresc șansele de valorifi
care cît mai eficientă a po
tențialului existent, elimi- 
nîndu-se posibilitatea iro
sirii talentelor. Cineva spu
nea, pe bună dreptate, că 
eficacitatea unui sistem — 
măsurată în numărul de 
vîrfuri, de performeri de ta
lie mondială — începe încă 
de Ia bază, acolo unde nu 
poți ști cine va fi campion, 
acolo, insă, unde oricine ar 
putea ajunge 
mai să-i dai 
să-l cauți, să 
se piardă !

Eșaloanele
de la începător la... olimpic 
sînt multe, și fiecare nivel 
este important. Baza este, 
insă, școala. Pentru că ea 
poate să atragă spre sport, 
ea trebuie să 
eația sportivă 
ncrații tinere.
Iși împlinește 
relația ei cu 
procesul performanței 
start „lansat".

Ocazia de a gîndi 
ne-a fost prilejuită 
simplă „duminică sportivă' 
școlară, a cărei importanță 
depășește condiția unei ac
țiuni sportive de masă „bi
fată" intr-un plan de acti
vitate. Așadar, duminică 26 
octombrie, la școala gene
rală 164 din Drumul Tabe- 
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organizată 
cu atît se

campion. Nu-
posibilitatea,

nu-1 lași să

performanței,

formeze edu- 
a întregii ge- 
Dacă 
menirea, 

sportul,

școala 
tn 

întreg 
are un

astfel 
de o

rei. O duminică a elevilor 
din ciclul gimnazial. Zi fru
moasă, 
moașă, îndestulătoare. De la 
ora 9 pînă la 12 aproape 
300 de ' ’
clase, la atletism (cros, șta
fete, săritura în înălțime), 
baschet, fotbal, trasul frîn- 
ghiei. Concurenții devin, 
pe rînd, spectatori și su
porteri și invers. Spectatori 
sînt și oameni din cartier, 
atrași de joaca organizată a 
copiilor. Suporteri sînt și. 
diriginții, prezenți pe mar
gine și chiar directorul șco
lii, care înmînează pe loc 
diplome și 
mai buni.

Timp de 3 
pii au făcut 
aceasta, cei 
de educație fizică din școa
lă, Alexei Techirdalian, An
drei Barta și Mircea Roșu 
merită felicitări. Ca și Vla
dimir Simionescu, directorul 
Clubului sportiv școlar nu
mărul 8, care a găsit timp 
pentru a veni de pe „Tine
retului", de la un concurs 
oficial, pentru a arbitra în
trecerea Ia înălțime.

înmulțind numărul școli
lor din țară cu numărul du
minicilor unui an școlar în 
care copiii pot face sport, 
în care pot fi atrași către 
sport, urmind apoi drumul 
spre secțiile de performan
ță, ne putem da seama ce 
uriaș potențial 
prezintă școala. Cîte 
minici sportive" , ..2__
fl fost organizate duminică 
26 octombrie ?...

Vladimir MORARU

bază sportivă fru-

copii se întrec, pe

ciocolată celor

ore, 300 de co- 
sport. Pentru 

trei profesori

sportiv re- 
„du- 

școlare or

Vineri 24 octombrie, ora 19,30, 
în sala „Tractorul" din Bra
șov. De cîteva minute se ter
minase ultimul joc al reuniu
nii de după-amiază din cadrul 
tradiționalei competiții de volei 
dotată cu trofeul „Cupa Trac
torul" Imediat, mai multe fete 
au sărit să demonteze aparatu
ra, eliberînd terenul pentru — 
după cum ne-a explicat un 
spectator — antrenamentul e- 
chipei de junioare Voința din 
localitate, angrenată în Divizia 
școlară de baschet.

Am rămas în tribună, în timp 
ce micile sportive, unele in 
trening, altele cu pardesiile pe 
ele, au luat cîte o minge asal- 
tînd „coșurile" sălii, evident 
pentru a face ceva pînă la în
ceperea antrenamentului. Dar 
(păcat că există acest dar) ti
nerele baschetbaliste continuau 
să se... joace la cele două co
șuri, în vreme ce mamele co
piilor se tot uitau la ceas, 
pînă cînd s-a aflat că profeso
rul de educație fizică Dumitru 
Crăciun, 
este 
neul

antrenorul 
plecat să arbitreze 
divizionar „A" de 

dea. Părinții și copiii 
așteptat, in speranța 

antrenorul menționat a lăsat 
pe unul din colegi (secția de 
la Voința are mai multe cadre 
tehnice) să-i țină locul. In za
dar ! Cineva spunea, cu regret 
în glas, că nu este pentru pri
ma oară cînd aceste fete se 
pregătesc... singure. Ce părere 
are conducerea Clubului sportiv 
Voința de felul cum sînt aju
tate să crească tinerele talente ?

mai

echipei, 
la tur

la Ora- 
lor au 

că

Troian IOANIȚESCU

CAMPIONA
•AWWWWWWW
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- COI 
(Anglie

In cel de 
neului în 
londoneză < 
nit ieri, la 
pioana de 
formația C. 
rești. Mecii 
minat de 
terminat în 
44—10 (28—0 
12, Constan 
8, Dănălach 
tru Locomj 
son 4, Jam 
Colfe’s Sch 
Brooker (A

Ultima ev 
byști engles 
(ora 14), tc 
adversară 
dată, echip; 
niel DIACC

lui George Enescu. Au venit 
luptătorii de Ia Nicolina-Iași, 
iar tinerele gimnaste din Bîr- 
lad și Focșani ne-au confirmat, 
prin grația și măiestria lor, în
florirea sportului de pe melea
gurile Moldovei de Jos. Au ve
nit voleibaliștii și îndeosebi e- 
chipele de handbal, care au 
vrut să demonstreze că acest 
sport și-a creat tradiție în 
Vaslui și în județele limitrofe.

— Dorim ca acest festival, 
ne spunea tovarășul Călăiță 
Merchea, prim-vicepreședinte al 
C.J.E.F.S. Vaslui, să încheie 
frumoasele manifestări din 
timpul verii, in cadrul „Da- 
eiadei" vasluiene, și să fie, tot
odată, un preludiu al ediției a 
Il-a a „Daciadei", pe care o 
vom declanșa Ia 2 noiembrie.

întrecerile s-au desfășurat în 
frumoasa sală de sport așeza
tă aproape de malul Vasluie- 
țului și pe bazele sportive din 
apropiere, inundate de lumina 
soarelui de toamnă. Pe stadio
nul Metalul s-au ținut probele 
atletice, în care cei mai buni 
au fost localnicii — frica Prî- 
eop, Adriana Sandu, Cătălin 
Gruia și îndeosebi Iulia Radu, 
eleva profesorului Petre Mur- 
goci, ciștigătoare la 100 și 200 
m, dar botoșenenii au smuls

pe micuțele vrîncene, conduse 
de soții Tatiana și Sergiu Popa. 
Cea mai bună dintre tinerele 
gimnaste, Ștefania Marin, care 
ne-a îneîntat prin exercițiile 
sale, ne-a declarat că ar dori 
să ajungă ca Nadia, celebra 
noastră campioană olimpică.

La lupte cei mai buni au fost 
ieșenii de la Nicolina-Iași (P. 
Bărăniceanu, C. Dudeanu — la 
juniori mici, I. Puiu, P. Hodo- 
rogeanu și Radu Ciprian —ju
niori mari), cei de la „Unirea"- 
Iași (Gh. Cărpușor, L Popa, C.- 
Aivănoaiei și C. Leizeruc). 
luienii au cîștigat la cea 
mică dintre' categorii (44 
prin Luca Claudiu și la 
mai mare (+100 kg) prin 
cu Manea.

— Important a fost, desigur, 
să vedem cine cîștigă, ne măr
turisea Fănel Gîngă, secretar 
al Comitetului județean al 
U.T.C., organism care, printr-o 
fructuoasă colaborare cu CJEFS 
Vaslui gi cu sindicatele, a con
tribuit dim plin la reușita Fes
tivalului. Cel mai mult a con
tat insă, după părerea mea, 
„spiritul" acestei manifestații, 
adică prietenia dintre sportivi, 
cîștigător în final fiind... „Da
cia da".

Vas- 
mai 
Kg) 
cea

Ian-

7

Acum 3 ani, C.S.M. Pitești, unitate de per
formanță specializată în sporturi individuale, 
prezenta următorul tablou aproximativ al 
„succeselor" : toți atleții săi au cucerit un loc 
8 la campionatele naționale ; caiaciștii și ca- 
noiștii au ocupat un loc 6 la aceeași compe
tiție ; boxerii se impuneau de regulă în unele 
competiții județene, dar confruntările din 
fazele superioare începeau să devină, cu fata
litate, prea dificile ; în fine, judokanii nu 
contau aproape deloc, activitatea lor fiind mai 
mult formală. Intr-un clasament al cluburi
lor sportive municipale, alcătuit in 1977, C.S.M. 
Pitești ocupa locul 28—39 pe țară.

In anul 1930, locul I la caiac 1—500 a re
venit Ia campionatele naționale de juniori 
unui reprezentant al C.S.M. Pitești, iar alți 
doi tineri sînt component! ai lotului național

PLAFONAȚI, AZI- JUNIORI TALENTATI, DE VALOARE; .....
de juniori ; în 1979, același club a avut 7 re
prezentanți în finalele campionatului național 
de juniori la box ; iar la judo piteștenii, în 
totalitate juniori, au reușit ca anul acesta să 
țintească promovarea în Divizia „A“ de... se
niori.

Această transformare spectaculoasă este di
rect legată de numirea ca președinte al clu- 
bului a lui Nicolae Mihăilescu, care a inițiat 
o susținută acțiune de ÎNTINERIRE MASIVA 
a EFECTIVELOR TUTUROR SECȚIILOR. 
Pentru că, în 1977, toți sportivii legitimați erau 
seniori, dar plafonați, iar în 1980, toți com
ponența clubului sînt JUNIORI DE PERS
PECTIVĂ. CU MULTE REZULTATE BUNE 
CARE AU LUAT-O ÎNAINTEA VÎRSTEI !

Radu TIMOFTE

Sever NORAN

CUM ÎNTREȚINEM,
(Urmare din pag. 1)

J
CUM FOLOSIM BAZELE SPORTIVE?

ora de educație fizică, sub con
ducerea prof. Ioan Marconi. — 
„Acela în gri va fi un mare 
înotător... Fetița aceea are niș
te calități..." Sîntem convinși, 
devreme ce lecția se face afa
ră. Noi ne strîngem în parde- 
sie, dar mulți dintre copii — 
fete și băieți — sînt în maiouri 
sau bluze și nu le pasă. Călire!

Din nou la Sala sporturilor. 
Am citit în program că între

MANIFESTĂRI COMPLEXE IN CADRUL
FESTIVALULUI SPORTULUI FEMININ ARGEȘEAN
Festivalul sportului feminin 

argeșean — ediția 1980 — des
fășurat sub egida competiției 
naționale „Daciada", în organi
zarea Comisiei sport-turism 
a Consiliului sindical județean 
Argeș, în colaborare cu Comi
sia județeană de femei și 
C.J.E.F.S., a fost precedat de 
un interesant simpozion cu te
ma „Femeia și sportul", care 
a avut loc Ia Palatul culturii 
din municipiul Pitești. Lucră
rile simpozionului au fost con
duse de Florența Muntcanu, 
președinta Comisiei județene 
de femei, și au cuprins refe
rate ca : „Gimnastica de în
treținere Ia tinerele fete și fe
mei" de conf. univ. Elena Firea, 
„Rolul și locul femeii in viața 
socială, in societatea socialis
tă" de Elena Dobincă și „Cul
tura fizică și sportul la femei" 
de asist, med. Constanța Voi- 
cu, de la dispensarul sportiv 
din Pitești. Referatele au sub
liniat faptul că femeile, repre- 
zentînd, mai mult de jumăta
te din populația țării, sînt an
gajate . ■ : " ■ ■
nurilor materiale și spirituale, 
pentru + 2„2 _2_
trai, pentru înflorirea patriei.

plenar în făurirea bu-

creșterea nivelului de

S-a arătat că, In acest context, 
se impune o grijă permanentă 
pentru menținerea sănătății și 
creșterea capacității lor de 
muncă, între cele mai eficiente 
mijloace înscriindu-se practica
rea sistematică a exercițiilor 
fizice, fie la locul de muncă 
(sub forma gimnasticii), fie 
sub forma gimnasticii de între
ținere în cadrul centrelor de 
specialitate. Dar nu numai la 
puterea de muncă a femeii 
trebuie să ne gîndim — s-a 
spus, pe bună dreptate — ci și Ia 
frumusețea ei fizică. O ținută 
dreaptă, un pas elastic, un ten 
îngrijit, iată elemente care vin 
să întregească personalitatea 
femeii.

în cadrul simpozionului au 
fost prezentate și două filme: 
„10 minute de frumusețe" și 
„Gimnastica la locul de mun
că". care au avut menirea să 
completeze în mod fericit în
demnul adresat femeilor de 
toate vîrstele : „să practicăm e- 
xercițiile fizice, să facem sport, 
să facem mișcare 1".

A doua zi au avut loc între
ceri sportive de masă atracti
ve, viu disputate. Peste 300 de 
femei, îndeosebi tinere, . din

Curtea de Argeș, Cos- 
Cîmpulung s-au între-

Pitești, 
tești și . _
cut la cros, volei, handbal, te
nis de masă, popice, șah.

Rezultatele pe probe : cros 
16—19 ani: 1. Ilinca Mitra, 
Muscelul Cîmpulung, 2. Liliana 
Apostol, Electromotor Pitești, 

3. Vasilica Porceanu, Electro
nistul Curtea de Argeș ; cros 
peste 19 ani : 1. Elena Oprescu,
2. Mariana Bugheanu, 3. Viole
ta Roșu, toate trei de la Mus
celul Cîmpulung; tenis de ma
să: 1. Corina Smeureanu,
Știința Pitești, 2. Ana Gheor- 
ghe, Argeșeana Pitești, 3. Li
liana Florea, Termoficare Pi
tești; popice: 1. Cornelia Du- 
mitrache, Argeșeana Pitești, 2. 
Radiana Alecu, Textila Pitești,
3. Maria Dinu, Argeșeana Pi
tești. întrecerile de volei și de 
handbal au fost cîștigate de fe
tele de la asociația sportivă 
Argeșeana Pitești. Pentru șah 
se cuvine să facem o mențiu
ne : în prima zi a întrecerilor, 
la Casa studenților, a avut loc 
un simultan la 20 de mese, sus
ținut de maestra Marina Pogo- 
revici, studentă în anul I la 
Facultatea de matematici din 
București.

10 și 12 aceeași „Gloria, hand
bal masculin" are antrenament. 
Este ora 10,56, echipa e în sa
lă, cu băncile în semicerc pe 
parchet, la... ședinț». Antreno
rul, prof. Mihai Pintea, îi con
sultă pe băieți în privința tac
ticii de joc. Cînd ne apropiem 
le spune așa, ca... pentru noi: 
„Ieri după masă ne-am rela
xat, n-am făcut antrenament, 
azi facem ceva ușor, că mîine 
avem un meci cu Bacăul. Și 
nu se fac acumulările în preaj
ma meciului..."

— Dar cînd se fac ? întrebăm 
la sfîrșitul „ședinței" de o oră.

— Pregătire intensă se face 
numai în perioada pregătitoare, 
care la noi, la handbal, ține 
7—8 luni...

Cerem planul lecției, planifi
carea ciclului săptămîrial. Nu, 
prof. Pintea nu le ia cu dum
nealui. Cine dorește le găsește 
la club. Și cu un aer de 
gistru, față de un reporter 
nu scrie handbal, face un 
a lehamite: „Eu, tovarășe 
gă, lucrez din plăcere..._Eu 
bine treburile astea 
ani..."

Aflăm că antrenorul princi
pal nu e voluntar, că e retri
buit cu normă întreagă pentru 

...............................  în 
sînt
co

la 
se-

ma- 
care 
gest 
dra- 
știu 

De-atîția

pre’gătirea divizionarei „Ă". 
ce privește planurile, nu 

nici la club. Le-a „dorit" i 
lectivul de control de 
C.J.E.F.S. Arad, condus de 
cretarul acestuia, prof. Cornel 
Marian și nu le-a aflat, semn 
că se lucrează după ureche, așa 
cum am și văzut, dealtfel. 

Dar, să nu uităm, am întrebat 
pe prof. Pintea cînd realizea
ză sutele de ore cerute 
C.N.E.F.S. unei formații 
vizia „A" și nu numai

— Eu, ne-a răspuns 
ric, am o părere diferită 
a C.N.E.F.S....

Să vedem cum se materiali
zează această „opinie separată", 
care înlocuiește munca prin... 
relaxare, într-o sală solicitată 
de mulți dar dată firesc „di-

de 
de di- 
ei... 
catego- 
de cea

vizionarilor" și pentru a cărei 
construcție și întreținere s-au 
cheltuit milioane și se plătește 
chirie.

Duminică, meci oficial, cu 
Știința Bacău. Gloria cîștigă cu 
22—15. (10—7). Victorie! Deci 
se poate reproșa antrenorului 
Pintea că nu și-a pregătit bine 
echipa?

Da! Pentru că Știința Bacău 
ne-a părut mai puțin înzestra
tă fizic și tehnic, cu forța di
minuată de absența celui mai 
bun sportiv, Lucian Vasilache, 
suspendat de clubul său pe 6 
luni și de transferul a doi ju
cători la... Gloria!

Da! Pentru că, chiar în ase
menea condiții, Gloria s-a chi
nuit pînă la pauză, ratînd e- 
norm, mai ales contraatacuri.

Da! Pentru că 
au jucat brutal, 
și obstrucționat, 
mereu cu picioarele în propriul 
semicerc și după numai 10—15 
minute au apărut marcați de 
oboseală, semn 
xați.

Da! Pentru 
Pintea a strigat 
la jucători i-a 
răsîndrumat la 
semn că aveau nevoie de— su
fleu r.

Da! Pentru că criteriu! 
apreciere a unei victorii este 
valoarea adversarului, poziția 
In clasament numărul sportivi
lor în lot ș.a.

Consiliul clubului Gloria și
— pe baza ultimelor indicații
— C.J.E.F.S. Arad au datoria' 
să pună ordine în folosirea să
lii, să oblige la plata orelor pe 
cei care nu folosesc, din vina 
lor, sala. în timp ce unii ab
sentează de la orele reținute, 
se „relaxează" sau țin „ședin
țe" în ditamai sala, pentru că 
nu vor să muncească și au 
„păreri nersonale" despre nor
mele obligatorii pentru toți cei 
ce fac performanță, alții zgri
bulesc pe afară și se pregătesc 
cum pot. Nu e echitabil...

unii arădeni 
au îmbrîncit 
s-au apărat

că sînt... rela-

antrenorulcă
mai tot timpul 
îndemnat și 
fiecare fază,
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încet, încet, Steaua revine spre 
partea superioară a clasamentu
lui, acolo unde, dealtfel, i-a cam 
fost locul dintotdeauna. Azi, e- 
chipa din Ghencea putea fi chiar 
mai sus, dacă — așa cum s-au 
petrecut lucrurile și duminică, 
pe propriul teren — ea n-ar fi 
pierdut, cu o ușurință extremă, 
puncte prețioase ; alternînd pre
stațiile remarcabile — vezi jocul 
cu Dinamo — cu cele șterse, sub 
posibilități, cum a fost și a- 
cesta de miercuri, cu F.C. Ar
geș. De unde această inconstanță 
a militarilor bucureștenl ? Din 
atitudinea... inconstantă, oscila
torie, a conducerii tehnice, care, 
în căutarea formulei de echipă 
ideală, alternează sistemele — 
cînd 1—4—3—3, cînd 1—4—4—2 —, 
cu implicațiile de rigoare asupra 
comportării jucătorilor și, impli
cit, rezultatelor de pe tabela de 
scor.

Nu-i vorba de o cifră
modificate în liniile mijlocașilor 
și înaintașilor — care schimbă, 
totuși, ceva în structura așezării 
și dinamicii în teren —ci de 
faptul că Manea nu pare tipuJ 
jucătorului necesar Stelei în mo
mentul de față. S-a văzut aceas
ta, o dată în plus, miercuri, cînd 
ex-rapidistul n-a făcut nici o 
fază notabilă ! Este timpul, cre
dem, ca Steaua să-și precizeze 
opțiunea față de sistemul 

una sau cu două ex
treme ? în folosul orientării 
echilibrului 
analiză, al relațiilor — de joc — 
dintre coechipieri. Altfel, Steaua 
nu va putea evita nici pe viitor 
fluctuațiile de comportament. 
Cînd cald4, Cînd rece...
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în teren, în ultimă

Nu-i pentru prima oară cînd 
unei echipe învinse, lui F.C. Ar
geș de astă dată, 1 se cuvin laude. 
Pentru jocul ei bine gîndit tac
tic, pe 
neros 
ofensive pînă la ultimul 
de arbitru. Toate 
pofida faptului că formația pi- 
teșteanM se află în plină recon
strucție cu doar 3 foști titulari. 
Puțini jucători, __
riență competițională, în rest fot
baliști abia încorporați de Hala- 
gian „H"-lui argeșean. Cu toții 
însă reuniți in cadrul unei idei 
clare de joc și dornici să-și re
aducă, cît de curînd, echipa prin
tre

ansamblul partidei, ge- 
și debordant în acțiuni 

fluier 
acestea, în

deci, cu expe-

fruntașele divizionarelor

Gheorghe NICOLAESCU

JOCUL FĂRĂ CORSET

con-

,A“.

Spectatorii craioveni au fost 
plăcut surprinși de jocul avîn- 
tat al studenților ieșeni, care au 
atacat aproape neîntrerupt pînă 
la primul gol, „căzut4* Împotriva 
cursului jocului, dintr-o fază fi
xă, grație șutului puternic al Iul

Inmescu, „noul Oblemenco" 
acest capitol. Ieșenii au căutai 
să iuțească jocul, să se desprin
dă, într-un fel, chiar dacă jucau 
pe terenul cel mai greu de în
vins în acest campionat “ ' 
adevărat, * "1. _______
creat spații destul de largi pen
tru replica echipei oltene, fapt 
care ' ' . " * '
bat după meci în legătură 
rațiunea acestui joc mult 
degajat, * .................
furnizat 
fi avut 
lui, pe 
pe care 
Socotesc 
marcajul ______ ___
cu Universitatea Craiova, pe te
renul acesteia, este o formă de 
a ceda toate- cărțile pe care le 
ai în mînă, deoarece valorile In
dividuale, în dispute directe, se 
elimină ca în matematică, bine
înțeles în defavoarea echipei cu 
mai puține vedete. Am preferat, 
deci, forțarea jocului colectiv, In
tr-o viteză care să surprindă și 
să deruteze. E adevărat, am pier
dut — poate că am fl pierdui 
oricum —, dar am jucat fotbal, 
un fotbal care a plăcut și care 
a fost deseori aplaudat. Eu cred 
că progresul in fotbal se reali
zează astfel ; vremea fotbalului 
în care principalul obiectiv era 
să-l împiedici pe adversar să 
joace a trecut".

Politehnica Iași a jucat frumos 
la Craiova, așa cum a făcut-o 
și la Brașov, cînd a condus cu 
1—0 la pauză.

Cu retușurile 
pentru acoperirea _____
momentele de atac — jocul ieșe
nilor poate fl, In același timp, si 
plăcut, și util...

Este
avîntările ieșene au

a decis, finalmente. între
cu 

prea 
ne-a 
„Am 

jocu-

antrenorul Antohi 
o explicație logică : 
varianta închiderii 
baza unui marcaj strict, 
îl practică unele echipe, 
însă că a recurge 
individual într-un

la 
joc

părăni dinamoviste, în careul de 
16 m. și © minge cu care l-a 
găsit, singur-singurel, pe Pițurcă, 
pe aripa stîngă (și care a îns
cris, dezinvolt și precis) — rămî- 
ne una dintre secvențele de mare 
spectaculozitate ale unui joc dar
nic în asemenea momente. Cît 
îl privește pe Țălnar, în ciuda 
faptului că nu a efectuat antre
namente în ultimele zile (s-a pre
zentat la examenul de admitere 
de la I.E.F.S.), a continuat să 
fie „motorul" liniei de înaintare 
dinamoviste, creind multe mo
mente periculoase prin contraa
tacurile desfășurate, de regulă, 
prin lungile și precisele lansări 
ale lui Dinu.

Cei mal mici din teren 
mai mari în joc.

Eftimie IONESCU

FOTBALUL CEL PKMLEGfAT

de rigoare 
spatelui în

regulă

cei

loan CH’RILA

LILIPUTANII" — CEI MAI MARI
IN JOC...

La Slatina, în fața unși echipe 
care s-a regăsit peste noapte — 
ne referim la F.C. Olt —. Dina
mo a trebuit să facă un cît mal 
exact joc de apărare în prima 
repriză. Pentru a avea, apoi, o 
apariție mult mal vizibilă și mai 
ofensivă în joc, în a doua parte. 
Interesant — prin coincidența de... 
statură 
dlat — 
lor de 
ții, ce pot fi trecute în catego
ria reușitelor, s-au realizat 
impulsul „liliputanilor4* celor 
uă formații : Leac la gazde, 
nar la bucureștenl.

Leac, deși încă incomplet 
la punct la capitolul rezistență 
(și cu kilograme în plus față de 
greutatea de bună formă), a re
ușit să ^finiseze4*, cu evidente 
rezultate, majoritatea acțiunilor 
ofensive ale F.C. Oltului. Cel pu
țin aceea care a dus la marca
rea golului formației sale — • 
suită de driblinguri în fața a-

© In meciul de ta 
Craiova, în min. 42 s-o 
produs o fază demnă 
de problemistica arbi
trajului. După bara lui 
Dănilâ, Coraș a tîșn>it, 
a preluat, a fost je- 

dar a mai făcut 
pas — âjungînd la 
mult șase metri — 

de unde a șutat. Go
lul părea Iminent, dar 
Ștefânescu, ieșit ca 

pămînt, a salvat 
pe linia porții. 
□ meci, așa cum 

declarat tușierul 
(excelent în 

meci), arbitrul 
a regretat acor- 
avantajului In 

lucru 
. . In

i de secun- 
ire s-a consu-

era

Jucan 
acest 
Tătar 
darea 
această fază — 
greu de reproșat 
fracțiunea 
dă in cai 
mat totul «Rdar 
prea tîrziu". Momentul 
ce! mai frumos în 
cadrul acestei „dis
pute teoretice" a fost 
poziția lui Leonida 
Antohi, care a înțeles 
foarte bine o decizie 

urmă, 
Cîți 

noș-

care, pînă la 
t-a dezavantajat, 

antrenorii

REVANȘA LUI CHITARU
și al... întîm- 
an, la 27 oc- 
partida Sport 

Timișoara. Arbi- 
M’’ Buzea. Scor final 0—0,

Jocul fotbalului 
plării ! Acum un 
tombrie, la Bacău, 
club — „Poli'' 
trul 
după ce băcăuanii nu reușiseră 
să marcheze nici măcar din pe
nalty. Pentru că, ” * 
pauză, în 
trimis mult peste poartă mingea, 
din punctul de la 11 m! Miercuri, 
la Bacău, același meci. Același 
arbitru. Cam aceeași echipă bă
căuană. Și, totuși, un alt Chitaru! 
Ambițios, inspirat, altruist Chi
taru, care acum un an cfP greu 
obținea nota 5, a ținut să se re
vanșeze. Și a reușit. Pentru că 
el a „făcut" cele două goluri 
ale lui Fîșie, prin două centrări 
ideale, a mal trimis și alte 
„mingi de foc" pentru apărarea 
bănățeană, a venit de cîteva ori 
In careu să-și ajute 
Ne-a bucurat „renașterea" 
Chitaru,

min.
imediat după

47, Chitaru a

apărarea.
lui 

pornit ca o mare spe
ranță în fotbalul nostru și eșu- 

Li „apele mediocrită- 
înainte de a ieși în larg. Si

gur, Chitaru .n-a făcut miercuri 
cel mai bun meci al carierei sale. 
A fost însă un meci psihologic 
pentru el însuși în primul rînd. 
Să sperăm că evoluția de 
miercuri nu va fi un foc de paie, 
care a „luat ochii" cronicarului. 
Să sperăm că a sosit timpul cînd

• că jOcurjie bune nu 
naște numai din în-

at aparent In 
ții- ‘ -

și RESTUL
Să învățăm ce e bun și de la noi

de mulți ani, auzim un refren pe care-I

de care vom vorbi ime- 
că majoritatea momente- 
atac ale ambelor form a-

sub 
do- 

ȚăL

pus

Chitaru știe 
se mai pot 
timplare.

Un cuvînt
mon, talentatul fundaș central al 
băcăuanilor. L-am văzut în acel 
formidabil meci al naționalei de 
tineret, cîștigat cu 4—0 în fața 
Angliei, la Ploiești. *' * ~

jucat

despre Costel Solo-

Atunci, C. 
a jucat excelent, 

în, meciul cu ..Poli", a 
. Unii dintre 

Să 
la

ex- 
în
ce

Solomon
Miercuri, ..........
greșit destule pase. ___
spectatori l-au taxat imediat, 
nu uităm Insă esențialul : 
Ploiești, c. Solomon a jucat 
celent ca fundaș 
echipa sa joacă 
nu-1 tot una !

de marcaj, 
libero. Ceea

De foarte multe ori, și , ___ _____  __ _______r_______
rostesc cam în aceeași formulă destui sportivi care-și com
pară, supărați. revoltați uneori, propria condiție cu condiția 
fotbaliștilor de la noi. „Pînă și un jucător de Divizia ,,B“ este 
înaintea noastră în ceea ce privește sprijinul pe care-1 capătă 
de la cluburi, sau înțelegerea pe care o găsește la diferite or
ganisme, decît destui sportivi fruntași în alte jocuri (ca să nu 
mai vorbim de sportivii medii), în alte discipline. Despre fot
baliștii Diviziei „A‘‘, ce să mai vorbim, ei au cu totul și cu to
tul alt tratament, profund diferențiat și profund nedrept !“ 

întîmplarea a făcut, ar crede unii, dar noi încercăm să de
monstrăm în aceste rînduri exact contrariul, că nu întîm
plarea, ci o nefericită și evidentă legătură cauză-efect a făcut 
ca tocmai fotbalul să realizeze un adevărat serial de rezultate 
neconvingătoare, sau chiar proaste, exact de pe urma privile
giilor exagerate, nemotivate, iraționale uneori, care în loc să-1 
stimuleze l-au prejudiciat în conținutul lui, în fondul lui.

„Fotbalul este altceva, are alt regim !“ — am auzit adeseori 
spunîndu-se în provincie, o știm cu toții din viața de zi cu zi. 
E adevărat, într-un fel, fotbalul este altceva, pentru că 
mai mulți aderenți, mai mulți simpatizanți, este trăit cu pa
siune de mai mulți oameni, de mai multă 'lume.

De aici însă și pînă a-1 TRATA ORGANIZATORIC cu 
regim, exagerat preferențial, este o cale lungă, aflîndu-ne în 
fața unor rădăcini ale căror fructe — le-am văzut, le-am 
gustat — sînt adeseori amare.

Trecînd de la sportul vorbelor (terminologie inspirată, pe ca
re o citeam dăunăzi într-un ziar) la faptele concrete, cunos
cute, notorii, vă propunem o paralelă elocventa, grăitoare prin 
ea însăși. Nu repunem pe tapet cazul Stoica (rezolvat evident 
necorespunzător de comisia de disciplină), ci mergem mai de
parte, la alte două exemple sinonime — faptic — cu ceeâ ce a 
făcut stelistul în meciul de la Hunedoara. Este vorba de elimi
nările fotbaliștilor Pîslaru și Biro I, de la A.S.A. Tg. Mureș, 
duminica trecută; la Iași. Cauza, aceeași. Injurii grave aduse 
arbitrului. Fără nici o jenă. Ignorînd o civilizație elementară.

Cum s-a ajuns aici ? Desigur, primul răspuns este : insufi
cienta educare a sportivilor, a unora dintre ei, la cluburi. Al 
doilea răspuns însă vizează tratamentul greșit (și preferențial !) 
aplicat de cei care judecă faptele. Se aplică pedepse minore, 
insignifiante, „de ochii lumii" adeseori, pedepse date și de 
cluburi și de comisia de disciplină a F.R.F. Toate acestea, în 
timp ce la alte discipline, la handbal de pildă, sau la rugby, 
tot cluburile și tot comisiile federale de disciplină sînt princi
piale, judecă bine și faptele, fac și adevărată educație prin 
măsurile luate, creează — prin tot și prin toate — cea mai 
bună și mai corectă atmosferă de lucru. Și Iarăși să trecem de 
la vorbe la exemple. II știți pe handbalistul băcăuan Vasilache, 
cel care a făcut, bunăoară, o partidă extraordinară în antolo
gicul meci cu echipa Uniunii Sovietice, la Olimpiadă, meci în 
care echipa noastră ne-a entuziasmat pur și simplu. El bine, in
ternaționalul Vasilache a fost suspendat 6 (șase) luni pentru ati
tudine necorespunzătoare față de arbitru. Deși este om de 
bază la lotul reprezentativ, ba poate tocmai pentru aceea ! 
Să învețe toată lumea ! Alt handbalist realmente excepțional, 
valoric vorbind, stelistul Stockl (la același club, adeseori, dis
tanța dintre măsurile care se iau la fotbal și la... restul sportu
rilor este distanța de la principiu la simulacrul de principiu) 
a fost suspendat 1 (un) an tot pentru atitudine inadm'sibilă 
față de arbitru. S-a trecut — și bine s-a făcut ! ! — peste 
un sac de merite: multiplu campion național, cîștigător al 
Cupei campionilor europeni, medaliat olimpic, campion mon
dial și s-a taxat exact în * -* --
acum doi ani a lui Stockl. 
vățat din sancțiunea primită 
a revenit din nou în echipa 
și este un jucător model.

Aceeași atitudine față de

adeseori

are

alt

șl

spiritul eticii și echității fapta de 
Care a stat pe tușă un an, a în- 
— au învățat și alții ! — iar acum 

sa de club și în cea reprezentativă

Mircea M IONESCU

tri ar fi reacționat cu 
atîta sportivitate ? ©
Tribunele craiovene au 
jubUai la intrarea ju
niorului Păuna, Tînă- 
rul jucător a răspuns 
imediat cu un slalom 
de zile mari, cum nu
mai Bălăci reușea In... 
tinerejțe. Se pare, In
să, că peste Bălăci 
anii au coborît cam 
repede © La Craiova 
se spune că Geolgâu 
nu mai răspunde cu 
acetași entuziasm la 
soMciftările antrena
mentelor. Să sperăm 
că e un simplu zvon... 
• Absența Ivi Cemescu 
(plecat militar) a di
minuat forța atacului 
ieșean, cu atît mai 
mult cu cit Costea a 
Jucat mult sub valoa
rea 
tex 
tide!

vîrful băcăuan a Ieșit 
spre finalul meciului, 
acuzînd dureri la pi
cior. © Un nou de
but în Divizia „A" : 
Vlătănescu, In echipa 
timișoreană. Are 21 
de ani, provine de la 
C.S.M. Drobeta Tr. 
Severin, dar prima da
tă a jucat ta D ierna 
Orșova. „încă un se
verinean In echipa lui 
Poli I**, afirma... Nadu 
înaintea meciului de 
ta Bacău. © Pentru 
cinci minute, fostul 
fundaș crf Progresulul- 
Vulcan, Jean Grama 
azi arbitru, a pierdut 
miercuri acceleratul, 
de ora 6 de Bacău. Și,

J. 
fie

tare teoretică 
orice arbitru, 
portar fii nd o 
bilă enciclopedii

lui... © Bo-
— golgeterul par

co „Poli" Ti
mișoara. în meciul 
speranțelor. Din cele 
șapte goluri marcate 
de gazde, trei sînt o- 
pera Iul Botez. El a 
încercat să se testeze 
după mai vechea ac
cidentare. Din păcate,

cum, ta ora 15, 
Grama trebuia să 
pe stadionul de 
malul Bistriței, el 
început o veritabilă 
cursă contnacronometru, 
cu autostopul, pînă In 
oralul de pe malul 
Bistriței. A schimbat 
4—5 mașini, a ajuns ta 
timp și a fost un ex
celent tuș ier. Ca |i 
ce lă Halt tuș ier al me
dului, G. Dragomlr. 
Șî pentru că am amin
tit de G. Drag o mir, să 
mărturisim că o de
plasare cu el înseam
nă o veritabilă tes-

pentru 
fostul 

verita- 
lie în 

materie de arbitraj © 
Stupoare 
tribunele 
ua, cînd 
Topan a 
cartonaș 
fault obișnuit, de joc, 
comis de piteșteanul 
Stancu. Stupoare, față 
de atitudinea hotărîtă 
a „cavalerului fluieru
lui" care,, pînă a- 
tunci, uitase, în două 
rînduri, de o aseme
nea prevedere a regu
lamentului : la atacul 
extrem de dur al tai 
FI. Marin asupra lui 
Radu II, precum și la 
o piedică pusă de 
Ignat mijlocașului
Stoica. Doar un spec
tator, lingă noi, nu a 
manifestat nici cec 
mal mică surprindere 
dnd Stancu a fost 
„pedepsit" : „Eram si
gur, ni se confesa el, 
că, pînă la urmă, ar
bitrul 
dată

generală în 
de la Stea- 
arbitrul V. 

sancționat cu 
galben un

va scoate o 
cortonașul gal-

ben. Ca nu cumva să 
se spună că este lip
sit complet de... 
toritate I “ 
tina, „prologul 
oferit 
posibilitatea 
vedea în 
„speranțe" 
vistă, arături de cîțiva 
dintre jucătorii foarte 
tineri ai antrenorului 
C. Frâțilâ, pe experi
menta ții Ștefan și 
Mulțescu. Ambii au 
jucat cu toată seriozi
tatea și angajamentul, 
adică așa cum nu prea 
fac unii dintre 
sacrațW primelor for
mații, solicitați “ 
evolueze în formația 
de „speranțe" © 
Florian Dumitrescu, 
antrenorul secund al 
formației F.C. Olt : 
„Dacă am fi jucat la

Sportul 
cum 

astăzi, cîști- 
un punct...", 
deloc noi 
despre In

formațiilor

au-
• La Sla- 

- ” a 
spectatorilor 

de a 
echipa de 

dinamo-

București, cu 
studențesc, așa 
am Jucat ' 
gam sigur 
Aceleași 
constatări 
constanța 
noastre.

con-

lă

• 9 . gazon

_____ ____________ __internaționalul constănțean rugbyst 
Bucos, un fundaș de mare clasă, care a „sărit și el peste cal“, 
nerespectînd arbitrul, și a „plătit", cum bine spune românul, 
fiind suspendat luni de zile.

Ne-am oprit doar la cîteva exemple de tratament organiza
toric și comparăm rezultatele, fructele...

Nu este Intîmplător faptul că handbalul și rugbyul sînt sus 
In arena mondială, cum nu este Intîmplător faptul că fotbalul 
ne-a dat ani de zile dureri de cap și de ficat. E adevărat că 
în unele cazuri (la fotbal) ne-am tratat numai cu antinevralgice, 
în timp ce în alte cazuri am tăiat cu bisturiul, eliminînd răul.

Erectele diferite -pleacă de la cauze diferite, care se află în 
curtea noastră, dar în timp ce la unele deschidem cartea cu 
principii și-o folosim cu... principialitate, la altele o ascundem în 
raft și o facem uitată. Și scadențele nu ne uită . . .

Marius POPESCU

REZULTATELE ETAPEI A Xll-a
(INTERMEDIARĂ) DIN DIVIZIA „C“

PLENARA ANTRENORILOR 
MUNICIPIUL BUCUREȘTI. 
3 noiembrie, la ora 17,30, în 
I.S.E.B. (strada Berzei) va 
loc plenara antrenorilor de

Luni 
sala 
avea__ -------------  ------- -
fotbal care își desfășoară activi
tatea pe raza municipiului Bucu
rești.
• F.C.M. BRAlLA — F.C.M. 

GALAȚI 0—5 (0—4). Au marcat: 
Balaban (2), Rusu (2) și Majaru. 
(I. BALTAG — coresp.).

SERIA A V-a
în Divizia „C“, 
s-au jucat me-

Miercuri 
a V-a, ---------
etapei a XII-a (interme- 
ln care c -- -

rezultate :
Flacăra roșie Bucu

rești i—2 (1—1), Cetatea Tr. Mă
gurele — Electronica București 
3—0 (1—0), S.N. Oltenița — Viito
rul Chirnogi 0—1 (0—0), Petrolul 
Videle — F.C.M. Giurgiu 1—1 
(1—0), I.C.S.I.M. București — T.M. 
București 3—1 (1—0), Danubiana
București — Chimia Tr. Măgurele 
1—1 (0—1), Abatorul București — 
Automatica București 1—1 (0—1). 
Petrolul Bolintin — Luceafărul 
București 1—1 (1—0).

In clasament continuă să con
ducă AUTOMATICA cu 16 p (go
laveraj 31—8), urmată de Voința 
13 p (22—6) și Cetatea 12 p (17—24).

a
seria 
ci urile 
diară), 
următoarele 
București —

s-au înregistrat
Voința

Biletele de intrare pen
tru cuplajul interbucureș- 
tean de fotbal (Steaua — 
Progresul Vulcan și Spor
tul studențesc — Dinamo), 
programat duminică pe 
stadionul „23 August", au 
fost puse în vînzare la ca
sele obișnuite.

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

VĂ PREZENTĂM STAȚIUNI BALNEOCLIMATERICE Șl DE ODIHNĂ
EFORIE NORD ȘI MANGALIA

In cele două stațiuni, cura balneară pentru prevenirea și tratarea 
faze incipiente a afecțiunilor reumatismale, a sechelelor post-traumatice 
efectuează în serii de numai 12 zH«.

In tratamentul ce sa efectuează, la indicație medicului, pentru 
suferinzi de reumatism, au fost Introduse medicamente 

nești, cu o deosebită valoare curativă, „BOICIL 
„GEROVITAL".

© Nu uitați : factorii naturali de cură (apa 
locului Techirghiol, apa mezotermală sulfuroasă) 
perioada cu aceleași efecte ca în 
asistență medicală a unui personal 
moderne de tratament.

® Cele două stațiuni dispun de 
sălile de tratament se face direct, ,___ ________ ____ ,_____ T. ________
Restaurante cu servicii pe gustul fiecărui curant, bazine de înot acoperite, 

diferite alte mijloace de agrement sînt o 
balneare.

săli de gimnastică medicală, 
completare agreabila a curei

© Biletele se pot procura 
ciilor județene de turism din

FORTE-,

sOratâ a 
sînt

In 
se

. . cei
originale româ- 
„PELL AMAR",

mării, nămolul 
folosiți în această 

sezonul cald. CunanțW 
specializat, precum și

beneficiază de 
de instalații

hoteluri confortabile.
prin coridoare acoperite și Încălzite.

Accesul spre

prin Intermediul cgențiMor și fi Ha lelor ofi- 
întreaga țară fi I.T.H.R. București,

PREDEAL
Așezată în zona izvoarelor Prahovei șî ale Timișului, stațiunea - prin 

clima de care dispune — influențează puternic organismul, consituind un 
factor terapeutic, care determină modificări importante în metabolism, în 
compoziția sîngeluî.
• Pentru îndrăgostiți! de natură, pentru cei ce doresc să-și refacă po

tențialul de muncă, Predealul constituie unul din cele mai indicate locuri 
de petrecere a concediului de odihnă sau a unei minivacanțe-
• Vile confortabile, de toate conforturile, restaurantele și pensiunile, 

ospitalitatea gazdelor oferă condiții din cele mai bune pentru cazare și 
masă, pentru reconfortare.
• Organizatorii de turism din stațiune oferă turiștilor aflați aici largi 

posibilități de agrement : piscine acoperite, mijloace moderne de tran
sport pe cablu, plimbări prin parc, sală de jocuri mecanice, club, biblio
tecă, sală de spectacole cinematografice sau teatrale. Varietatea și frumu
sețea traseelor turistice pe care le oferă această stațiune constituie pen
tru majoritatea turiștilor un important punct de atracție: pe trasee turis
tice marcate se poate ajunge la cabanele Clăbucet Plecare, Susai, Clăbu- 
cet Sosire, Gîrbova, Diham, Carciman, Cioplea, Piatra Mare, Mălăiești sau 
Trei Brazi. Gama traseelor oferite turiștilor cuprinde și excursii în loca
litățile Sinaia, Bușteni, Brașov, Poiana Brașov, Rîșnov, Castelul Bran.

© Bilete și informații se pot obține de la toate agențiile și filialele 
oficiilor județene de turism din țară, precum șî de la cele ale I.T.H.R. 
București.

a AU JUCAT, AU CÎȘTIGAT... 
Pentru a ilustra din nou frec
vența marilor succese la cel mal 
simplu și popular sistem de joc 
— LOZUL ÎN PLIC, vă prezentăm 
astăzi alți cîțiva recenți cîștigă- 
tori de AUTOTURISME,. și anu
me : Gherman Nicolae (corn.. Ac- 
mariu, jud. Alba) și - 
Silvius * ’*
„Dacia 
(corn. --------- - -— — ,
Raica Elena (corn. Micăsasa, jud. 
Sibiu), 
Costache 
Mocanu Miluță (corn.
satul Poiana, jud. Botoșani) — 
AUTOTURISME .,Skoda 120 L".

© TRAGEREA OBIȘNUITA 
LOTO de astăzi, 31 octombrie 
1980, se televizează în direct,. în- 
cepînd de la ora 13.25.
• CIȘTIGURILE TRAGERII LO

TO DIN 24 OCTOMBRIE 1980. Cat. 
1 : 1 var'antă 100°/n (autoturism
Dacia 1300) și 2 variante 25% a 
17.500 lei ; cat. 2:7 a 12.275 lei;

11,50 a 7.472 lei ; cat. 4 : 
2.232 lei ; cat. 5 : 124,50 
‘ ; cat. 6 : 309,25 a 278

X : 1.578,75 a 100 lei. 
cat. 1 : 263.497 lei. Au- 
„Dacia 1300“ de la cat. 

pe un bilet jucat 100%, 
participantei IOANA

.................... i Semlecan 
(Arad) —'AUTOTURISME 
1300“ ; Cojocaru . Vasile 
Șoimari, jud. Prahova),

Macovei Amelia (Iași), 
Nicolae (Ploiești) și 

■ " Vorona,

cat. 3 :
38,50 a 
a 690 lei ; 
lei ; cat. : 
Report la i 
toturismul 
1, realizat ] 
a revenit 
BLAGA din București.



Balcaniada de box de la Pernik

C. GHEORGHIȘOR, V. IOANA, M? OUĂTlTși G. DONICI- 
PRiHIRE ÎNVINGĂTORII ULTIMEI GALE SEMIFINALE

Campionatele internaționale de tenis de masă ale Iugoslaviei

PERNIK, 30 (prin telefon). în 
sala „Minior" clin localitate, au 
continuat joi întrecerile din ca
drul Balcaniadei de box. De da
ta aceasta, am asistat la multe 
meciuri interesante, întreaga gală 
ridicîndu-se la un bun nivel. La 
reușita spectacolului pugilistic 
și-au dat concursul și cei șase 
sportivi români care au figurat 
în programul reuniunii: Cristian 
Gheorghișor (muscă), Ion Sandu 
(pană), Viorel ioana (semiușoa- 
ră), Marinică Ouatu (mijlocie 
mică), Georgică Donici (semigrea) 
și Nicolae Grigore (supergrea). 
Patru dintre ei au obținut vic
torii clare, aplaudate de nume
roșii spectatori prezenți la între
ceri.

Revelația din acest an a boxu
lui nostru, campionul surpriză 
C. Gheorghișor, a corespuns aș
teptărilor și a reușit să se califice 
în finala primului său concurs 
internațional. El a avut un ad
versar dificil, care a apelat ade

sea la obstrucții, iugoslavul L. 
Simici. Sportivul român, descum
pănit în primele secunde de sti
lul adversarului, și-a pus în va
loare cunoștințele tehnice supe
rioare, determinînd juriul să-i a- 
corde victoria în unanimitate. în 
finala de sîmbătă Gheorghișor îl 
va întîlni pe B. Koci (Turcia). I. 
Sandu a luptat de la egal cu D. 
Marovici (Iugoslavia) doar în pri
ma parte a meciului. Mai proas
păt spre final, iugoslavul s-a im
pus, obținînd victoria la puncte. 
V. Ioana a cîștigat partida cu 
A. Șumer (Turcia), dar numai 
după ce a înțeles că în compania 
puternicului și agresivului său 
adversar nu se poate cîștiga 
decît cu armele tehnicii. Superior 
net la acest capitol, Ioana a 
punctat cu directe de stînga* a- 
cumulînd punctele necesare vic
toriei, mai ales în ultimul rund, 
în finală: Ioana — E. Ciuprenski 
(Bulgaria). M. Ouatu a întîlnit 
în M. Iordanov (Bulgaria) un ad
versar dur, foarte agresiv, hotă-

rît să pună capăt luptei înainte 
de limită. Iordanov a provocat 
încă din start un schimb de lo
vituri foarte puternice, fiecare 
dintre ele putînd aduce k.o.-ul. 
Se pare că și sportivului român 
i-a convenit această tactică. El 
reușește un croșeu de stînga și 
Iordanov este numărat. Reia lup
ta și la următorul schimb Ouatu 
îl face k.o., cu un puternic u- 
percut la ficat. în finală Ouatu 
îl va întîlni pe I. Perunovici 
(Iugoslavia). Și G. Donici s-a ca
lificat în finale. După un meci 
greu, echilibrat, în care cuvîntul 
hotărîtor l-a avut pregătirea fi
zică, sportivul român a primit 
decizia la puncte în partida cu 
P. „Todici (Iugoslavia). în finală 
el va boxa cu V. Bosakov (Bul
garia). Deși a luptat bine și ar 
fi meritat victoria, „supergreul" 
N. Grigore a fost declarat învins 
la puncte de către V. Raziei (Iu
goslavia). Vineri va fi zi de pau
ză, iar sîmbătă vor avea loc fi
nalele, la care vor participa 7 
boxeri români.

JUNIOHII ROMÂNI AU
La Campionatele Internațio

nale de tenis de masă pentru 
juniori ale Iugoslaviei, desfă
șurate zilele trecute în locali
tatea Metlika, sportivii români 
au cucerit trei titluri, in pro
bele pentru echipe de fete și 
de băie(i, precum și la simplu 
fete. Au luat parte reprezen
tative din Austria, Cehoslova
cia, R.F. Germania, România, 
R.S.F. Iugoslavia (6 echipe).

In proba pe echipe fete (an
trenor, Laurențiu Gheorghiu), 
Maria Alboiu — C.S.Ș. Slatina 
și Olga Nemeș — Constructo
rul Tg. Mureș au învins în fi
nală formația Cehoslovaciei 
(Pnavdikova, Koțova), cu sco
rul de 3—0. Echipa masculină, 
formată din Mircea Nicorescu 
— Universitatea Craiova, An
dras Fejer — C.S.Ș. Oclorheiu. 
Secuiesc și Paul Haldan — U- 
niversitatea Craiova (antrenor, 
Virgil Bălan), a cîștigat cu 3-2 
finala cu reprezentativa Ceho-

CÎȘTIGAT TREI Tllitlill
slovaciei, alcătuită din Stepa-, 
nek și M. Broda.

La simplu fete titlul a re
venit jucătoarei românce Ma
ria Alboiu, care a cîștigat cu 
2—0 finala cu iugoslava FazllcL 
Olga Nemeș a ocupat locul VI, 
fiind învinsă cu 2—0 de An- 
dreja Ojstersek (Iugoslavia). 
La simplu băieți titlul a fost 
cîștigat de Zbynek Stepanek 
(Cehoslovacia), Nicorescu fiind 
eliminat în primul tur, Haldan 
în turul III, iar Fejer în „sfer
turi".

La dublu fete, Maria Alboiu 
și Olga Nemeș au ocupat locul 
II, fiind învinse în finală, cu 
1—2, de Pravdikova — Koțova. 
Situație similară la dublu bă
ieți: Nicorescu, Fejer — Stepa
nek, Broda 0—2. Proba de du
blu mixt a revenit cuplului 
austriac Wiltsche, Karner. Ne
meș — Fejer au fost eliminați 
(cu 0—2) de Pravdikova — Ste
panek, iar Alboiu — Haldan de 
Wiltsche — Karner cu scorul 
de 2—1.

In ultima partidă amicală

VOLEIBALIȘTII
DIN NOU

Cea de-a 3-a și ultima întâl
nire amicală de volei dintre 
Dinamo București și S.C. Leip
zig. una dintre formațiile de 
prestigiu ale voleiului din R.D. 
Germană, s-a desfășurat asea
ră, în sala din șos. Ștefan cel 
Mare și s-a încheiat, ca și ce
lelalte două, cu victoria cam
pionilor români, cu 3—0 (14, 12, 
11). Meciul a fost însă mai 
dîrz disputat, oaspeții angajîn- 
du-se cu multă decizie în joc 
și conducînd uneori la diferen
țe de cinci puncte : 13—8 în se
tul I. 6—1 în setul II. Dinamo, 
care a utilizat de data aceasta 
un sextet combinat. cuprin- 
zînd atît titulari de marcă cît 
și jucători mai tineri, s-a re
marcat prin servicii puternice 
și bine dirijate (îndeosebi Tu
tovan), prin 
(Dumănoiu, 
șescu), precum și prin combi-

blocaje
Gîrleanu,

sicure
Pâu-

S. €. Leipzig

Mihai TRANCA

Comentam amănunte după meciul de la Berna

NORVEGIA A ClȘTIGAT PE MERIT CU ELVEȚIA
VICTORIOȘI
nații subtile realizate cu 
zinvoltură de către tînărul 
ordonator de joc Căta-Chițiga. 
La rî ridul lor. oaspeții au eta
lat frumoase calități atletice, 
distingîndu-se îndeosebi prin 
forța atacurilor și serviciilor 
(Hatman, Kiel). Arbitrii I. Nicu- 
lescu și Z. Patru au 
formațiile : DINAMO : 
noiu, Tutovan (Zamfir, Șteflea), 
Păușescu (Gizdavu), Gîrleanu, 
Vrîncuț, Căta-Chițiga (Slabu). 
S.C. LEIPZIG : Purps, Kiel, 
Kertzscher. Hatman, Wagner 
(Weiss, Grassreiner), Dassler.

Cele trei partide amicale sus
ținute de voleibaliștii de la 
Dinamo în compania celor din 
Leipzig s-au dovedit utile pen
tru campionii noștri care, în 

' curînd, vor debuta în noua e- 
diție a C.C.E.

condus 
Dumă-

Gheorghe DEDIU

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
AUTO • Cea de-a 24-a ediție 

a „Raliului Corsicei" s-a înche
iat la Ajaccio cu victoria echipa
jului francez Jean Luc Therier 
— Michel Vial („Porsche"). Pe 
locul secund s-au......................"
vest-germani Rhorl 
pe „Fiat".

clasat piloțll 
și Geistdorfer,

_ Bratislava, în
(m), echipa olandeză Den 

Bosch a întrecut cu 86—79 (44—39) 
formația locală Inter. In aceeași 
competiție, Real Madrid a cîști
gat cu 122—79 (61—36) meciul în 
deplasare cu B.C. Porto.

BASCHET • La 
,C.C.E.‘

CICLISM • Danezul Hans Hen
rik Oersted a stabilit 
record al lumii pentru profesio
niști pe distanța de 5 km. 
velodromul "
haga el a obținut

un nou

Pe
acoperit din Copen- 

__ CT„ __ _ \ ’ de 
5:59,99 (v.r. 6:05,6 aparținea bel-

’ ’ Ferdinand Bracke dingianului 
anul 1964).

timpul

echipa similară a Belgiei.
• în runda a doua a tur-- 

...____ de la Baden, rezervat ma
rilor maeștri, Florin Gheorghiu a 
remizat cu Jan Smejkal, re
zultat consemnat și în partidele 
Miles — Adorjan, Byrne — Va- 
ganian și Gligorici — Stean. 
Spasski l-a învins pe Hoelzl, Be- 
liavski pe Seirawan, Liberson pe 
Van der Wiel, iar Nunn a cîș
tigat la Janetschek. In clasament 
conduc Beliavski, Spasski, Vaga- 
nian, Byrne, Nunn șl Liberson 
cu cîte lVi p, urmați de Florin 
Gheorghiu, Adorjan, Gligorici, 
Smejkal și Miles — cu cîte 1 p 
etc. • După 8 runde și dispu
tarea unor partide întrerupte, în 
turneul de la Bar (Iugoslavia) 
pe primul loc al clasamentului a 
trecut Petrosian — 7 p. ® După 
10 runde în Turneul de la Buenos 
Aires conduce Larsen cu 7 p (2). 
urmat de Liubojevici 6 p (1), An
dersson 6 p, Karpov 5V2 P«

(12-3)
ȘAH 

neului

JUDO • La Haga, campiona
tul european pe echipe a fost 
cîștigat de selecționata Franței, 
fn finală, judokanii francezi au 
întrecut cu 4—3 formația U.R.S.S.

RUGBY o La Essen, în meci 
amical, selecționata de tineret a 
R.F. Germania a învins cu 25—3

TENIS • In primul tur al tur
neului feminin de la Stockholm 
Virginia Ruzici a învins-o cu 
6—3, 7—5 pe Christiane Jolissaint 
(Elveția). Alte rezultate mai im
portante :
6—0, 6—4 ; Hanika — Sands 6—2, 
6—0 ; Bohm — Budarova 1—6, 
6—1, 7—5.

Mandlikova Jexell

Senzație la Berna — vor scrie 
desigur multe ziare — după în- 
frîngerea suferită de Elveția în 
meciul cu Norvegia în prelimi
nariile C.M. (gr. a 4-a). Dar, cel 
14 000 de spectatori care au urmă
rit acest meci vor spune în mod 
obiectiv ’ ’ ' ~ "
purtată de fotbaliștii scandinavi 
este pe ■“ — *-*-
de ce : ______ _ _
chipă omogenă, cu o extraordi
nară putere de luptă, cu o pre
gătire fizică ireproșabilă. Elveția, 
cu cîteva individualități de presti
giu, nu a știut să lege jocul, 
mijlocașii și atacanții fiind nepu
tincioși, ei acționînd doar prin 
acțiuni individuale, în fața ma-

că victoria cu 2—1 re-

deplin meritată. Și iată 
oaspeții au aliniat o e-

sivilor fundași scandinavi, 
altfel, antrenorul gazdelor, 
Walker, a declarat : „Avem ju
cători buni, echipe de club care 
se afirmă pe plan internațional, 
dar din păcate nu avem o re
prezentativă la valoarea cerințe
lor pe plan european. Jucătorii 
nu se acomodează unul cu altul,

De- 
Leo

Corespondență din Zurich

e SPORTUL ÎN FAMILIE dă roade bune 
— pare .să ne convingă isprava celor 6 frați 
Kehoe din micuțul orășel irlandez Wex
ford. Unindu-și puterile, ei au cucerit titlul 
categoriei 640 kg (impresionantă 
la recentul 
la frînghie.
tiție și ea a reunit la Basel, cu prilejul 
ultimei sale ediții, nu mai puțin de 80 e- 
chipe din 12 țări. Revenind la familia 
Kehoe, trebuie precizat că dolofanul ,.sex
tet" deține 11 titluri naționale și a repre
zentat de 4 ori Irlanda în marile compe
tiții ale atestui sport, din păcate, uitat 
la noi. • O INTERESANTA INIȚIATIVA 
a fost luată de federația de box din Italia, 
care studiază posibilitatea instituirii 
meciuri-challenge între două ediții 
campionatelor naționale. Deținătorii __
turii ar fi obligați să o pună în joc de 4 
ori pe an, în fața unor challengeri desem
nați de forul de specialitate. Injecție de 
vitalitate necesară, mai ales acum cînd — 
se anunță din Roma — boxul amator 
sular i-a pierdut pe Patrizio Oliva 
pion olimpic la cat. ușoară), trecut 
la profesionism. « DRUMUL SPRE 
DIONUL „AL SHAAB" din Bagdad
momentan barat, pentru că terenul este 
suspendat pe 2 ani conform unei decizii 
a F.I.F.A. Motivul ? La meciul Irak — 
Kuweit din preliminariile C.M., disputat aci

„medie"!) 
campionat mondial de... „tras 
Există și o asemenea compe-

unor 
ale 

cen-

penin- 
(cam- 
rapid 
STA- 

este

ALTE MECIURI
• La Rostock meciul dintre se

lecționatele R.D. Germane și 
Norvegiei, pentru campionatul eu
ropean rezervat echipelor de ti
neret (grupa a 7-a) s-a încheiat 
în mod surprinzător, cu victoria 
fotbaliștilor norvegieni:
(1—0) ! (autorii golurilor : 
3 și Giske).
• La Praga în meci 

(echipe de tineret) dintre 
slovacia și U.R.S.S., oaspeții au 
terminat învingători cu 2—1 (2—1).
• Localitatea poloneză Slupsk 

a găzduit meciul amical dintre 
selecționatele de tineret ale Po
loniei și Franței. Gazdele au ter
minat învingătoare cu 3—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Baran, 
Walczak și Buda.
• La Bergamo (echipe de ti

neret): Italia — Spania 0—1 (0—0).
• In rejucarea partidei pentru 

„Cupa R.F. Germania" S.C. Frei
burg (care activează în divizia 
secundă) a eliminat cu 3—1 cu
noscuta formație F.C. Kâln. în 
primul joc, cele două echipe ter
minaseră la egalitate 1—1, după 
prelungiri.
• Meciurile disputate in etapa 

a 12-a a campionatului iugoslav: 
Steaua Roșie — Vardar Skoplle
2— 0 ; Dynamo Zagreb — 
cki Niș 0—0 ; Vojvodina 
jeka 2—1 ; Buducnost — 
1—2 ; Napredak •
3— 2 ; Zelezniciar 
Olimpia 
Hajduk 
sament conduce Steaua Roșiet 
17 p, urmată de Olimpia 16 p șl 
Hajduk Split 15 p.

4—0 
Helvik

amical 
Ceho-

Radni- 
— Ri-

Partizan 
OFK Beograd 

■ Borac 3—1 ;
F.C. Zagreb 0—0 ;

Sarajevo 3—0^ în cla- 
cu

in luna martie, arbitrul George Joseph 
(Malaezia) a fost grav maltratat de spec
tatori localnici, cărora li s-a alăturat însuși 
un funcționar al federației gazdă — con
semnează rezultatul anchetei Întreprinse. 
Semnificativ... • VIOLENȚA ȘI PE TERE
NURILE ENGLEZE, unde Miko Carter 
înainta? la Bolton Wanderers, este amenin-

în apropierea tușei. Un alt fotbalist bri
tanic Charlie George (Southampton), a a- 
vut un incident similar cu un fotoreporter 
pe stadionul din Norwich și așteaptă să 
fie chemat în fața justiției. «t> LECȚII 
PENTRU CAMPIONII PRECOCI AI TENI
SULUI oferă Robert Lansdorp — în revista 
„World Tennis" — antrenorul care a lansat 
două mari vedete la vîrstă fragedă, Tracy 
Austin (acum 17 ani) și Andrea Jaeggcr 
(14 ani) Pr-ma lecție are ca titlu : „Stai

formația nu este omogenă...". Pe 
de altă parte, selecționerul nor
vegienilor, Roste Fossen, spunea 
după meci : „Am avut dreptate 
cînd am spus înainte de partidă 
că în cazul unei prestări iden
tice ca și în jocul de la Oslo 
cu România sperăm la un scor 
egal. La Berna, am jucat __ :
bine și am cîștigat". Și ziarele

..................... -1 evoluția . 
și călită ți-

„NEUE ZUR- 
scrie : „în- 

prin tac-

mai

apărute joi subliniază 
slabă a gazdelor 
le învingătorilor. 
CHER ZEITUNG" 
vingătorii s-au impus r__  __
tică, prin jucători care știu ce 
vor, cîștigînd în fața unor gazde 
care nu au luat în considerare 
calitățile 
continentului" iar
TUNG*
proape

formației din nordul 
*“ ‘ .BERNFR ZEI- 

consemnează : „Este a- 
încredibil cum această e-

chipă a putut pierde cu 4—0 pe 
Wembley".

In prima repriză elvețienii au 
fost ca și inexistenți. încă din 
min. 5 oaspeții au deschis sco^"’’_
prin Hareide și pînă la p w 
puteau să conducă și cu 2- 
După reluare, gazdele și-au re
venit, egalînd în min. 49 prin 
Barberis, și au ratat multe oca
zii. Dar iată că în min. 79, la a 
flagrantă greșeală comisă de por
tarul Engcl, norvegienii înscriu 
și obțin victoria prin golul mar
cat de Mathisen. Arbitrul ceho
slovac Dușan Krchnak a condus 
echipele : Elveția : Engel — Sto- 
hler, Wehrli, Luedi, Hein Daann, 
Barberis, Zappa (Elsener). Bot- 
teron, Marti, Schoenenberger, 
Tanner. Norvegia : T. Jacobsen 
— Kordhal, Berntsen, Aas, Gro- 
endalen, Albertsen, Hareide', Ot- 
tesen (Vinje), Dokken (Mathisen), 
P. Jacobsen, Thoresen.

PAUL BETSCHART
.Sport Information' Zurich

grupei
2 1 1
3 11
2 10
10 0

Clasamentul
România 
Norvegia 
Anglia 
Elveția _ . ____- .

Echipa Ungariei debutează abia 
anul viitor. .Următorul meci ' — 
timul în acest an) : Anglia — <u. 
veția, la 19 noiembrie.

1.
2.
3.
4.

o 
î
1
1

3—2 3
3—6 3
5—2 2
1—2 0

DOAR UN SANDVICI PENTRU TITLUL MONDIAL!
S-au împlinit 50 de ani de cînd 

a fost organizat primul campio
nat mondial de fotbal. Țara or
ganizatoare, Uruguay, a cîștigat 
în 1930 titlul de campioană a 
lumii, în finala cu Argentina. 
Ernesto Mascheroni, acum în 
vîrstă de 73 de ani, singurul ră
mas în viață din celebra formație 
„celestă", își reamintește acest 
memorabil eveniment sportiv, 
în paginile revistei FIFA News".

— Este adevărat că înaintea în
ceperii campionatului 
betonul din tribune 
uscase bine ?

— Da, așa a fost. 
Înaintea deschiderii 
a C.M. orașul Montevideo a su
ferit o puternică inundație, care 
a afectat și stadionul care urma 
să găzduiască cele mai multe 
partide.

mondial, 
nici nu se

Cu un an 
primei ediții

cît mai lejer pe picioare î" O POATE CA 
REȚETA O CUNOAȘTE și Ivim Lendl (21 
ani), care a mai rupt o frunză din 
cununa de lauri a lui Bjorn Borg, învin- 
gîndu-1 în finala indoor-ului elvețian. Mar
torii oculari afirmă însă că victoria Umă
rului tenisman cehoslovac a fost obținută 
cu două arme" speciale" : topsin-ul și un 
tempo infernal. Un detaliu suplimentar a- 
supra recentului turneu ne informează că 
din totalul de 38.100 spectatori, 11.000 erau 
școlari, cu intrare gratuită. « TOT CU 
RACHETA, dar mai ușoară, cea de badmin
ton, au cucerit un nou titlu de glorie pen
tru Wimbledon echipierii formației cu a- 
celași nume, în această disciplină înrudită 
cu tenisul. în finala „Cupei Europei" : 
Wimbledon Londra — Hvidovre Copenhaga 
4—3. O ÎNCĂ UNA DIN ALE FOTBALULUI, 
menită însă să ne descrețească frunțile. 
John Mitchell din Penthall (Anglia), su
porter înfocat al echipei locale, a cerut ca 
fiul său nou-născut să fie înscris în regis
trul stării civile cu prenumele 18—18 („for
ty eight to eighteen")... Cifra reprezintă 
golaverajul — remarcabil, e drept — cu 
care F.C. Penthall a terminat campionatul 
districtual unde activează. Numai la insis
tențele funcționarului respectiv, prea entu
ziastul tată a acceptat să adauge încă un 
nume (obișnuit) viitorului cetățean al urbei: 

' Peter 48—18 Mitchell !

— Cum s-a pregătit echipa țarii 
gazdă pentru acest campionat ?

— Poate nu vă vine să credeți, 
dar în cadrul pregătirilor noas
tre s-a intercalat și munca de... 
zidari. Luni întregi, timp de cî
teva ore zilnic, am lucrat la re
construirea stadionului : cu lo
pata și tîrnăcoapele, cu cimentul 
și cărămizile, pentru consolidarea 
fundației și a tribunelor stadio
nului. A fost, ’ 
fizică extrem 
noi jucătorii 
seama cît ne 
meciurilor. _
Nasazzi, s-a specializat în șlefui
rea blocurilor de marmură, Pedro 
Cea — un alt mare jucător, căra 
sacii de ciment etc. Fiecare jucă
tor- al lotului avea ceva de făcut. 
Bineînțeles, în or^le libere fă
ceam doar antrenamente cu ba
lonul, pentru că de fapt cel fizic 
îl executam, intr-un fel, pe sta
dion ca zidari... Pe vremea a- 
ceea, pregătirea tehnică ocupa 
locul 1 în aprecierea calității ju
cătorilor. Cine nu era un artist al 
balonului nu avea ce căuta în 
echipă. Exersam ore întregi șutul 
la poartă, driblingul, stopul 
ambele picioare, cu _ ", 
pieptul. Poate și adversarii noștri 
din finală — argentinienii — a- 
veau aceste calități, dar noi am 
avut un atu în plus : pregătirea 
fizică și rezistența...

— Se știe că ați cucerit campio
natul lumii in 1930 la voi acasă 
în mod meritat. Ce premiu ați 
primit pentru acest succes incon
testabil ?

— Poate nu /ă /ine să credeți: 
un sandvici și o sticlă de bere... 
fără alcool ! Ne-am bucurat atît 
ie mult de victorie, îneît nici nu 
ne gîndeam la alte avantaje. în 
plus bucuria întregii țări era atît 
de mare îneît pretutindeni eram 
stimați

Numai după aceea 
devenit 
sincer 
cea

de fapt, o pregătire 
de utilă, de care 

nici nu ne dădeam 
va ajuta in .timpul 

Căpitanul echipei.

cu
capul, cu

îneît pretutindeni 
și respectați.

fotbalul a 
Ca să fiu 

pacostea

Radu VOIA

profesionist, 
voi spune că 

mai mare a fotbalului pro
fesionist de astăzi o constituie 
banii mulți, acea goană teribilă 
pentru ca jucătorii, tehnicienii, 
managerii și cei din „culise" să 
găsească în acest frumos sport o 
sursă rapidă de înavuțire. Și nu 
e bine âșa...“.
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