
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

A _____ _ V

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste 
a efectuat, in 
vineri, o vizită 
dejul Sălaj.

Ca și vizitele 
tu Mare și Maramureș, intilnirea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu cei ce muncesc și trăiesc în
frățiți pe aceste meleaguri — 
români, maghiari și de alte na
ționalități — s-a înscris în am
plul dialog pe care secretarul 
general a! partidului ii poartă 
permanent cu tara, în vederea 
stabilirii celor mai eficiente 
măsuri in scopul dezvoltării în 
ritm accelerat a tuturor regiu
nilor patriei, concentrării în
tregii energii creatoare a 
poporului nostru spre înfăp
tuirea ia cele mai înalte cote 
de eficiență și calitate, a hotă- 
ririlor Congresului ai XII-lea 
al partidului cu privire Ia pro
pășirea și progresul continuu al 
României socialiste. Și aici, în 
întreprinderile vizitate, în cen
trul dialogului de lucru al se
cretarului general al partidului 
cu reprezentanții organelor lo
cale de partid, cu specialiștii 
din cadrul ministerelor de re
sort și ai unităților economice 
ș-au situat problemele realizării 
integrale și in condiții sporite 
de eficiență și calitate a preve
derilor de plan pe anul in curs 
și pe întregul cincinal, diversi
ficării și înnoirii producției, 
creșterii productivității muncii, 
reducerii cheltuielilor materiale, 
scăderii consumurilor de materii 
prime, combustibil și energie, 
pe baza aplicării tot mai ferme 
a cuceririlor tehnico-științifice, 
în toate sectoarele de activitate.

De asemenea, în unitățile a- 
gricole vizitate au fost analiza
te rezultatele obținute de agri
cultura județului în acest an 
și au fost stabilite măsuri con
crete pentru folosirea cît mai 
rațională a pămintulul.

Pe tot parcursul străbătut de 
coloana oficială, de la Baia 
Mare către Jibou, locuitorii co
munelor și satelor maramureșe
ne și sălăjene au ieșit in in- 
tîmpinarea secretarului general 
al partidului, 
marea bucurie 
oaspete.

Cei prezent! 
Ioanei oficiale 
delung pentru _____
secretarul său general.

Locuitorii județului și-au

România, 
cursul zilei de 
de lucru in jo

in județele Sa-

manifestîndu-și 
de a-I avea ca

ia trecerea 
au ovaționat 

partid

co- 
în- 

si

exprimat unanim adeziunea 
politica internă șl externă 
partidului șl statului nostru, 
cărei străluci* promotor 
tovarășul Nicolae 
hot&rîrea lor ca, strînși 
in jurul partidului, al secreta
rului său general, să facă totul 
pentru înfăptuirea marilor i- 
dcaluri de progres și bunăsta
re ale poporului român, de 
pace, dezarmare, colaborare și 
înțelegere în întreaga lume.

Primirea oficială a tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu a avut 
Ioc in orașul Jibou.

Vizita în județul 
secretarului general 
dului a început la 
dorea Integrata de . 
continuat la întreprinderea de 
confecții.

După plecarea din Jibou, 
dialogul de lucru a continuat 
la ferma nr. 2 Panic a între
prinderii agricole de stat Za
lău și la Cooperativa agricolă 
de producția Herecleaa.

Apoi, vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a continuat pe plat
forma industrială a munici
piului Zalău, Ia întreprinderea 
de țevi, întreprinderea de con
ductori electrici emailați și la 
întreprinderea de anvelope.

Cea de-a treia zi a vizitei de 
lucru întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în județe 
din nord-vestul tării s-a în
cheiat printr-o mare adunare 
populară, desfășurată in centrul 
civic al municipiului Zalău.

Intimpinat cu îndelungi ovații 
ți urale, a luat cuvintui to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului gene
ral al partidului, președintele 
republicii, a fost urmărită cu 
viu interes ți subliniată in re
petate rinduri cu 
plauze. cu urale

Marea adunare 
municipiul Zalău 
intr-o atmosferă 
sărbătoare, 
participant! 
nează, din nou, minute în șir, 
pentru partid, pentru secretarul 
său general, pentru pace.

Vineri 
Nicolae 
intilnire 
Biroului 
de partid. Comitetului Execu
tiv al Consiliului popular jude
țean, cu cadre de conducere 
din industrie, agricultură șl din 
alte sectoare de activitate ale 
județului Sălaj.

la 
a 

al 
este 

Ceaușescu. 
uniți

Sălaj a 
al parti- 
Intreprin- 
in și a

puternice a- 
prelungite.
populară din 
a luat sfîrșit 
de entuziastă 

Zecile de mii de 
aclamă și ovațio-

dupâ-amiazi. tovarășul 
Ceaușescu a avut o 
de lucru eu membrii 
comitetului județean
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MECIURI SPECTACULOASE INTR-UN DEBUT PROMIȚĂTOR 
CARPAȚI" LA HANDBAL FEMININAL „TROFEULUI

TlRGOVISTE, 6 (prin tele
fon). Inimosul public local, de 
atitea ori alături de sportivii 
săi, s-a arătat șl de această da
tă receptiv la frumusețea spec
tacolului sportiv. O sală plină 
a intimpinat azi (n.r. ieri) cele 

a 
Car

lo 
des- 
tov.

8 echipe participante la 
XXI-a edific a „Trofeului 
pațl" la handbal feminin, 
cadrul unei festivități de 
chidere. Cu acest prilej 
Victor Bordea, prim-secretar al 
Comitetului municipal Tirgoviș- 
te al P.C.R., primarul munici
piului, a urat succes handbalis
telor și oficialilor prezenți la 
ediția dîmbovițeană a competi
ției.

ROMANIA „A" — ROMANIA 
„B- 26—18 (13—7). Partidă de
venită tradițională pentru de
butul marilor competiții hand
balistice organizate la noi în 
țară. Șl tot conform tradiției, a

„mare“. Numai 
această dată — probabil 
urmare a faptului că 
multe meciuri de veri- 
s-au disputat în

ciștigat echipa 
că de 
și ca 
foarte 
ficare
— opoziția secundelor a 
remarcabilă, nu numai pe pla
nul ambiției, ci și in direcția 
manevrelor tactice. Dealtfel, 
formația „B“ a șl condus cu 
1—0 și 2—1 în primele 10 mi
nute, apoi scorul s-a menținut 
echilibrat pînă în min. 22. Aici 
a intervenit pofta de joc a 
Eveî Gaaî-Mozsi, care a înscris 
cîteva goluri consecutive, con
tribuind șl la realizarea altora, 
și ducînd avantajul primei for
mații de la 7—6 la 11—6 (min. 
27). După această destul de di
ficilă primă repriză, prima e- 
chipă a României — a cărei 
evoluție ne interesează, firește, 
mai mult — a avut în partea 
a doua o comportare ceva mai

Astăzi, pe stadionul

LOTUL A" nn

comun 
fost

ia
43,

bună, așezarea pe teren părln- 
du-ni-se mai judicioasă, fapt ca 
a determinat și o creștere 
eficacității. In mod normal 
proape, scorul a început să 
proporții: 17—10 în min.
20—11 în min. 47, 24—15 în min. 
56. în legătură cu această întîl
nire, mai sînt de subliniat două 
lucruri: buna comportare a por
tarului Viorica Ionică, precum 
și voința și ambiția cu care 
.^Cjundele" și-au apărat șanse
le. Au înscris: Mozsi 7, Oacă 4, 
Torok 3, Avădanei 3, Ștefano- 
vici 2, Grigoraș 2, Ciubotar.i 2, 
Marian 1, Turbatu 1, Covallue 
1 — pentru echipa „A"; Caza
ca 10, Dorgo 2, Pleșoianu 2. 
Mocanu 1, Morariu 1, Chirită 1, 
Gavră 1 — pentru echipa. „B*.

Călin ANTONESCU

(Continuare in pag. a t-a)

„23 August“, de la ora 17,30

DE FOTBAL SUSȚINE
ÎN COMPANIA SELECȚIONATEI

Iubitorii fotbalului din Ca
pitală vor avea posibilitatea 
să urmărească o nouă și inte
resantă întîlnire de verificare 
a „tricolorilor". După ce săp- 
tămina trecută proaspăta con
ducere tehnică a primei 
noastre reprezentative (Mir
cea Lucescu — Mircea 
Rădulescu) a testat po
tențialul de joe al selecționa- 
bililor în fața medaliaților cu 
bronz la C.M. de juniori din 
Australia, iată că astăzi (pe 
stadionul „23 August", de la 
ora 17,30) Lotul „A" — din 
care va fi alcătuit „unspreze-

In pregătirea Conferinței pe țară a mișcării sportive

ADUNĂRILE Șl CONFERINȚELE DE DĂRI DE SEAMA Șl ALEGERI
IN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE LOCALE

cele" pentru meciul cu Elveția 
(miercuri. 11 noiembrie), ul
timul său joc din prelimina
riile C.M. — va avea ca ad
versară selecționata Capitalei, 
din componența căreia fac 
parte numai jucători de Divi
zia „A".

„Scopul acestei 
ne spunea 
pal Mircea 
cela de a 
jucătorilor 
deosebită : 
flectoarelor, 
replică viguroasă din 
unui sparring-partner 
țios", 
norul echipei naționale 
cearcă să-i introducă pe . 
colori" în atmosfera meciului 
de la Berna. Din păcate, însă, 
au intervenit șl trei indispo
nibilități : Dudu Georgescu, 
Cămătaru și Custov. In aceste 
condiții, conducerea tehnică 
ne-a informat că va începe 
partida de azi cu următorul 
„11“ probabil : Moraru — Red-

partide — 
antrenorul princi- 

Lucescu — este a- 
urmări potențialul 

într-o ambiantă 
joc Ia lumina re

public numeros, 
partea 

____  ____ ambi- 
Cu alte cuvinte, antre- 

în- 
„tri-

UN JOC-TEST

CAPITALEI
nic, Sameș (Iorgulescu), Ște- 
fănescu, Stănescu — Țicleanu, 
Augustin (Boloni), Klein, Bă
lăci — Gabor, M. Sandu. 
Pe lista rezervelor vor figura: 
Ducadam, Andone, Strcdie, 
Geolgău și Văetuș.

Selecționata Capitalei (antre
nor Constantin Cernăianu) va 
fi alcătuită din următorul lot: 
Speriatu ' 
tari ; I._ -------- _ -
-in, Cazan, Munteanu II, 
dor, Dragnea, O. Ionescu, 
mionov, 
Țălnar, 
Stoichiță 
de cîmp.

itu și Eftimescu — por- 
M. Marian, Pană, I. Ma- 

Fo- 
Si- 

Minea, 
Terheș, 
jucători

I. Mureșan, 
Grigore, 

Orac —
FI. 
Și

★
pe terenul 

de la
din str. 
ora 11, 

ca- 
juca marți, 10 no- 

în localitatea Witin- 
similară a

Tot astăzi,
dr. Staicovici, 
reprezentativa de tineret, 
re va 
iembrie, 
gen, cu formația
Elveției. în cadrul prelimina
riilor C.E., întîlnește divizio
nara „A“ Progresul-Vulcan.

In luna noiembrie și pină la 
sfîrșitul anului, sub conduce
rea organelor de partid, se 
desfășoară adunările și confe
rințele de dări de seamă și ale
geri ale asociațiilor, cluburilor, 
consiliilor orășenești, munici
pale și județene pentru educa
ție fizică și sport. Această am
plă acțiune, de mare impor
tanță pentru dezvoltarea conti
nuă a mișcării sportive, trebuie 
să fie temeinic pregătită și or
ganizată, pentru a se realiza o 
analiză exigentă, profundă și 
multilaterală a rezultatelor ob
ținute pînă acum și, mai ales, 
pentru stabilirea celor mai efi
ciente măsuri în vederea în
deplinirii exemplare a Progra
mului de dezvoltare a activită
ții de educație fizică și sport 
pînă în anul 1985, a hotărîrii 
conducerii partidului și a indi
cațiilor date, în acest domeniu, 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu,

secretarul general al partidu
lui.

Principalele probleme pe a- 
genda acestor adunări sînt: dez
voltarea multilaterală a educa
ției fizice, sportului și turis
mului de masă, cuprinderea și 
participarea întregului tineret, 
a populației de la orașe și sate 
în mișcarea sportivă de masă, 
creșterea rolului organizațiilor 
sportive în desfășurarea unei 
bogate și permanente activități 
sportive, organizarea științifică 
și integrarea tot mai deplină a 
educației fizice în ansamblul 
muncii educative, generalizarea 
experienței pozitive, valorifica
rea într-o măsură sporită a 
tuturor condițiilor și posibilită
ților existente și îmbunătăți
rea organizării, calității și efi
cienței educației fizicei sportu
lui de masă și de performantă.

Perfecționarea organizării și

desfășurării competiției sporti
ve naționale „Daciada" — ho- 
tărîre a Congresului al XII-lea 
al P.C.R., — impune ca, por
nind de la experiența acumu
lată pînă acum, dezbaterile să 
stăruie asupra celor mai adec
vate forme și mijloace pentru 
realizarea unei activități spor-

(Continuare tn pag. 4—5)

In optimile de finală ale Cupel U.E.F.A.

DINAMO BUCUREȘTI -1. F. K. GOTEBORG (Suedia)
Primul joc al dinamoviștilor va avea loc în deplasare (25 no

iembrie), iar returul, la București (9 decembrie).
Citiți în pag. a 8-a programul complet al optimilor de finală, 

precum și o scurtă prezentare a formației suedeze.

Azi, in C. C, E. la tenis de masă

C.S. ARAD - MLADOST ZAGREB (f)
Șl C.S.M. CLUJ-NAPOCA- VASUTAS BUDAPESTA (m)

„DAC/ADA" |
—marea competiție națională— ( 
0 GENEROASĂ Șl PERMANENTĂ J 

CHEMARE IA ÎNTRECERI | 
| TOT MAI ATRACTIVE, DE CALITATE! |
| (pag. 4-5) |

Astăzi, de la ora 17, la Arad 
și Cluj-Napoca echipele noas
tre campioane la tenis de ma
să primesc replica unor puter
nice formații, în cadrul Cupei 
campionilor europeni. Echipa 
feminină C.S. Arad va juca 
în sala din str. Mihail Emines- 
cu în compania formației iu
goslave Mladost Zagreb, într-o 
partidă care se anunță echi
librată, chiar cu un plus de 
partea româncelor. Pentru a 
ciștiga, cele trei sportive care 
vor fi trimise la masa de joc 
de antrenorul Emil Prokopccz 
(probabil Eva Ferenczi, Olga 
Nemeș, Magdalena Leszay, cu 
Judith Borbcly rezervă) vor 
trebui să arunce, TOATE. în 
luptă întreaga lor pricepere, să 
acționeze curajos. Branka Ba-

tinici (locul al treilea la recen
tele campionate internaționale 
ale Belgiei, nelipsită, ca și 
colegele ei, de la concursuri 
mari și mici), Dubravka Fabri. 
Amela Fazii și Jasna Bernar- 
dici putînd fi întrecute prin- 
tr-un joc bine orientat tactic. 
Eva Ferenczi trebuie să-și a- 
dauge noi victorii în palmares 
ca și Olga Nemeș.

La Cluj-Napoca, antrenorul 
emerit Farkas Paneth are o 
sarcină dificilă, datorată nu 
numai valorii adversarului, ci 
și efectivului restrîns și neo
mogen de care dispune. Fireș
te. F. Paneth nu este dintre cei 
care se dau bătuți dinainte și 
ne-a asigurat că Șerban Doboș! 
— un jucător tenace. Simion

Crișan, Eugen Borca, Ovidiu 
Mesaroș și Ștefan Nagy sint 
gata să facă tot ce le stă in 
puteri. De partea cealaltă a fi- 
leului : Gabor Gergely — din 
„echipa de aur" a Ungariei, 
posesorul a numeroase titluri, 
inclusiv mondiale, al 8-lea în 
ierarhia europeană. Jănos Ta* 
kâes — tot din echipa Unga
riei. Istvan Nozicska, Bela 
Frank sau Imre Kovacs.

Teoretic, nu sîntem favoriți, 
dar să nu uităm că în Sala 
sporturilor din Cluj-Napoca 
Gergely a lăsat niște seturi, 
chiar un meci, că TakâcȘ nu 
are totdeauna „zile bune", că 
Șerban Doboși și Simion Cri
șan sînt capabili uneori de mai 
mult decit dau de obicei.



Df SPORIRE A EflCIENJEI SPORTULUI DE PERFORMANTA
întelegînd responsabilitatea ca

re le revine în direcția crește
rii aportului fiecărui județ la 
ridicarea sportului românesc la 
cote cit mai înalte >n nume
roase centre județene, sub con
ducerea organelor localt. se 
organizează tot mai mu.te con
sfătuiri metodice si cursuri de 
perfecționare a cadre'or de spe
cialitate.

Astfel, recent, pe baza oro- 
gramelor aprobate de C.N.E.F S. 
— Centrul de perfecționare a 
cadrelor, s-au organizat în ju
dețele Constanta, Bistrita- 
Năsăud și Mehedinți acțiuni 
complexe menite să Impulsie 
neze educația fizică «coiară si 
antrenamentul sportiv

Cursurile de perfecționare de 
la Bistrita-Năsăud si de la Con
stanța. realizate pentru pri
ma dată In localitățile respec
tive. și-au dovedit pe deplin 
eficacitatea Ele au reprezentat 
acțiuni metodice deosebit de 
valoroase, prin participarea ar 
tivă creatoare, responsabilă a 
cadrelor de specialitate prin 
abordarea unor probleme de 
mare însemnătate pentru creș
terea eficientei antrenamentu-

’ ■ ...
—

Sportul pe ecran

ÎNVINGĂTORUL"

lui sportiv. Selecția, raționa
lizarea fi standardizarea mij
loacelor de instruire si mode
lare investigația psihologică si 
genetică, 
nificarea 
constituit 
care au 
schimb de opinii si de expe
riență pentru toți participanții. 
La această reușită acțiune a>’ 
contribuit și lecțiile deschis» 
realizate de unele cadre d» 
specialitate, multe dintre ele 
modele pentru toți specialiștii.

Participarea ca lectori a unor 
specialiști de la I.E.F.S.. Cen
trul de perfecționare, din cen
trele universitare Timișoara si 
Constanta si a unor cadre d» 
specialitate si activiști din ju
dețe 
nivel 
ci si 
către__ _____  .. .
direcții de acționare concretă 
in procesul de pregătire a spor
tivului de performantă.

în județul Mehedinți a fost 
organizată redfent cea de-a 
Il-a consfătuire județeană, cu 
tema „Optimizarea procesului 
de educație fizică școlară si a 
antrenamentului sportiv". Din 
dezbaterile purtate pe margi
nea acestei teme au ieșit. în e- 
videntâ unele concluzii de ma
re însemnătate pentru dezvol
tarea. In continuare, a mișcă
rii sportive mehedințene. Ast
fel pentru selecția sportivă s-a 
stabilit un ansamblu de măsuri 
si indicatori care vor permite

programarea si ol»- 
antrenamentului. au 
teme de Drim ordin 
favorizat un larg

a asigurat' nu numai un 
ridicat al acestor cursuri 
posibilitatea stabilirii do 
organele județene a unor

Specialiștilor din județ să dea 
eficienta reală sistemului na
tional de selecție. De asemenea, 
comunicările „Potențialul bio- 
motric al copiilor și juniorilor 
din județul Mehedinți" (prof. 
Gheorghe Dunărințiu. prof. Au
rel Lupu, prof. Dan Butta și 
prof. Serana CioTpa), „Despre 
efort și particularitățile sale în 
lecția de educație fizică" (prof. 
Ion Vlăduț). „Modalități de 
practicare a jocurilor în gră
dinițe" (prof. Cornelia Ciupa- 
gea) ca și altele, au demon
strat capacitatea creatoare a 
profesorilor si antrenorilor de 
a aplica soluții științifice fun
damentale. de mare eficientă, 
pentru optimizarea educației 
fizice școlare și a antrenamen
tului sportiv, cu deosebire la 
nivelul copiilor și juniorilor.

Toate aceste acțiuni demon
strează faptul că la nivelul ju
dețelor există cadre de specia
litate. valoroase, devotate pro
fesiunii lor, competente în re
zolvarea problemelor cu care 
se confruntă astăzi mișcarea 
sportivă pe 'plan local si na
tional.

în pleiada acestor acțiuni 
meritorii se înscriu și cele or
ganizate de județele Dolj. Ba
cău. Cluj, Brașov, Sibiu. Se 
impune ca și celelalte județe 
să-și extindă aria de cuprin
dere sistematică a cadrelor de 
specialitate, în acțiunea de 
perfecționare profesională.

COLEGII NOȘTRI ÎN LIBRĂRII
TENISUL LA VIRF

Radu Vota e din stirpea ce
lor care se urnesc greu, dar 
și cind pornesc nu mai înce
tează să te surprindă, tncu- 
nunind o carieră întreagă ga
zetărească. ne-a dat întii acea 
mică enciclopedie a tenisului 
care a devenit repede un mo
del ai genului și iată-l acum
— la răstimp de doar doi ani
— întocmind și trimițând, eu
femistic vorbind, drept în bra
țele cititorilor (căci pe tej
gheaua librăriilor abia de a 
fost văzut) un nou volum în- 
mănunchlnd experiența și do
cumentarea sa în domeniul 
tenisului, un foarte original 
„Top-Tenis" (care de aseme
nea va face școală, dacă E- 
ditura Sport-Turism va prinde 
din zbor o asemenea admira
bilă idee). Sînt aduși sub ace
lași obroc — dupd criterii ori
cum subiective, personale — 
3® mari campioni al „spor

tului alb", într-o suită de 
scurte biografii, povestite cu 
o fermecătoare simplitate, fie 
că e vorba de William Tilden 
sau Suzanne Lenglen, de Ilie 

• Năstase sau Virginia Ruzicl.
Și, nici o grijă, nu lipsesc 
nici Laver, nici Borg, nici 
McEnroe, nici Chris Evert, 
nici Vilas, nici Țiriac... Toți 
„creatorii de tenis", cum fi 
numește autorul, figurează in 
acest „top11 care se constituie 
aproape intr-un necesar apetit 
dice al enciclopediei. Nu e de
loc de mirare că la un recent 
sondaj alături de loan 
Chirilă, mieii cititori ai 
Bibliotecii „Mihail Sado- 
veanu11 din București l-au 
trecut și pe Radu Voia prin
tre autorii favoriți 1 Colegii 
noștri merită din plin această 
opțiune a celor mai tineri lec
tori ai țării, (vib)

STEJARII DIN CARPAȚI

Cîteodată m Intfmplă șî 
așa. De obicei viața furni
zează materie primă cinema
tografului. De astă dotă, ni 
se pare că ecranul ne tri
mite înapoi ha viață. Numito
rul comun al acestui du-te-vino 
este boxerul Marian Cullniac. 
Parcă ni-l amintim, la Jocurile 
Olimpice de ha Munchen, în 
1972 lupți nd în turul 3, lup- 
tînd bine în ring, chiar dacă 
a fost învins de un 
man oare 
carieră 
Cui in iac 
bun, un băiat frumos, _ __
căruia e greu să-i judeci ca
lități ie morale, dar care prin 
ținuta între corzi putea ori
cum face propagandă favora
bilă „nobilei arte". Vorbim 
ba trecut de „boxerul Culi- 
niac" pentru că acum e la 
modă, a intrat în actualitate, 
„actorul Cullniac**, lansat de 
filmul „învingătorul". Din 
ring, semigreul bălai a trecui 
pe pînzâ, jucînd o 
din viața adevărată 
rulai amator, trimis

prof. RODICA ȘICLOVAN

Rugbyștii noștri și-au ales 
ea simbol frunza de stejar. 
Stegarul de Carpați, copac fal
nic și viguros. Cum sini, de
altfel, și „purtătorii balonului 
oval" de la noi. O carte des
pre ei este așteptată întot
deauna cu interes și se citește 
„cu sufletul la gură", aseme
nea unei șarje pe treisferturi. 
Cu atti mai mult, cu cit cei 
care o scriu sînt zi de zi, 
de mulți ani, în mijlocul aces
tei familii, pentru că, fără în
doială, rugbyul alcătuiește o 
familie, cu necazurile, dar mai 
ales cu bucuriile sale. Dimi- 
trle Căliimachl și Geo Raețchi
— consemnăm cu acest prilej 
debutul editorial al acestei 
„echipe" de cronicari f erven ți
— și-au asumat misiunea difi-

cită, dar de care s-au achitat 
cu deosebit succes, de a pre
zenta „tot ce a fost mal re
prezentativ, mai frapant in ul
timele două decenii de rugby 
românesc". în „Cei 15 din 
Carpați" — frumos și inspi
rat titlu — vom intilni pe cei 
mai de seamă “ ‘
cestei perioade, 
„semnat1*, mal 
tele București 
*63, 'Wellington 
*76, Cardiff ’79, Dublin 
momente de vîrf ale acestor 
20 de ani. Dar, această carte 
nu se povestește, se citește... 
Rindurile noastre nu sînt, 
de<i, decit o invitație de a 
face cunoștință cu „cei 15 din 
Carpați... (Emanuel FANTA- 
NEANU).

jucâtori ai a- 
eei care au 
ales, momen- 
'60, Toulouse 
'ÎS, București 

~ " *80,

o făcut 
profesionistă, 
o fost un

o rgen ti
uite rlor 
Morion 
pugilist 
cu stil,

frîrvtură 
a boee- 
de sce

narist (Dumitru Furdui) pe 
pantele înălțătoare ale glo
riei. dar și pe cele coborî- 
toare ale InfringerM. Specta
torul nu trebuie să caute si
militudini între întîmplările 
prin care trece eroul de fk’m 
Cristea Soare și cele prin 
care va fi trecut interpretul. 
Sigur că Marian Culiniac a 
și onorat boxul, dar l-a moi 
și trădai cîteodată, el cu
noaște deci foarte bine toate 
stările prin care regizorul 
(Tudor Mărăscu) l-a obtigal 
să treacă. Se spune chio* 
că și-a făcut cu talent dato
ria artistică, dincolo de cea 
magistral achitată In ringul 
cinematografic. Nu vă po
vestim filmul, pentru că • 
puțin din „Rocky", și puțin 
dte „Campionul", ceea ce nu 
vrea să însemne pastișă, ci 
doar constatarea că subiechJ 
pugiMstic e foarte căutat 
printre creatorii de film. Su
biectul e din lumea noastră, 
chior dacă pe alocuri revolu
tă, și de aceea filmul merită 
a fi văzut. Dacă aș fi direc
torul Palatului sporturilor, l-aș 
programa zilnic în completa
rea galelor finalelor campio
natului național, (v.b.)

Profesorii de educație fizică și sport, antrenorii, medicii 
sportivi, activiștii sportivi și sportivii, precum și consiliile 
pentru educație fizică și sport județene, municipale și oră
șenești, 
militare 
în 1982, 
manță", 
școală*, 
canoe*, 
adreseze, in scris sau telefonic, Centrului de cercetări pen
tru educație fizică și sport, București, Bd. Muncii 37-39, tel. 
21.55.13 sau 20.70.40/74 sau 96 pentru informații suplimen-

cluburile și asociațiile sportive (sindicale, școlare, 
și sătești) care doresc să primească cu regularitate, 
lucrările sportive documentare „Sportul de perfor- 
„Sportul la copii și juniori”, „Educația fizică in 
„Buletinul informativ", „Atletism", „Fotbal", „Caiac- 
„Canotaj", „Handbal", „Lupte" etc. trebuie să se

VASILE MOGA, TURNU 
GURELE. Vreți să devetnițl ar
bitru de fotbal ? Aveți și asen
timentul... familiei T Oricum, vă 
felicit pentru curaj I Vă puteți 
atinge scopul, urmtnd cursurile 
de arbitri pe care comisiile de 
fotbal de pe lingă Consiliile ju
dețene și municipale pentru e- 
ducație fizică șl sport le orga
nizează din cind in etnd. Lu
crul cel mai greu nu este în
vățarea regulamentului, 
pllcarea lui. La acest 
n-u există arbitru care să nu fi 
dat greș. Vă urez ca dv.
• excepție 1

MANOLE STOICA, 
RESTI. Lucian Popescu 
campion al Europei în 
profesionist, la categoriile mus
că, cocoș șl pană. Performanțele 
sale au fost realizate cu 50 de 
ani in urmă.

CONSTANTIN POPESCU, CO
MUNA MOVILA. Pină acum — 
de multe ori șl-a spus cuvîntul 
șl neșansa — n-am obținut nici 
o victorie asupra primei repre
zentative de fotbal a Ungariei. 
Ne-am oprit la rezultatele de 
egalitate. Și, totuși, se poate

spune o întîlmre intre pri
mele echipe, disputată cu ani 
in urmă ia București, ne-a dat 
cîștig de cauză : 2—1. Dar, par
tida s-a disputat sub titulatura 
de... București — Budapesta. Pă
cat ! Am fi spart de mult ghi
nionul !

ci... a-
capitol,

să fiți

BUCU- 
a fost 

boxul

EUGEN OLARU, CRAIOVA. 
Am înțeles din lunga dv. scri
soare că sinteți un pasionat al 
fotbalului. Ne spuneți că Iubiți 
toate echipele noastre de fotbal. 
Vă cred. Dar, pe nici una din
tre ele mai mult decit pe ce
lelalte ? Nici măcar pe Univer
sitatea Craiova 7 Dați-mi voie să 
nu vă cred 1 Nici arbitrii nu 
sini atit de imparțiali cit susți
neți că sinteți dv. Mă 
prin cele ce scrieți să cred in... 
minuni !

B. TIBERIU, ORADEA. Aveți • 
evidentă impecabilă : BSldnl a 
Jucat de 42 de ori in echipa na
țională de fotbal, in 38 de me
ciuri fiind prezent in teren din 
minutul 1 pină la fluierul final.

obligați

MANIFESTARE ȘTIINȚIFICĂ

BOXUL, In enciclopedie
Cu aceeași preocupare re

marcabilă pentru prezentarea 
arafică, pe care a dovedit-o 
în ultimul timp față de căr
țile de istoriografie sportivă 
menite să împodobească bi
bliotecile iubitorilor de sport. 
Editura Sport-Turism a făcut 
să apară și cartea confratelui 
Victor Bănclulescu : „Bdx — 
Mică enciclopedie**.

Autorul nu mai are nevoie 
de nici o prezentare specială, 
ei fiind cunoscut pentru dra
gostea cu care s-a aplecat în
totdeauna asupra fenomenului 
sportiv, pentru erudiția de 
care a dat dovadă în tot ceea 
ce « scris despre sportul din

zilele noastre și din alte tim
puri, cufundate pentru cei 
mai mulți in necunoscut.

Subiectul ales acum fiind 
boxul. Disciplină cu o „priză'* 
deosebită in rindurile pasiona- 
ților de sport, el oferă prin 
datele sale enciclopedice, ca și 
prin interesantele comentarii 
care le însoțesc, o lectură cap
tivantă și instructivă în ace
lași timp, un refugiu plăcut 
ori de cite ori simți nevoia 
să-ți reamintești momentele 
de referință ale acestui sport. 
O carte, deci, care nu se ci
tește numai o dală...
BERAR IU).

Gotelet — Judo, tehnici de• Vlad Grigore, N. Lașcu, V.
U sol.
• Cos tic ă Leșu — Radioreceptoare pentru amatori
• Arisleia Hrișcă, Corneliu Negulescu — Baschet 

todică")
• Yolanda Nicoară, R. Busnca — Slănic Moldova 

îndreptar turistic**)
• Constantin Cioroln — Litoralul românesc
• Femande Ghirea — Cumpăna haiducului (col. 

legende-)
• Janos Bencsik — Proiecții europene
• Karel Capek — Drumuri prin Europa (trad, 

•lovacă).
• • • • — Gorj (cea. „Ghlduri Județene")
• • ♦ • — Dolj (col. „Ghlduri județene")
• • • • — Neamț (col. „Ghlduri județene")
• ••• — Timiș (col. „Ghiduri județene").
• • • ♦ — Vrancea (col. „Ghiduri județene")

(col.

(col.

(Jack

luptă

,,Me-

„Locuri și

din ceho-

Un frumos jubileu

M ȘTEFĂNESCU ATACA TITLUL
Reuniunea de joi a însem

nat un frumos succes pentru 
formația antrenorului Mircea 
Ștefănescu, care a repurtat o 
întreită victorie. Lupta pentru 
titlu se anunță deosebit de 
interesantă In acest an, prota- 
Soniști fiind : Gli. Tănase A. 

iraîlovschi, M. Ștefănescu si 
I. Marinescu

Cu toată vremea rea, care 
• reprezentat un coeficient 
negativ, ' _ ‘ .
S din cei 8 cîștigători 
îmbunătățit recordul, 
țansele hfrtiei au fost confir
mate, excepție făcfnd 
care, de această dată, 
Sus cu multă docilitate la so- 

cițările Iul Aurel Ștefănescu. 
O cursă frumoasă, din cap în 
cap, a făcut Poenița II, foarte 
bine condusă de Gh. Grigore.

Duminică se vor disputa 
„Premiul de toamnă" ți „Pre
miul de consolare" rezervate 
amatorilor. REZULTATE TEH
NICE. Cursa 1: 1. Romița
(M. Ștefănescu) rec. 1:40.6, 2. 
Ionatan. Simplu 10, ordinea 
16. Cursa a n-a : 1. Realista
(L Oană) rec. 1:37,6, X Ruleta,

de circa o secundă, 
ți-au 

Toate

Solara, 
»-a iu-

X Solstițiu. Simplu 20, ordi
nea 6, event 18, tripla 56. 
Cursa a ni-a : 1. Jovmir (Gh. 
Voinea) perf. 1:29, 2. Rodion 
Simplu 7, ordinea 34, event 17, 
tripla 138. Cursa a IV-a : 1
Solara (A. Ștefănescu) ree 
1:28,7, 2. Gotic, X Bucuria.
Simplu 30, ordinea închisă, e- 
vent 37, tripla 689. Cursa a 
V-a: 1. Poenița II (Gh. Gri
gore) rec. 1:34,2, 2, Sucă. Sim
plu 4, ordinea 40, event 46. 
tripla 1 098. Cursa a Vl-a : 1 
Sibila (M. Ștefănescu) perf 
1:29,5, 2. Oltenița, 3. Rodion 
Simplu 8, ordinea 19, even* 
86, tripla 1816. Cursa a VII-a* 
L Hemeius (N. Gheorghe) perf 
1:29,6, 2. Nuvelista, 3. Podoa
ba. Simplu 1,60, ordinea 3, •- 
vent 25, tripla 75, triplu cîs- 
tigâtor 1 105. Cursa a VUI-a : 
1. Orlando 
rec. 1:39, X 
10, ordinea

Universitatea cultural-științi- 
fică București, in colaborare 
cu Centrul de cercetări pentru 
educație fizică șl sport și 
Consiliul municipal pentru e- 
ducație fizică și sport, anunță 
ținerea cursului de reciclare 
cu tema : „ASPECTE PRAC
TICE PRIVIND ASISTENTA 
PSIHOLOGICA A SPORTIVI
LOR IN PREGĂTIRE ȘI CON
CURS.

Masa rotundă, la care par
ticipă conf. dr. Nicu Alexc, 
directorul CCEFS, psiholog 
Marian Nicuiescu, cercetător 
la Centrul de cercetări al 
CNEFS, și psiholog Ovtdiu 
Smădoiu, de la Centrul de 
medicină sportivă, va avea loc 
luni 9 noiembrie 1981 in sala 
Dalles, Ia orele 12.30.

NUMĂRUL 200 AL PUBLICAȚIEI
SPORTUL ’ DE PERFORMANȚĂ"

Na fac« plăcere să »emnalăm apariția cu numărul jubiliar 200 a 
publicați cri documentare „Sportul ds performanță'*, editată de Centrul 
de cercetări pentru educație fizico și sport al C.N.E.F.S. lată o cifră 
rw numai spectaculoasă, ci și semnificativă, care oglindește o activi
tate de aproape două decenii închinată slujirii mișcării noastre spor
tive, cu deosebire activitățății sportive de performanță. Structurată pe 
rubrici fixe — „Probleme generale ale sportului", „Probleme medico- 
sportive", „Probleme ale ce-rcetării", „Probleme metodice" și „Probleme 
pe romuri de sport" — broșura cuprinde îndeobște, articole, studii» și 
analize selectate șt traduse din materialele și publicațiile de specia- 
tttote sosite dfr» toată lumea. In cei ț7 ani cârc au trecut de la apa
riția primului număr, au fost publicate peste 2 500 de asemenea mate
riale dintr-o tematică vastă, cuprinzînd probleme de mare -actualitate 
ale sportului contemporan. Adresată specialiștilor fenomenului sportiv 
— antrenori, cercetători, profesori de educație fizică, medici, sportivi 
șl activiști — „Sportul de performanță" s-a dovedit o publicație de 
mare utilitate, contribuind efectiv la îmbogățirea bagajului de cunoș
tințe tehnice, metodice, psihologice, medicale, științifice ale tehnicie
nilor sportului nostru, constituind un sprijin real în munca practică de 
dirijarb și perfecționare a procesului de antrenament. Prin intermediul 
broșurii, cele mai noi cunoștințe ale experienței sportive internaționale 
au devenit accesibile tehnicienilor noștri și, din acest punct de ve
dere, se poate spune că munco colectivului redacțional al publica
ției s-a mater!alî®at în multe din performanțele sportului nostru din 
ultimii cwri. Este un motiv de mindrie ci publicației și al oamenilor 
©ane o scot, cărora le urăm, la frumosul jubileu : „La mulți ani I".

nilor sportului nostru, 
dirija rb șl perfecționai

4DMIMISIRATIA DI STAI LOTO PRONOSPORT INrORMEAZA

(A. Brailovschi) 
Diafilm. Simplu 

10, event 10.

Sandi IO NES CU

CIȘTIGUR1LE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 NOIEMBRIE

Categoria 1 : (13 rezultate) 1 va
riantă 100% — autoturism DACIA 
1300 și 1 variantă 25% a 17.500 lei;

Categoria 2 : (12 rezultate) 22,00 
variante a 4.659 lei ;

Categoria 3 : (11 rezultate) 429,00 
variante a 358 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 235.865 
lei.

Autoturismul DACIA 1300 de la 
categoria 1 jucat 100% a fost ob
ținut de GRIGORE NEDELCU din 
Brașov.

DIN NOU MARE
REPORT LA PRONOSPORT 1

Așadar, din nou mari șl nu
meroase succese, din nou un re
port substantial ia categoria I, 
de care va beneficia concursul 
Pronosport de miine, 8 noiembrie 
1931. Cine vor fi marii cîștlgă- 
tort I Desigur, printre aceștia vă 
veți putea înscrie și dv. numele, 
bineînțeles cu condiția de a juca. 
Agențiile Loto-Pronosport mal 
pot primi doar astăzi buletinele 
de participare.

Tragerea Loto 2 de miine, 8 
noiembrie 1931, se va desfășura 
incepînd de la ora 16,38 In sala 
Clubului „Finanțe-Bănci” 
București, str. Doamnei nr. 
numerele ciștigătoare vor 
nunțate in cursul serii la 
și televiziune.

din
2 ; 

fi a- 
radio

NUMERELE EXTRASE LA 
GEREA LOTO DIN t 

1931
1 ; 59 90ExrJtrțerea 1

42 71 46 
Extragerea

50 36 61 30 89 
FOND TOTAL DE

1.237.904 lei din care 
report la categoria 1.

a H-a :

TRA-
NOIEMBRIE

57 70 43 49

75 19 10 28

C1ȘTIGURI:
500.000 lei



Adeziune deplină ia noua inițiativă de pace a tovarășului Nicolae Ceaușescu, a României socialiste

SPORTIVII SPUN NU - ÎNARMĂRILOR NUCLEARE! 
DA- POLITICII DE PACE!

ACȚIUNEA NO ASTRA UNITA, A TUTUROR, 
VA FACE SĂ TRIUMFE RAȚIUNEA

La atmosfera de fierbinte entu
ziasm, de avînt patriotic și înaltă 
răspundere pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al XII-lea 
în finalul primului an al cincina
lului în curs s-a adăugat puternica 
efervescență politică, de responsa
bilitate pentru viitorul poporului 
român, al popoarelor Europei și ala 
întregii lumi, promovată de noua 
și luminoasa, de atît de plina de 
umanism inițiativă de pace a to
varășului Nicolae Ceaușescu.

Asemenea întregii suflări a țării, 
sportivii și întregul activ al miș
cării sportive au luat cunoștință 
cu deosebit interes și satisfacția 
de conținutul Apelului pentru de
zarmare și pace al F.D.U.S., în 
care recunosc concepția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în această pro
blemă vitală a omenirii și a fie
căruia dintre noi. Fiecare rînd 
din Apel, ca și amplele referiri 
din înflăcăratele cuvîntări rostite 
de secretarul general al partidului 
la marile adunări populare de la 
Brăila, Galați, Satu Mare, Baia 
Mare și Zalău au aflat un puter
nic ecou în inimile tineretului 
sportiv, ale tuturor celor ce mun
cesc în mișcarea sportivă, care văd 
in inițiativa președintelui țării o 
nouă și puternică expresie a înal
tei griji și răspunderi pentru 
viața, munca și liniștea poporului 
român și ale tuturor popoarelor 
lumii, pentru destinele întregii ci
vilizații umane, ca și pentru edi
ficarea unei lumi a prieteniei și

colaborării, din care să fie excluse 
armele, războaiele. Ei își exprimă 
totala adeziune și se dovedesc 
gata să acționeze în spiritul Ape
lului pentru dezarmare și pace al 
F.D.U.S., să urmeze însuflețitoa- 
rele chemări din cuvîntările rostite 
în aceste zile de secretarul gene
ral al partidului și care fac să 
crească rîndurile celor ce se ridică 
în apărarea păcii, a vieții pe 
pămînt.

Această hotărâre izvorăște din 
convingerea fiecăruia dintre noi că 
in situația internațională s-a ajuns 
la o serioasă agravare, care face să 
crească pericolul unor noi con
flicte, pericolul unui nou război, 
cu urmări incalculabile pentru 
existența omenirii. Fiecare își dă 
bine seama că suma fantastică ce 
se cheltuiește azi în lume pentru 
înarmări și care a ajuns la 500 
miliarde de dolari pe an, făcînd 
să crească arsenalele nucleare ca
pabile să distrugă nu o dată, ci de 
cîteva ori omenirea, reprezintă nu 
numai frustrarea popoarelor de im
portante mijloace capabile să con
tribuie la înfăptuirea programelor 
de dezvoltare economică și socială 
a fiecărei țări, să sprijine popoa
rele din țările subdezvoltate în 
efortul lor de progres, să ajute la 
făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, ci constituie în același 
timp un veritabil și deosebit de 
periculos atentat la viața planetei.

Tinerii sportivi, toți cei ce acti
vează în sport își dau seama că

SÎNT CAMPION OLIMPIC PENTRU 
CĂ ESTE PACE

Datorită regulamentului Federației internaționale de 
lupte, noi, luptătorii, avem un foarte bogat program 
competiționaL Campionatele europene se organizează 
în fiecare an, iar cele mondiale de asemenea, cu ex
cepția anilor în care au loc Jocurile Olimpice. Aceste 
mari competiții sportive reprezintă tot atîtea prilejuri 
de întîlnire între sportivii din țările europene sau din 
diferite alte continente. Noi sîntem adversari pe sal
telele de concurs și ne întrecem într-o luptă dreaptă, 
cinstită, măsurindu-ne în mod corect forța și îndemî- 
narea, dovedindu-ne talentul și pregătirea. în afara 
saltelelor de concurs, noi, luptătorii, antrenorii și ar
bitrii reprezentăm o mare familie, cu numeroase re
lații de prietenie sinceră, chiar dacă partenerii de în
trecere provin din țări cu sisteme sociale diferite. Așa 
este la noi, în sportul luptelor. Cunoaștem relații de 
bună prietenie între antrenori care au fost adversari 
în întrecerile sportive acum 20 sau chiar 30 de ani.

Lunga istorie a Jocurilor Olimpice, competiție care 
reprezintă un simbol al păcii, n-a fost întreruptă de- 
cit de războaie. Eu, azi, sînt campion olimpic, titlu 
pe care l-am obținut, la Moscova, tocmai pentru că 
este pace, pentru că popoarele sînt iubitoare de pace 
și noi, toți tinerii lumii, iubim pacea și prietenia în
tre popoare, ca o singură cale de a trăi și de a ne 
bucura de tinerețea noastră, de roadele muncii noastre.

Tocmai de aceea m-am bucurat mult ascultînd Ape
lai pentru dezarmare și pace lansat de Frontul Demo
crației șl Unității Socialiste, din inițiativa tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în viitoarele întîlniri internaționa
le la care voi participa mă voi face mesagerul acestui 
apel vibrant care cheamă întreaga omenire doritoare 
de pace la acțiuni energice de dezarmare, de destin
dere, de înțelegere.

ȘTEFAN RUSU 
campion olimpic la lupte

TINERETUL VREA SĂ TRĂIASCĂ!
Dezarmare și pace, apărarea dreptului popoarelor 

la viață și libertate, instaurarea liniștii și securității 
pe planeta noastră, fără spectrul intunecat al răz
boaielor si al distrugerilor nucleare — sînt tezele 
chemărilor vibrante ale Apelului adresat lumii în
tregi din inițiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
omul politic pătruns de cele mai puternice senti
mente umaniste, conducătorul mereu preocupat de 
viitorul poporului nostru, dar, în același timp, șt 
de viitorul altor popoare amenințate de tendința 
irațională și iresponsabilă de a se spori în lume 
arsenalul mijloacelor aducătoare de distrugere șl 
moarte.

Noua șl strălucita inițiativă de pace a președin
telui României socialiste a găsit un răsunet adînc 
îp inimile și conștiința noastră, chemările Apelului 
exprimînd voința sacră a întregului popor român, 
dornic de a-și făuri în liniște un viitor prosper 
și luminos. Oamenii muncii din țara noastră se ridică 
cu hotărîre și fermitate la acțiuni ce exprimă che
marea Ia salvgardarea păcii, la apărarea vieții noas
tre și a copiilor noștri; tineretul nostru, crescut și 
educat de partid în spirit revoluționar, spune cu 
toată tăria un NU hotărît războiului, un DA păcii. 
Pentru a putea învăța și munci în liniște, pentru 
a se putea bucura de binefacerile culturii și a-si 
petrece timpul liber în parcuri și pe terenurile de 
sport și agrement. 

producerea bombei cu neutroni și 
a altor arme de distrugere în 
masă, amplasarea de noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiu
ne în Europa sînt tot atîtea ame
nințări grave la viața noastră, a 
celor ce trăim pe acest continent, 
ca și a tuturor celorlalte popoare. 
Sportivii, antrenorii și ceilalți teh
nicieni ai sportului își dau seama 
că politica de război lovește crunt, 
între altele, și în activitatea spor
tivă, îi reduce simțitor mijloacele 
și proporțiile și știu din istorie că 
războaiele și sportul nu au coexistat 
niciodată. De aceea, întregul tine
ret sportiv al patriei, ca și toți 
cei ce muncesc în sport își unese 
glasurile cu întregul popor, in 
sprijinul noii inițiative de pace a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, ur- 
mîndu-1 strâns uniți în marile ac
țiuni pentru pace, înțelegere, în
credere și colaborare internațio
nală, împotriva politicii de război, 
împotriva a tot ceea ce amenință 
dreptul popoarelor la o dezvoltare 
liberă, și suverană, la adăpost de 
orice amestec sau agresiune din 
afară.

Iată numai cîteva din nobilele 
idei cuprinse in Apelul pentru 
dezarmare și pace al F.D.U.S., cu 
puternice ecouri in inimile tine
retului sportiv, așa cum, dealtfel, 
reiese și din scrisorile tot mai 
numeroase adresate redacției și 
din care continuăm să publicăm și 
în pagina de față.

Pentru tineretul sportiv al Capitalei nu există 
datorie mai mare, mai nobilă, decît aceea de a 
participa — așa cum o face și pe terenurile de 
sport — la acțiunile de luptă pentru pace, pentru 
un climat de liniște, neamenințat de pericolul bom
belor nucleare și cu neutroni. El cere ca imensei» 
cheltuieli militare să fie folosite în scopuri pașnic», 
pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare eco
nomică și socială a popoarelor, asigurîndu-se ge
nerației tinere posibilitatea de a-și manifesta capa
citatea și forța nu în războaie, ci în muncă și crea
ție, pe pașnicele și frumoasele arene ale sportului.

NICOLAE STANCU 
prim-vicepreședinte al C.M.E.F.S* 

București

DREPTUL EA VIATĂ SĂ EIE APĂRAT!
Apelul pentru dezarmare și pace al Frontului De

mocrației și Unității ' Socialiste din Republica So
cialistă România reprezintă o mărturie și un exem
plu al prezenței constante a României socialiste, a 
președintelui ei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
avangarda nobilei lupte pentru pace, prietenie între 
popoare, pentru un climat favorabil, de destindere, 
de înțelegere, în viața internațională. Ideea majoră 
a acestui Apel, la care ader și eu cu toată ființa 
mea, încadrat In adeziunea totală a poporului nos
tru, a oamenilor de bună credință de pretutindeni, 
constă tocmai în mobilizarea generală pentru instau
rarea unei atmosfere în care toate națiunile lumii să sa 
poată dezvolta liber și suveran, la adăpost de orice 
amestec sau agresiune din afară. Deziderat obliga
toriu, într-o lume In care stocul armelor de distru
gere în masă crește vertiginos, într-o lume în care 
se agită intens cuvinte frumoase despre drepturile 
omului, în timp ce însuși dreptul fundamental al 
oamenilor, dreptul la viață, este pus, nu o dată, 
la zid.

Sînt mîndru că fac parte dintr-un popor care pro
clamă fără echivocuri că are nevoie de pace, de 
pace și iar de pace, pentru a-și făuri viața pe care 
o năzuiește, pentru a consolida societatea socialistă 
multilateral dezvoltată și a înainta spre comunism. 
Iată de ce am bucuria să consider pe sportivii noș
tri nu numai ca partlcipanți într-o activitate prin 
excelență pașnică, dar și ca mesageri ai ideilor con
crete pentru dezarmare și pace, pe care le emană 
vibrantul Apel adresat de Frontul Democrației și 
Unității Socialiste din România

ANDREI RADULESCU 
președintele Federației române de fotbal

DOAR ÎNTRECERI PRIETENEȘTI
Peste sfîrșitul veacului acesta — pe care un cu

noscut scriitor francez îl definea, sintetic și inspirat, 
„un straniu secol al sportului* — planează din ce 
în ce mai amenințător pericolul unor conflagrații 
devastatoare. Generoasele motivații etice și uma
nitare care au generat marea explozie a sportului 
în lumea modernă, a întrecerilor sub curatul stin
dard pe care stă scris „Citius, altius, fortius" sînt 
concurate, în spatele scenei, de gînduri mizantro
pice, ofensatoare a tot ceea ce numim întrecere 
pură, prietenoasă. In care învingător și învins își 
dau mina cu respect.

De peste patru decenii trăiesc în mijlocul acestei 
lumi frumoase a sportului, mai tntîi ca practicant 
al cîtorva discipline, apoi ca antrenor. în această 
ultimă ipostază am activat peste 20 de ani la ecta-

Generosul îndemn la rațiune, vibranta che
mare ia luptă pentru pace, izvorîte din nobila 
gîndire revoluționară, din profundul umanism 
al președintelui NICOLAE CEAUȘESCU șl con
cretizate în Apelul lansat întregii lumi de Froa- 
tul Democrației șl Unității Socialiste au aflai 
un deosebit ecou, o totală adeziune în rîndurile 
întregului nostru popor, ale maselor progre
siste de pretutindeni. Oamenii muncii din 
România socialistă, consecvenți militanți pentru 
transpunerea în viață a visului de milenii al 
omenirii, PACEA, șî-au manifestat șl continuă 
să-și manifeste deplina aprobare față de ideile 
cuprinse in acest Apel. In adunări și mitinguri 
care au loc în întreprinderi șl instituții din 
toata colțurile țării, muncitori sau intelectual, 
tineri sau virstnid dau glas hotărfrU Întregului 
nostru popor de a-șl înzeci eforturile pentru a 
impune oprirea aberantei curse a înarmărilor, 
reducerea cheltuielilor militare, tnlăturarea pe
ricolului unei conflagrații mondiale. Asemenea 
însuflețitoar» adunări vor continua să albă 
loc și in aceste zile, sub lozind mobilizatoare 
precum : „Vrem pace pe planeta Pămînt”, „NU 
- bombei cu neutroni*, „NU - rachetelor ia 
Europa”, pretutindeni fiind rostite, intr-o alătu
rare firească, două nume cu putere de simbol: 
„Ceaușescu - Pace I*

In primele rinduri ale celor care-și unesc 
glasurile în nobila chemare la luptă peatra 
pace se află și tinerii sportivi al României 
socialiste, militanți activi pentru pace. „Vrea 
să ne întilnim cu tinerii de pretutindeni in în
treceri loiale, să ne bucurăm de viață, nici
decum să devenim, prin voința unora - atît de 
puțini - adversari într-o competiție a morții" - 
sînt cuvinte care pot fi auzite frecvent, in du
huri și asociații, in toate orașele și comunele 
țării.

pele. reprezentative de volei ale României și chiar 
ale altor țări, trăind momente emoționante produse 
de acel tainic și profund sentiment de prietenie care 
leagă îndeobște tinerii sportivi de pretutindeni, tn 
arene și In afara lor. Lumea sportivă respinge cu 
fermitate dușmănia, gestul urît, necavaleresc, cru
zimea, violența. Tinerii doresc să-și dovedească doar 
iscusința în joc, virtuțile lor și ale neamurilor p» 
care le reprezintă în concursuri pașnice, frumoase. 
Pentru acești tineri, ca și pentru ceilalți oameni care a» 
întrec în diverse domenii ale științei, artei și cul
turii, acțiunile ce atentează la viața omului, ce sub
minează existența sa pașnică, demnitatea, efortul 
creator, libertatea și fericirea sa, toate acele acțiuni 
aducătoare de tristețe și moarte sînt și trebuie si 
fie scoase în afara legii.

Pentru aceste vieți tinere, pentru aspirațiile și vi
itorul lor și, deci, al omenirii, toți oamenii de bine 
de pe planeta noastră trebuie să-și ridice cu hotă
rîre glasul și brațul. Să-1 oferim tinereții numai 
frumoasele întreceri ludice, științifice sau artistice 
și s-o apărăm cu toată forța. Sînt gînduri pe care 
mi le inspiră nobila inițiativă a președintelui Româ
niei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, recentul Apel al 
F.D.U.S. pentru dezarmare și pace.

NICOLAE SOTIR 
antrenor emerit de velei

SÎNTEM CHEMAU SĂ LUĂM ATITUDINE, 
SI 0 VOM LUA!

Pentru orice conștiință care trăiește cu octal des
chiși asupra lumii, Apelul pentru dezarmare și pace 
al Frontului Democrației și Unității Socialiste din 
Republica Socialistă România este o nouă dovadă a 
voinței de pace a acestui popor de la Carpați și Du
năre. Pentru noi, românii. Apelul inspirat de gîndirea 
profund realistă și de un nobil spirit umanist a pre
ședintelui țării, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este un 
nou motiv de mîndrie patriotică. Dacă pretutindeni ta 
lume se pot afla voci care luptă împotriva războiului, 
dacă forțe progresiste de pe toate continentele chea
mă azi la rațiune, nicăieri o mare personalitate poli
tică, un mare om de stat nu și-a făcut o preocupare 
atît de statornică, nu a luat o poziție atît de hotărită 
împotriva amenințării războiului, nu și-a făcut un a- 
devărat crez din lupta pentru a asigura omenirii cel 
mai frumos vis, cel mal frumos ideal — PACEA.

Sîntem chemați să luăm atitudine și o vom lua, 
conștienți că numai unindp-ne forțele putem schimba 
cursul istoriei globului de, pe drumul periculos prefi
gurat de nefasta cursă a înarmării nucleare. Lucre» 
într-un domeniu științific și cunosc puterea științei. 
Din păcate, cele mai înaintate cuceriri ale geniului 
omenesc au fost uneori folosite pentru a crea mijloace 
de distrugere în masă, arme capabile să facă din pla
neta Pămînt o planetă moartă. Se cheltuiesc sume 
uriașe, inteligențe sînt deturnate de la o activitate cu 
adevărat creatoare. Și aceasta în vreme ce există oa
meni care mor de foame și de sete, de boli al căror 
leac ar fi putut fi găsit dacă s-ar fi cheltuit pentru 
cercetarea medicală banii înghlțiți de înspăimintătorul 
armament existent azi.

-^Oamenii vor pace I Dar pacea nu vine de la sine, 
lata de ce nu putem sta deoparte aprobind doar pasiv 
o inițiativă de pace. Este nevoie de acțiuni concrete, 
urgente, constructive, pentru a ne impune voința. Sa 
fim un exemplu pentru toate popoarele, așa cum pre
ședintele țării ne este nouă pildă 1

CORNELIU RADUȚ 
șeful Secției sport de performanță ia 

Centrul de cercetări al CJi.E.F.S.
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tive și turistice cu adevărat de 
masă, tacepind cu copiii, pio
nierii, elevii și- studenții» cu 
personalul muncitor de la ora- 
ge și sate și, mai ales, impri
marea unui caracter continuu și 
sistematic al acestei activități 
In fiecare școală, intreprindere, 
Instituție, unitate cooperatistă 
gi localitate. Cu toate că nu
mărul participantelor la „Da- 
eiadă” este in continuă crește
re, el nu a atins nivelul dorit. 
Be impune o reconsiderare a 
organizării educației fizice a 
populației. A sosit momentul 
renunțării la aprecierea rezul
tatelor mai ales in comparație 
cu realizările din anii trecuti 
gi a unor mobilizări la compe
tiții de masă sporadice, care 
gituează eficiența socială a a- 
eestei activități la un nivel 
■căzut. Criteriul esențial al e- 
valuării rezultatelor trebuie 
■ă-1 constituie numărul celor 
care practică sistematic exer
cițiul fizic, sportul'și turismul 
de masă și cele mai valoroase 
realizări pe plan internațional 
in sportul de performanță.

Una dintre problemele care 
va trebui să ne preocupe in 
mod cu totul deosebit este îm
bunătățirea educației fizice și a 
■portului in rindul tinerelului 
studios.

Așa cum se sublinia la re
centa Plenară a C.N.E.F.S., e- 
ducatia fizică și sportul școlar 
nu au încă un caracter larg de 
masă, iar rezultatele sportive 
obținute la vîrsta copilăriei și 
junioratului sint modeste și nu 
■e asigură — la unele ramuri 
■portive — baza de masă pen- 
tru sportul de performanță. De 
aceea, este firesc ca adunările 
gi conferințele asociațiilor spor
tive ale elevilor să aprofun
deze sarcinile și măsurile care 
privesc atragerea tineretului 
studios la practicarea sistema
tică a exercițiilor fizice, a di
feritelor ramuri sportive, cum 
■int atletismul, gimnastica, îno
tul, jocurile sportive, tirul, 
■porturile de iarnă și cele teh- 
nico-aplicative, organizarea săp- 
tămînală a unor acțiuni de e- 
dueație fizică, sportive și tu
ristice pe clase, ani de studii 
gi școli, formarea din fragedă 
virstă a plăcerii si obișnuinței 
de practicare in colectiv și in
dividual a exercițiilor fizice.

Adunările și conferințele a- 
■ociațiilor sportive din între
prinderi, instituții, unități co
operatiste și comune trebuie să 
Insiste pe desfășurarea cu con
tinuitate a acțiunii de promo
vare a educației fizice și a 
■portului de masă, intr-o gamă 
largă de forme și ramuri de 
sport. Este însă greșit să se 
limiteze preocupările numai la 
competiții. Dimpotrivă, trebuie 
pus accentul pe forme ale edu-t 

' eației fizice și turismului, cum 
sint gimnastica la locul de 
muncă, la domiciliu, alergările, 
mersul pe jos, pe bicicletă, tu
rismul prin drumeție, tenisul și 
popicele — activități ușor ac
cesibile.

Recrearea prin sport a deve
nit, in lumea modernă, o ne
voie imperioasă. De aceea, un 
loc important în dezbateri se 
cuvine măsurilor care să asigu
re largi posibilități de satisfa
cere a solicitărilor mereu cres- 
cinde, manifestate de cetă
țeni. prin practicarea in timpul 
liber a exercițiilor fizice și a 
■porturilor preferate in cartie
rele de locuințe, în zonele de a- 
grement, In cadrul caselor și 
căminelor culturale, cit și ex
tinderii serviciilor sportive prin 
centre de practicare a diferite 
ramuri sportive în fiecare oraș 
gi municipiu, precum și promo
varea sportului pentru toți, prin 
forme accesibile individual, cu 
familia și grupuri mai mici.

Adunările și conferințele ofe
ră un bun prilej pentru ■ se 
analiza concret și multilateral 
modul in care acționează orga
nizațiile sportive gi cadrele teh
nice in vederea creșterii acti
vității sportive de performanță, 
ta concordanță cu orientările și 
direcțiile de dezvoltare in acest 
domeniu, In perioada 1981—1985. 
Dezbaterile trebuie să determi
ne, la nivelul fiecărei unități și 
Organ teritorial, măsuri concre
te privind : consolidarea și 
dezvoltarea ramurilor de sport 
prioritare ; ridicarea perfor
manțelor la nivelul unor obiec
tive olimpice și mondiale la 
■porturile de Înaltă performan
ță nominalizate ta fiecare ju
deț ; perfecționarea activității 
secțiilor de nivel olimpic și in
ternațional. O atenție specială 
va trebui să se acorde, ta toa
te județele șl unitățile sporti

ve, problemelor selecției și pre- . 
gătirii pentru sportul de per- I 
tormanță a copiilor și juniori- 1 
lor, aplicării in viață a preve
derilor «Sistemului național 
unic de selecție”, lărgirii pu
ternice a bazei de masă a spor
tului de performanță prin mă
suri specifice, printre care și 1 
realizarea a cel puțin 5 secții 1 
de copii și juniori la o secție 
de nivel „olimpic” și „interna- I 
țional”. Măsurile de perfecțio- | 
nare a activității de perfor
manță, de consolidare a unor i 
unități sportive și de concen- j 
trare a valorilor vor trebui să 1
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PERFORMERELE DIN ANII

conducă la selecționarea și in
struirea unui tot mai mare nu
măr de tineri înzestrați cu ca
lități fizice și morale deosebi
te pentru sportul de înaltă per
formanță, la pregătirea de spor
tivi pentru loturile reprezenta
tive, capabili să reprezinte cu 
cinste țara noastră la marile 
întreceri internaționale.

Antrenorii, profesorii de edu
cație fizică, instructorii, sporti
vii înșiși trebuie să-și spună 
părerea cu privire la felul in 
care se realizează pregătirea, la 
calitatea acesteia urmind să se 
stabilească și măsurile necesare 
pentru perfecționarea procesu
lui de instruire și educație, 
pentru aplicarea ta practică a 
concluziilor oferite de cerceta
rea științifică și de către me
dicina sportivă. Adunările și 
conferințele reprezintă cel mai 
competent cadru pentru a se 
concretiza toate măsurile care 
să asigure in sportul de per
formanță mai multă ordine și 
disciplină, o atmosferă de mun
că temeinică, conștiincioasă 
pentru îndeplinirea exemplară 
a programelor de antrenament, 
de intransigență față de orice 
manifestări străine eticii spor
tive și cetățenești.

Este nevoie, de asemenea, să 
se îmbunătățească propaganda 
sportivă pentru cultivarea gus
tului ți deprinderii de a prac
tica. cu regularitate sportul în 
regimul rational de viață, de a 
accentua preocupările privind 
dezvoltarea muncii obștești, 
formarea unui număr mai ma
re de instructori, organizatori 
și arbitri, sportivi voluntari, 
entuziaști, care să mobilizeze 
masele și să le organizeze di
ferite activități de educație fi
zică, sportive și turistice, per
fecționarea continuă a pregăti
rii acestora și creșterea randa
mentului tuturor cadrelor din 
mișcarea sportivă.

O problemă căreia se impu
ne să 1 se acorde mai multă 
importanță este utilizarea judi
cioasă, dezvoltarea ți moderni
zarea bazei tehnico-materiale a 
sportului și mai ales aplicarea 
prevederilor referitoare la a- 
menajarea, cu participarea ti
neretului, de noi baze sportive.

Cerințele de calitate și efici
ență impun examinarea atentă 
a stilului și metodelor de mun
că ale organelor sportive, Îm
bunătățirea radicală a muncii, 
buna pregătire și organizare a 
acțiunilor, întronarea in întrea
ga mișcare sportivă a spiritu
lui de inițiativă, ordine șl dis
ciplină, Înlăturarea manifestă
rilor de superficialitate, forma
lism și automulțumire, a ne
ajunsurilor și cauzelor acesto
ra, asigurarea unei atmosfere 
de Înaltă exigență.

Un punct distinct pe ordinea 
de zi 11 va constitui alegerea 
noilor organe sportive. Avem 
numeroși iubitori ai sportului 
ale căror energii gi capacități 
stat Încă insuficient valorifica
te. Cei propuși vor trebui să 
facă dovada calităților lor de 
oameni pasionați, entuziaști și 
cu inițiativă, cunoscători ai 
problemelor, buni conducători 
și cu o ținută demnă, care să 
se bucure de stimă ți prețuire 
ta rindul maselor de prieteni 
ai sportului, ta societate.

Adunările ți conferințele vor 
dezbate și aproba planurile de 
dezvoltare a activității de edu
cație fizică șl sport pînă în 
1985, care trebuie să cuprindă 
toate aspectele mișcării sporti
ve ți sarcini precise pentru 
toți factorii cu răspundere in 
Bport — sindicatele, organiza
țiile U.T.C., organizațiile de 
pionieri, conducerile unităților 
de învățămînt, economice, co
operatiste și ceilalți factori cu 
atribuții ta sport, — care tre
buie să-și aducă o contribuție 
reală la reușita deplină a adu
nărilor și conferințelor organi
zațiilor sportive locale $1 să se 
angajeze plenar ta ridicarea ni
velului calitativ al Întregii ac
tivități de educație fizică, la 
sporirea aportului său ta an
samblul mijloacelor de forma
re a omului nou, armonios dez
voltat. viguros și sănătos.

1
I
I
I
I

Pentru sute și sute de copii 
sau tineri din Tirgoviște sau 
Fieni, din Pucioasa sau Titu, 
din Moreni sau Găești, din 
Văcărești, Potlogi, Glodeni, Șo- 
tînga sau alte comune și sate 
din județul Dîmbovița ziua de 
duminică n-a fost una oareca
re. Fiindcă „Daciada” sub mo
bilizatoarele-! falduri Ie-a ofe
rit, pe mai multe baze tirgo- 
viștene, bucuria unei plăcute 
reîntîlniri cu sportul, bucuria 
simplă dar reconfortantă a 
Întrecerii, a măsurării forțelor 
și iscusinței in diverse ramuri 
din larga paletă a sportului.

La Stadionul Municipal, unde 
iubitorii atletismului s-au în
trecut intr-o sumedenie de pro
be ta cadrul „Crosului anilor 
I" sau în etapa de toamnă a 
„Cupei școlarului”, dar mai ales 
pe terenurile ți sălile frumos 
amenajate și îngrijite ale Li
ceului industrial 5 construcții, 
ta cele ale Liceului industrial 
2 și cele ale Școlii generale 5, 
unde au fost găzduite întreceri 
de volei, handbal, baschet, te
nis de masă și șah din compe
tiția ce intră in tradiție aici 
„Festivalul sportiv al fetelor 
dîmbovițene”, organizat ta ca
drul „Daciadei” a apărut în hai
na sa cea mai autentică.

La cocheta bază a viitorilor 
constructori, unde activează ini
moasa profesoară Maria Chiri- 
ță, competiția fetelor a trezit 
curiozitatea vecinilor din blocu
rile alăturate. Ia balcoanele că
rora au apărut, ciorchine, multi 
tineri nefamiliști incă de la pri
mele acorduri ale imnului „Da
ciadei”. Tineri dintre care unii 
n-au rezistat tentației ți au co- 
borît, la rindul lor, ta trening, 
completînd spațiile rămase li
bere cu aceeași dorință de miș
care șl destindere. Duminica 
sportivă a fetelor a fost deschi
să de crosul la care a luat 
parte „intreaga suflare”, prime
le care au trecut prin pitoreas
ca „pîlnie” de la sosire fiind 
elevele tîrgoviștene Elena O- 
prea (Liceul Enăchiță Văcăres- 
cu), Daniela Năslase (Liceul 
economic), și Fioiica Ciocan 
(Liceul industrial 5 construcții). 
Apoi cele 8 echipe de volei ți 
tot atîtea de handbal au popo
sit in sala de sport și, respec

tiv, pe terenurile liceului gaz
dă, unde au încins pasionante 
dispute, urmărite cu interes de 
gălăgioase și pitorești galerii. 
„Este cum nu se poate mai po
trivită șl binevenită organizarea 
acestei competiții feminine in 
cadrul „Daciadei”. Fiindcă ea nc 
ajută, sint sigur, să înfiripăm 
și secții de performanță pentru 
fete, la acest capitol județul 
nostru avind mari necesități", 
remarca secretarul C.J.E.F.S. 
tovarășul Nicoiac Dinei. Intr-a
devăr in rindul echipelor de 
handbal ți volei, multe fete au 
demonstrat reale aptitudini ți 
perspective de a aborda perfor
manța. .. Dar și in sălile de 
șah și tenis de masă din nume
roasele participante au răsărit, 
ta ochii specialiștilor, talente 
autentice. Arbitra concursului 
dr. Adela Gesticone. componen
tă a echipei Voința Tirgoviște 
și colega sa ing. Elena Rusu no 
spuneau că prin astfel de con
cursuri s-a format o valoroasă 
șahi stă, Margareta Radu, do 
numai 12—13 ani, care a luat 
parte chiar la finala pe țară a 
juniorilor... între noile descope
riri ale „festivalului” am notat 
pe Luminița Stoica (Șc. gene- 
nerală nr. 1 Moreni) — cîștigă- 
toarea, Liliana Panu (Lie. ma- 
tematică-fizică Găești), Elena 
Turică (Lieeul industrial Fieni) 
ți Elena Tilibașa (Liceul indus
trial 5 construcții). în timp ce 
la tenis de masă s-au remarcat 
Claudia Băicșu, Florina Dumi
tru, ambele de la Liceul agro
industrial Titu și Mihaela Co- 
joearu (Lie. industrial Fieni)... 
La baschet in sala Liceului In
dustrial nr. 2 cele mai bune 
echipe s-au dovedit, Școala ge
nerală 6 Tirgoviște șl Școala 
generală Rîu Alb.

întrecerea handbalistelor și 
voleibalistelor s-a încheiat 
abia după amiaza. învingătoare 
la handbal, care nu lăsa nici 
un dubiu tacă de dimineață: 
„Trainica" Pucioasa, echipă an
trenată de profesor Ovidiu Ri- 
zescu ș! ta care una dintre ce
le mal bune jucătoare este to- 
tia antrenorului, Ltiereția Ri- 
zescu, iar pe margine, In rin
dul galeriei, cei mai înflăcărați 
suporteri stat doi copii al căror 
nume de familie este... Rizescu.

CARE VIN...
Frumoase calități au arătat 

și tinerele handbaliste din co
munele Văcărești și Potlogi. La 
volei pe podiumul competiției 
au urcat echipele C.S.S. Dîm
bovița, Liceul industrial 5 con
strucții Tirgoviște și Liceul''a- 
groindustrial Titu.

Învingătoarelor le-au oferii 
frumoase diplome și premii or
ganizatorii acestui atractiv fes
tival sportiv, precum și Consi
liul municipal al sindicatelor, 
dar cîștigul cel mai mare a ră
mas, oricum, de partea partici
pantelor ți, poate, a sportului 
feminin dimbovițean c.are-ți 
poate găsi, in rindul concuren
telor pe care le-am văzut du
minica trecută, valoroase per
formere ta anii ce vin...

Aurelian BREBEANU

Miine, c 
brava, ie 
turistice d 
loc cea d. 
nei", eom

în mus

CONCURSURI NON-J
Startul în etapa de iarnă a „Daciadei” t 

a fost deosebit de convingător ți pe me- a 
leagurile tulcene.

In municipiul Tulcea, „deschiderea" a A 
fost marcată prin cîteva acțiuni desfă- si
țurate aproape simultan. La Complexul Ș
sportiv al sindicatelor, un concurs de bi 
cros, rezervat elevilor ți dominat — a- te 
pr-oape din plecare — de Aurică Vasile, 
de la Școala generală nr. 2, ți altul de m 
ciclism, ciștigat de Gheorghe Zăvoianu, ci 
de la Liceul de marină. Sub tribuna cen- F< 
trală a aceluiași complex, șahiștii l-au re
desemnat pe cel mai abil... strateg pe rt
tabla cu cele 64 de pătrățele, muncitorul sr 
Vasile Timofei, de- la Șantierele navale, gl 
iar la tenis de masă a stabilit drept ju
cător nr. 1 pe Mihai Burtăr, tehnician sp 
la I.C.R.N.l. pj

Atletismul, prin probe de cros, a fost f0 
prezent atît ta programul Complexului 
sportiv „Delta” (cel mai mare din muni- El
cipiul Tulcea) cît și ta cel al Complexu- j,
lui sportiv al tineretului, situat in veci- tu 
nătate. Pe aceleași baie sportive, în ca- ni 
drul „Daciadei” i-au reunit echipe de și

IDEI Șl INITIATIVE
PENTRU TINERII MUNCITORI

Am avut prilejul, zilele 
trecute, să ne întărim con
vingerea că acolo ți atunci 
clnd se găsesc formele cele 
mai atractive pentru a adu
ce tineretul, oamenii muncii 
din Întreprinderi, în ceasu
rile libere, pe terenurile de 
sport, pentru practicarea to
nifiantului exercițiu fizic în 
aer liber, aceștia răspund cu 
plăcere, cu entuziasm invi
tației. Totul este să existe 
idei gi inițiative. Aceasta 
ne-a dovedit-o o frumoasă, 
o reușită acțiune organiza
tă sub genericul „Daciadei” 
pe stadionul „URBIS” din 
Capitală, de asociația cu acest 
nume de la I.R.E.M.O.A.S. 
O după-amiază de „Dacia- 
dă“ muncitorească, in care 
strungari și matrițeri, elec
tricieni și ștanțatori, tinere 
și tineri — și mai puțin ti
neri — la ieșirea din schimb 
au venit să respire mireasma 
gazonului proaspăt tuns, 
să-și scalde chipurile ta lu
mina unui soare călduț, de 
sfirșit de toamnă. De ce au 
venit aceștia cu plăcere la 
stadion? Pentru că asocia
ția a invitat, în ospeție spor
tivă, o altă asociație munci
torească : Rapid București.

Sosisem mai devreme la 
cocheta arenă (laude, pentru 
aceasta „gospodarului” Flo
riei Catarlci) și-am. găsit 
cîteva echipe de tineri — 
componenți ai secției de 
haltere, în frunte cu antre
norul Marin Lugojan, ai ce

lei de fotbal, cu instructo
rul Iosif Marla făcînd ulti
mele retușuri la pavoazare 
și trasarea terenurilor, mun
cind cu sîrg pentru amena
jarea unor noi anexe. Apoi 
a sosit... publicul.

Programul a cuprins o ln- 
tllnire de fotbal intre foste 
glorii ale „URBIS"-ului și 
Rapidului, intilniri de hand
bal, — cap de afiș fiind 
meciul „URBIS” — Liceul 
Poligrafic, jocuri de tenis 
de clmp...

„Săptămina aceasta vom 
da startul in „Daciada” de 
Iarnă la șah și tenis de ma
să, in sala F.T.M.C.I. — 
ne spunea unul din entuzi
aștii suporteri ai sportului, 
directorul Vasile Iliasa — 
dar profilăm ți de timpul 
frumos ți mai ieșim la miș
care pe stadion”.

Tribunele erau pline de 
alte sute de asemenea su
porteri care au aplaudat cu 
entuziasm intilnlrea de fot
bal — prietenească — dintre 
„URBIS” și Rapid. Desigur, 
gazdele își încurajau echipa. 
Dar important ni s-a părut 
nu scorul întilnirilor din a- 
cea după-amiază, ci faptul 
că oamenii gustau cu plăce
re din bucuriile sportului. 
„Mițcare-sport-sănătate, sub 
genericul „Daciadei". Am 
reprodus o sugestivă che
mare pe care am citit-o pe 
un panou de la „URBIS".

Viorel TONCEANU

baschet, handbal și volei, care au eviden- tai 
țiat ținuta sportivă remarcabilă și buna no 
pregătire a reprezentanților liceelor me- ac 
talurgic (care în ajun participaseră, pt ac
intermediul clasei a IX-a F la „Top„. țr< 
Sportul”) ți Industrial nr. 3. ba

Jocurile sportive, tot mai îndrăgite dă 
pe aceste meleaguri, au oferit un specta- tui 
col deosebit de atractiv ți cu prilejul in- jw

ÎN MENTALITATE/
S-AU PRODUS II

Dezvoltarea , activității sporti
ve școlare in județul Prahova 
ți unele rezultate bune (sau 
foarte bune) obținute în ultima 
vreme, in cadrul competiției na
ționale „Daciada" de elevi în 
sfera sportului de masă ți de 
performanță, au constituit tema 
unui dialog purtat recent7 cu 
prof. Ion CRISTESCU, inspec
tor general-adjunct al Inspecto
ratului școlar județean Prahova.

— Mai intîi, vă rugăm să 
ne precizați: ce loc ocupă 
educația fizică ți sportul in 
sistemul de instruire ți edu
cație a copiilor din școlile 
prahovene?

— Răspunsul ar fi aresta: un 
rol foarte important! La prima 
vedere, el ar părea luat din in
strucțiuni, din documente ofici
ale; dincolo, insă, de aparențe, 
realitatea faptica este aceea 
care vine in sprijinul afirma
ției de mai sus, ea fiind, in e- 
sență, rezultatul unor eforturi, 
atit din partea Inspectoratului 
școlar județean, cit ți a con
ducerilor de școli, îndreptate 
in două direcții principale: 
1. asigurarea unei baze materi
ale corespunzătcai e pentru or
ganizarea și deslășurarea acti
vității sportive. Există azi, in 
județul Prahova, un număr de 
95 de săli, de diferite dimensi
uni. cu peste 30 mai multe de- 
cit in ultimii ani Au fost ame

najate, in ultii 
re număr de l 
ple, astfel ci, 
cel 447 ui 
cuprinsul judi 
pun, cel puți 
cesar in ceei 
materială spo 
acestei acțiuni 
bună măsură, 
ților școlare > 
unor posibi’li 
resurse locate, 
activității din 
educație fizică 
ea aceasta să- 
scopul propus. 
asemenea obie 
condiționată ți 
personal dldacl 
te. în această 
si menționez 
de față, școlile 
tru dispun, ir 
proape sută Ic 
calificate, profi 
fizică, in mare 
oameni pasiona 
profesiei, oame

— Și rez 
desigur, ac„

— Evident. I 
numai citeva di 
Iar 1980—SI car 
pe de la sine: 
sportive cu apt 
de participa.iți; 
la inot ți alți 
ți schi. Acestei



j anotimp t n aceste zile ale începutului de noiembrie, peste tot, 
I in școli, instituții și întreprinderi, la orașe și sate, se con- 
* tinuă startul în cea de a lll-a ediție a „Daciadei".

încep, spre bucuria tuturor, întrecerile din cadrul etapei de 
iarnă, în care pe prim plan se situează sporturile gheții și ză
pezii - schiul, patinajul, săniuța. Dar, așa cum știm din anii 
trecuți, iernile sint uneori capricioase, zăpada poate să intirzie, 
iar înghețul să vină prea tîrziu, pentru a încremeni patinoarele 
naturale, lată de ce, pentru realizareo continuității in desfășu

rarea competițiilor ^Daciadei", asociațiile sportive și cluburile, 
organizațiile sportive din toate localitățile au luat măsuri să 
se desfășoare, fără Întrerupere, competiții în aer liber, benefi- 
dindu-se de vremea frumoasă.

In același timp, peste tot, „Daciada* se constituie - in rîn- 
dul tinerilor din întreprinderi șl instituții, din școli și facultăți, 
ai oamenilor muncii din patria noastră — ca un cadru foarte 
propice și pentru manifestarea dorinței de pace, de bună în
țelegere intre oameni, împotriva cursei înarmărilor !

MIMĂRI LA ÎNTRECEm TOT MAI ATRACTIVE, DT CALITATE
.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^^

Miine, la complexul ț,23 August" din Capitală

L ,OAMNEI"
frumoasa pădure Dum- 
-* „capitala" orientării 
tara noastră — va avea 
iție • „Chemării toam- 
ișurată In cadrul „F>a-

ciadei", la care, anul trecut, sibienit au sta
bilit un nou record mondial de participare: 
37759 de tineri ți vîrstnici au alergat prin 
pădure, cu harta ți busola. In aerul rece ți 
tănătos al toamnei.

în imagine : un instantaneu de la ediția 
1980 a „Chemării toamnei".

41 șl județul Tuleea

PE TOATE
ogramate pe arena „Mircea", 
au evoluat echipele Liceului 
“ (in frunte cu prof. Mihai 
storul liceului, un fervent 

activității sportive școlare), 
competiția-fulger de mim

uri a acestei discipline pu- 
Intre disciplinele practicate 

..cravatelor roșii cu tricolor** 
'ă organizarea la Tuleea de 
’. și federația de resort a 
Jațional de minibaschet) a 
ie de talente autentice din 

am și notat unele... promi- 
mflne : Alin Simion, Gheor- 
p Ion Papuc.
itant în atenția organelor 
e, acțiunea de selecție a co 
activitatea sportivă de per- 
lipsit de la festivitatea inau- 
’ de iarnă a „Daciadei". 
:s de la școlile generale nr. 
țintit să sublinieze că spor- 

u-i lipsit de valori în deve- 
t, însă, că nu toți antrenorii 
din municipiul Tuleea sint 

descoperirea și modelarea u- 
hjrtivi de performanță ! In 
'fef -a absența de la această 

,ectj lupte și box a an-
eco-romane“, Ion Gearo- 

ajunul startului în „Dacia- 
a că „luptele se ridică des- 
ios la noi, în municipiu și în 
că elevii, copiii nu prea vin

UN AMPLU PROGRAM DE ACȚIUNI POLISPORTIVE

BAZELE SPORTIVE
la sală Iar atunci cînd, iată, co
piii vin, antrenorul lipsește de la da
torie !

Și încă o mențiune pentru municipiul 
de reședință a județului : afluența masivă 
la întrecerile „Daciadei* a tinerilor din 
cooperativele meșteșugărești. Note maxime 
îndeosebi pentru felul cum ei au partici
pat la întrecerile de cros și la reprizele 
demonstrative de gimnastică la locul de 
muncă. Lor, dar și instructorilor sportivi 
Ion Arpașu și Ciprian Negru.

Etapa de iarnă a marii competiții spor
tive naționale a marcat multe reușite și 
In cuprinsul județului Tuleea. La Măcin, 
prin concursuri de cros, șah și tenis de 
masă ; la Izvoarele, prin Întreceri atletice 
șl de tr'ntă ; la Babadag, prin competiții 
de handbal și volei. Cum au dovedit 
toate aceste acțiuni, tineretul este dornic 
să facă mișcare, să practice sportul. în 
acest sens este de remarcat și felul cum 
numeroși animatori ai sportului din județ 
înțeleg să își facă datoria. Printre ei, Pe
tru 'farălungă și Constantin Bujeniță 
(Măcin). Noel Laszlo (Sulina). Ion Cioba- 
nu (Topologii), Stelian Greceanu 'Cerna), 
Gheorghe Kădulescu (Isaccea), Valeriu 
Cristea (Izvoarele), loan Bungăr (Frecă 
ței), pentru care startul In „Daciadă* vrea 
să Însemne,punctul de plecare Intr-o sui
tă de acțiuni sportive de masă care se 
vor desrășura cu regularitate, pînă în 
primăvară—*.

Tiberiu ST AMA

Duminică, Bucureștiu! va 
deveni o uriașă scenă pe care 
sute și mii de sportivi — elevi 
și studenți, oameni ai muncii 
din întreprinderi și instituții 
— se vor Intțece In primele 
competiții ale ediției a IlI-a 
a „Daciadei" — etapa de 
iarnă, in organizarea CMBEFS 
d CEFS sectoarele 2 ei 3.

Pe aleile Complexului spor
tiv „23 August*, unde întrece
rile vor fi precedate Ia ora 10,30 
de ceremonia oficială de des
chidere a etapei de iarnă pe 
întreaga Capitală, cit și pe ce
lelalte baze sportive bucurește- 
ne (unele realizate In acest 
an, prin muncă patriotică pre
stată îndeosebi de tineret, fat 
cartiere de locuințe, In apro
pierea sau In incinta între
prinderilor), vom asista Ia 
competiții de cros, al căror 
„cap de afiș" II constituie în

CÎTEVA MINUTE DE ÎNVIORARE - UN PLUS
DE RANDAMENT Șl SĂNĂTATE

Pe bulevardul Muncii, în con
tinuarea impunătorului complex 
sportiv, funcționează unul dintre 
cele mai prestigioase licee cu 
profil industrial, lăcaș de învă- 
țămlnt pe al cărui frontispiciu 
stă incrustată • dată memora
bilă poporului nostru : „23 Au
gust-.

Este liceu] care. In principal, 
alimentează cu cadre tehnice în
treprinderea „23 August- ; liceul 
de pe porțile căruia an de an. 
zeci de absolvenți fac cinste sco
lii care i-a instruit, numărîndu-se 
printre tinerii admiși (cu note 
dintre cele mal bune) în instiIu
te tehnice de învățămînt supe
rior.

Cursurile Liceului industrial „23 
August" sint frecventate zilnic de 
peste 2200 de elevi, fete șî băieți, 
pe care li întîlnești fie In clase 
spațioase sau în laboratoare bine 
utilate, fie în ateliere-școală. Ca 
toți tinerii, și elevii Liceului In
dustrial de pe bulevardul Muncii 
lsl fac din sport un aliat de nă
dejde, practlcîndu-1 cu pasiune, 
încredințați fiind că, prin el, pot 
învăța si se pot desăvîrsl în via
ță, mult mal bine. Dragostea fa
ță de mișcare, față de snort a 
fost și este insuflată elevilor de 
cel trei profesori de specialitate 
care funcționează aici : Teodor

trecerile de pe terenul cen
tral, la care vor lua parte fete 
și băieți, bucuroși că vor pu
tea alerga in aerul rece al 
toamnei, in decorul multicolor 
al copacilor însemnați de pri
mele semne de brumă. In ca
drul Complexului sportiv „23 
August* va avea loc un meci 
de fotbal (Selecționata de ju
niori a Bucureștiului cu „Lu
ceafărul"), In timp ce pe „Voi
nicelul* și pe terenul de la 
„Elcclroaparaiaj" se vor des
fășura alte meciuri. Handbalul 
va fi prezent cu două partide: 
Sirena — Mașini unelte (mas
culin) și Mecanică fină — 
Bumbacul (feminin), iar înotul 
va atrage sute de competitori 
la bazinul acoperit. Vor avea 
loc, de asemenea, meciuri de 
tenis de clmp (categoriile 11— 
14 și 15—18 ani), Ia care vor 
lua parte băieți și fete. Din

Burlacii —- un mare entuziast, 
responsabilul catedrei de educa
ție fizică, loja Tutun aru — vechi 
activist sportiv, șî Constantin 
Stănculescu — profesor cu • re
cunoscută experiență pedagogică, 
mult Îndrăgit de elevi.

Am vizitat Liceul „23 August" 
și ne-am interesat de activitatea 
sportivă de aici ; în prealabil lu
asem cunoștință de • frumoasă 
Inițiativă a catedrei de educație 
fizică, inițiativă care, am socotit 
că merită popularizată. Despre ce 
este vorba ? să dăm cuvin tul șe
fului catedrei, prof. T. Burlacii.

.»La noi se face sport, mult si 
eu folos. După cum probabil ați 
văzut, am valorificat fiecare... 
palmă din curtea liceului, amena- 
jtad nu mal puțin de 7 terenuri 
de sport. Beneficiem totodată și 
de dotările de Ia baza sportivă 
Metalul, din soseaua Pantelimon. 
Se joacă handbal, volei, mini- 
fotbal, se practică atletismul, bas
chetul. tenisul de masă, alte dis
cipline. liceul „23 August" fiind, 
pe linie de sport, o bogată sursă 
de alimentare cn noi cadre pen
tru cluburile sportive Dlnamo. 
Metalul, Steaua, C.S.S* nr. 2 ți 
altele. în acest sens as putea e- 
xemplîfica dînd nume de sportivi 

turnul de parașutism vor co
borî zeci de parașute — ca 
niște uriașe frunze pe care 
vîntul toamnei le va purta 
prin văzduh, așa cum poartă 
frunzele arămii ale copacilor, 
în sala de gimnastică ..23 Au
gust*. vom putea vedea con
cursuri pe aparate.

• Duminică, de la ora 9, 
în organizarea Consiliului U- 
niunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din Centrul univer
sitar București, va avea loc. 
la Complexul cultural-aportiv 
studențesc „Lacul Tei*, finala 
„Cupei anilor I". acți'me în
scrisă sub genericul ..Dacia
dei". în program. întreceri de 
atletism, sah. gimnastică mo
dernă, canotaj, badminton, fot
bal. baschet, tenis si tenis de 
masă, volei si orientare spor
tivă.

buni — provenlți de Ia noi —- ra
re activează astăzi in echipe din 
prima divizie. Dar. nu acesta es
te obiectul discuției noastre. La 
altceva vreau să mă re’er. Avem 
un cămin și. dimineața, in jurul 
orei 6, toți elevii care dorm aici 
(circa 300) fac gimnastică de în
viorare, circa 10 minute. Consi
der că este un lucru bun. Liceul 
nostru fiind de profil industrial, 
aici se lucrează mult in ateliere, 
pe diverse profile : lăc&tușerie, 
strungârie s.a. inspirați de -au- 
za de gimnastică pe care o prac
tică muncitorii din întreprinde
rea tutelară, am introdus si !a 
noi (experimental, deocamdată), 
la trei din cele șapte ateliere, 
pauza de gimnastică, cit exercit*! 
compensatorii pe profilul activi

tății din fiecare atelier. Rezulta
tul ? Maistru! din atelierul lăcă- 
tușerir. ion Jaba, cu rare anr. 
discutat, se arăta dc-a dreptul în
cântat de randamentul elevilor, 
după cele «—10 minute de exer
ciții. Am reușit, deci, și pe a- 
ceastă linie, o treabă bună. ”>? a- 
ceea inițiativa o vom extinde ș£ 
la celelalte ateliere**...

1
Gheara,he ȘTEFĂNESCU
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preșcolarii. La categoria elevi
lor, un număr de 100 000 au în
deplinit normele SUVA și alfi 
55 000 au fost angrenați in ac
tivități turistice de masă. Im
portante succese au fost obți
nute in cadrul competiției na
ționale „Daciada", ea și in do
meniul activității sportive de 
performanță, acestea fiind con
cretizate in numeroase medalii 
la întrecerile pe echipe, titluri 
de campioni ți promovări In 
loturile naționale de atletism, 
înot, volei, handbal, schi, sanie, 
tenis de masă și șah.

— La un asemenea bilanț 
este de presupus o mare a- 
deziune și din partea părin
ților copiilor!

— Fără îndoială. Aș vrea să 
precizez că la cele 7 cluburi

școlare din raza județului avem 
mult mai mulfi ‘elevi decii pu
tem cuprinde, părinții fiind 
aceia care sprijină, In mod ac
tiv, creșterea bazei de selecție 
a viitorilor performeri. Părinții 
sint alături de copii ți cadrele 
didactice ți in numeroasele ac
țiuni turistice programate W 
sfirțit de siptămini ți desfășu
rate cu concursul organizației 
județene a pionierilor, avînd 
ea scop nu numai drumeția, ci 
și vizitarea unor obiective eco
nomice și eultural-istorlce de 
pe Valea Prahovei. In sfirțit, 
părinții elevilor s-au aflat — 
ți se află mereu — in primele 
rinduri ale acelora rare spri
jină material amenajarea baze
lor sportive simple h« cadrul 
țcolilor.

— Pîecind de la aceste 
frumoase realizări, ce cre
deți că ar mai trebui făcut 
pentru ca activitatea sporti
vă la nivel școlar să capete 
noi dimensiuni, Îndeosebi pe 
plan calitativ?

— Deși aspectul muncii In 
acest domeniu este predominant 
pozitiv, aș vrea să spun că mai 
sint încă multe lucruri de fă
cut pentru ca sportul școlar să 
atingă cotele pe care le-am 
dori. Mă refer, in primul rind, 
la faptul că baza materială nu 
satisface încă pe deplin nevoile 
performanței. Este necesari o

ÎN ȘCOALĂ
CALITATIV

mai bună utilizare a bazei ma
teriale existente ți, in același 
timp, o întreținere a acesteia cu 
mai multă grijă, cu mai mult 
simt gospodăresc. Se impune 
totodată o mal mare angajare 
a consiliilor populare in ce pri
vește amenajarea unor săli de 
gimnastică, ca ți sprijinul in 
atribuirea unor spații necesare 
amenajării de noi baze simple. 
O altă direcție in care trebuie 
acționat este aceea a unei mai 
bune organizări a activității 
sportive in afara orelor de pro
gram, in zilele de repaus ți în 
zilele de vacanță țcolară. Aici 
este cazul să intervină, cu mai 
multă hoțărire ți interes, pro
fesorii de educație fizică, ei fi
ind aceia care ți pînă acum au 
contribuit la schimbarea in bi
ne a atitudinii față de fenome
nul sportiv. Așa se face că azi 
a devenit aproape o obișnuință 
ca o clasă de curs să fie ce
dată pentru a face din ea o 
minisală de sport, în timp ce 
gimnastica, cea de înviorare la 
jumătatea zilei de curs, a in
trat ți ea in practica curentă a 
programului școlar, semne cd 
în mentalitatea multora s-au 
produs mutații de conținut; o 
premisă certă a unui salt cali
tativ real, pe care îl așteptăm, 
chiar intr-o perspectivă apro
piată!

Mihai IONESCU

ȘTAFETA PASIUNII PENTRU 
EXERCIȚIUL FIZIC

Dacă s-ar întocmi un clasament al celor 20 de asociații spor
tive din Tg. Neamț, care să vizeze, de pildă modul cum este 
organizată activitatea sportivă de masă, de bună seamă că a- 
ceea & întreprinderii de volvatir s-ar situa pe pr‘ tul loc. 
Înainte de toate, pentru reușita gimnasticii la lacul de muncă.

Un experiment care a avut loc cu aproape 5 ani în urma s-a 
«Hat la originea acestei activități practicată astăzi de circa 
1.000 de tinere muncitoare din aproape toate secțiile întreprin
derii (filatură și țesătorie, finisaj și atelier mecanic sau personal 
TASA), în fiecare schimb, cite 5—H minute.

„Motorul- inițiativei a fost chiar directorul întrepr’nderii, ing. 
Serafim Lungu, „ca, dealfel, al tuturor acțiunilor legate de 
Îmbunătățirea continuă a activității de producție, culturală sau 
•por ti vă* cum aprecia Gheorghe Urzică, prim-viceprcședin».ele 
Consiliului orășenesc pentru educație fizică și sport.

Faptele confirmă : Ing. Lungu poate fi întâlnit deseori în pau
zele de producție, asistînd la felul cum se desfășoară gimnastica 
la locul de muncă. O face din convingere, ca unul care apreciază 
foloasele exercițiilor fizice pentru sănătatea colectivului ce il 
eenduce. Are în sprijinul reușitei acestei frumoase activități, pe 
prof. Eugen Crețu, cel care se îngrijește de întocmirea „repri
zelor- de gimnastică. Le realizează in colaborare strinsă cu ing. 
Nlcolae Oancea, președintele asociației sportive, eu comitelui 
•Indicatului, cu organizațiile de tineret din întreprindere, cu in- 
Kxuctorii aleși pentru a conduce grupele din secții.

Am avut prilejul să vedem „la lucru" câțiva dintre cei care 
dau viață gimnasticii la locul de muncă în această întreprin
dere din Tg. Neamț. Toți, excelent selecționați. Tineri, de re- 
rulă, care au practicat (sau practică) © ramură de sport ; oa
meni chipeși, care reprezintă un fel de modele pentru colectivele 
din care fac parte. La filatură, Mihai Adia con iței și ion Vasi- 
Uta ; la țesătorie, Miliai Pralea și Aurel Crețoaia ; la finisaj. 
Vaslie Vodă și Eugenia Cocuța ; la atelierul mecanic, Mihai 
Biescu ; iar la TASA, Păstorel Roban. lată, ștafeta pasiunii pen
tru exercițiul fizic — în cele mai diverse forme — dispune de 
(.schimburi** temeinice.

Tot în Tg. Neamț, o altă unitate în care gimnastica la locul 
de muncă se află ia... ea acasă : una din unitățile cooperati
velor meșteșugărești șl anume, „Arta decorativă", secția co
voare. Circa 300 de tinere... mîini măiestre iau parte, eu mult 
interes, la exercițiile de gimnastică, sub îndrumarea instructoa
relor Elena Domniei, Maria Tudosie și Elena Diaconu. „Este 
• activitate pe care o desfășurăm zilnic — ne asigură cele <trei 
instructoare — șl ©are place, care interesează Întregul colectiv**.

T. BRADEȚEANU



Dobrin „AM SĂ JOC CÎT TIMP 
O SĂ MĂ CEARĂ TRIBUNA“

ÎNAINTEA DERBY-ULUI
UNIVERSITATEA CRAIOVA - DINAMO

DIVIZIA „A“ ÎN CIFRE...
Dinamo și Universitatea 

Craiova, fruntașele campionatu
lui nostru, ambele recent ca
lificate în turul III al cupelor 
europene, se întilnesc dumini
că 15 noiembrie, la Craiova, 
intr-un mare derby. Un derby 
al primului eșalon fotbalistic, 
al CALITĂȚII ! Pînă atunci, 
prof ițind de întreruperea cam
pionatului, ne propunem să 
vă prezentăm principalele as
pecte — de ordin statistic — 
desprinse din desfășurarea edi
ției actuale a Diviziei „A“.
• în cele 106 meciuri dis

putate s-au marcat 286 de go
luri (215 gazdele — 71 oaspeții), 
rezultînd o medie de 2,69 pe 
partidă. Cea mai productivă 
etapă : a 7-a. cu 29 de goluri; 
cea mai săracă : a 10-a. cu 
numai 18 goluri.
• Golurile cu numere de 

jalon au fost înscrise de : 
Dragnea (nr. 1), Șoșu (nr. 100) 
și Panici (nr. 200).
• Iată jucătorii care au 

reușit să înscrie cite 3 goluri 
într-un meci : Buduru (etapa 
a 5-a). Văchiș (etapa a 6-a) și 
Augustin (etapa a 7-a).

• O „performantă" de ne
invidiat realizată de piteșteni 
în acest campionat : nu au 
înscris nici un gol in ultimele 
5 etape, adică de la meciul cu 
Chimia. cînd Moiccanu a 
marcat 2 goluri.
• Pe lista marcatorilor, după 

12 etape, figurează 122 de ju
cători. Cei mai multi aparțin 
echipei Corvinul (dealtfel cu 
cel mai mare număr de goluri 
la activ : 30) : 10, iar cei mai 
putini : Steaua, F.C.M. Brașov 
și „U“ Cluj-Napoca, cite 4.
• în 12 etape am consemnat 

înscrierea a 4 autogoluri : Bî- 
tea pentru Universitatea Craio
va (etapa a 3-a), Cărpuci pen
tru Corvinul (etapa a 7-a), 
Nieșa pentru F.C.M. Brașov 
(etapa a 10-a) și Șoșu pentru

JOPUl CAMPlOhIATULUl-
• Lider — „cangurul"' 
Pcdnic • 6 Infcrnaflonall 
„A" in primii 7 clasați
Inaugurăm astăzi „Topul cam

pionatului", ediția 1981—82 — un 
barometru al constanței diviziona
rilor „A" conferit de media nete
lor obținute. Pentru a intra In 
„Top", un jucător trebuie să în
deplinească două clauze regula
mentare : să aibă cel puțin H 
meciuri jucate și » medie de la 
7,00 în sus. Sint exceptați de la 
prima clauză jucătorii echipelor 
Universitatea Craiova, Steaua, Po

litehnica Timișoara, cu meciuri 
mai puține disputate, ca dealtfel 
și componenții lotului reprezen
tativ de juniori, care au partici
pat la C.M. din Australia, ei lip
sind 3 etape.

Dar iată cum se prezintă , .To
pul campionatului" după 12 etape: 

Rednic 7,61 ;
Balaei 7,G0 ;
Iordânescu 7,59 ; 
ștefănescu 7,55 ; Moraru 7,45 ; 

Țicleanu 7.44 ; Gabor 7,43; Cîrțu 
7,33 ; Lăzăreanu 7,31 ; Donase 
7.30 ; Dueadam 7,29 ; Naghi 7.21 ; 
Lucescu 7,20 ; C. Ilie 7.17 ; Augus
tin, Cărpuci și C. Solomon 7,16 ; 
Geolgău 7,11 ; Tillhol și Toma 
(Steaua) 7,10 ; Șoiman 7,04 ; Cus- 
tov. Cazan, Klein și Gingu 7.00.

Care ar fi concluziile acestui 
„Top" ?

In primul rind faptul eă din cei 
25 de jucători care figurează în 
clasament 11 sînt component! al 
lotului reprezentativ, iar unul este 
...antrenorul acestui lot : Mircea 
Lucescu.

In al doilea rind se remarcă 
grupul de 6 internaționali în pri
mii 7, între ei intercalîndu-se 
lordănescu, și el internațional 
pînă mai ieri.

In al treilea rînd, menționăm 
contribuția majoră pe care e are 
echipa campioană. Universitatea 
Craiova : 7 jucători. Urmează 1 
Corvinul 4, Dinamo și S.C. Bacău, 
cîte 3, Steaua 2. „U" Cluj-
Napoca, U.T.A., F.C.M. Brașov, 
A.S.A. Tg. Mureș, Sportul stu
dențesc și Chimia Rm. Vîlcea, 
cite 1. Deci, din 18 divizio
nare doar 11 sînt reprezentate 
în acest „Top".

In al patrulea rînd, avantajul 
luat din start de mijlocași. 8 la 
număr în acest prim „Top". La 
un pas se află fundașii : 7, după 
care atacanțil — 6 șl portarii

Universitatea Craiova (etapa a 
11-a). Deci două ..cadouri" 
făcute de băcăuani și două in 
contul echipei campioane.

• Un clasament al golgeteri- 
lor în deplasare îi are în frun
te pe Augustin și Șoiman, fie
care cu cîte 4 goluri.

0 Din cele 106 partide dis
putate pînă în prezent (mai 
sînt restanțele Politehnica Ti
mișoara — Universitatea Cra
iova și Steaua — Universitatea 
Craiova), 70 au revenit gazde
lor, 29 s-au încheiat la egalita
te, iar în 7 victoria a fost de 
partea oaspeților. Deci, scorul 
disputei gazde-oaspeți este net 
favorabil echipelor care au ju
cat pe teren propriu : 169—43 
(doar 20 la șută din cele 212 
puncte au revenit formațiilor 
vizitatoare).

0 7 cartonașe roșii în 1! e- 
tape : Ciocioană (etapa 1), An
dine (etapa a 3-a și a 11-a), 
FI. Grigore (etapa a 6-a), M. 
Sandu (etapa a 7-a), Boca (e- 
tapa a 11-a), Iorgulescu (eta
pa a 12-a). Primele două locuri 
într-un clasament al indisci
plinei sint ocupate de Sportul 
studențesc cu 3 cartonașe ro
șii și Corvinul cu 2.

0 120 de jucători au primit 
163 de cartonașe galbene. Cea 
mai bogată etapă : a 3-a. cu 
30 de cartonașe, iar cea mai 
săracă : a 4-a, cu numai 5 
cartonase. Un clasament la a- 
cest capitol : F.C. Argeș — 15 
cartonașe galbene. S.C. Bacău, 
Progresul-Vulcan și C.S. Tîr
goviște — cite 13... Universita
tea Craiova și Politehnica Ti
mișoara — cîte 3. Pînă în pre
zent 2 jucători — I. Alexan
dru și Blrbulescu — au acu
mulat deja cîte 4 cartonașe 
galbene, care le-au atras 3 eta
pe de suspendare. De remar
cat simetria în care bucureștca- 
nul I. Alexandru a primit cele 
4 cartonașe : etapele 1—4—7—10.

0 Cele 18 divizionare au uti
lizat pînă în prezent 357 de 
jucători. Cei mai multi a 
folosit Jiul : 24, iar cei mai 
puțini Universitatea Craiova : 
16. în cele 12 etape și-au făcut 
debutul 40 de jucători (17 de 
la cele trei nou promovate), 
nici unul dintre ei nereușind 
să evolueze efectiv în toate 
cele 1080 de minute.

0 La meciurile celor 12 eta
pe au asistat 1193 000 de spec
tatori. Cei mai multi s-au în
registrat în etapa a 5-a : 
124 000. Primele locuri in cla
samentul orașelor, alcătuit pe 
baza mediei de spectatori, sînt 
ocupate de : 1. Craiova 24 300, 
2. Constanța 18 000, 3. Tirgoviș- 
te 14 800.

La înapoierea spre casă, în
tr-un Boeing 747, aeronavă a 
companiei KLM, am soliictat 
componentilor lotului nostru de 
juniori să răspundă la cîteva 
întrebări. La una dintre ele 
am dorit să aflăm răspunsuri 
fără a se influența unul pe al
tul și anume : care an fost 
cauzele, datorită cărora echi
pa a ratat intrarea in marea 
finală ?

Iată o parte din aceste răs
punsuri. cele care ni s-au pă
rut a fi cele mai semnificati
ve : „Lipsa de luciditate la fi
nalizare, exprimată prin ratări 
nepermise" (Eduard) ; „Lipsa 
de șansă pe durata celor 100 
de minute de dominare, din 
120“ (Balaur) ; „Mijlocașii au 
fost neinspirați în marea ma
joritate a timpului, iar ata- 
cantii au abuzat de acțiuni in
dividuale" (Lovaș) ; „Jocul mai 
slab al liniei de mijloc și ra
tările" (Matei) ; „în partida cu 
R. F. Germania, mijlocașii nu 
ne-au ajutat în atac, iar noi, 
cei din față, am irosit ușor 
mari ocazii de gol" (D. Zam
fir). Așadar...

...RATĂRILE. JOCUL MAI 
SLAB AL MIJLOCAȘILOR, A- 
BUZUL DE ACȚIUNI INDIVI
DUALE... Sint carențe care 
n-au fost, de fapt. evidente 
doar în partida cu selecționata 
vest-germană. Ele au fost pre
zente șl în celelalte meciuri, 
ceea ce explică eficacitatea scă
zută a echipei noastre. Pen
tru că dacă apărarea și-a fă
cut ne deplin datoria. fiind 
punctul forte al echipei (o... 
jumătate de gol primit de 
meci !), faza de atac n-a fost 
rezolvată optim. MULTE. PREA

Dobrin la Tîrgoviște... Ceea 
ce părea a fi un transplant 
greu realizabil s-a produs din 
plin. „Ce a însemnat Dobrin 
pentru C.S. Tîrgoviște ?“ Răs
punsul suporterului local nu 
s-a lăsat așteptat : „A însem
nat enorm. A făcut să renaș- 
tem“.

Am stat de vorbă cu Do
brin la Tîrgoviște, în fața a 
două cafele. Dobrin e un inter
locutor plăcut. Nu monolo
ghează, ca marile vedete. Știe 
să asculte. își calculează răs
punsurile, deși ar putea să 
răspundă „cu fentă", pentru că 
nu e deloc mai puțin spontan 
decît pe gazon.

— Nu-ți pare rău, Gicu- 
le. că ai pierdut atîtea 
jocuri în echipa națională 7

— Am jucat destul. Mai ales 
acasă. Nici n-aș fi putut juca 
prea mult in deplasare. De cite 
ori am jucat sau jucăm in de
plasare, ne retragem in jumă
tatea noastră, adică acolo unde 
fotbalul nu mai e frumos. Iar 
pentru mine, fotbalul e în pri
mul rind un joc foarte fru
mos... o incintare..., e ca și 
cum ai aștepta o fată in coltul 
străzii, la 15 ani... la ce bun 
si te chinuiești cu fotbalul, 
cind pofi să-l joci frumos, să 
te bucuri, să auzi tribuna cum 
răsuflă de plăcere... Aș fi pu
tut juca mai mult, că eu am 
intrat în echipa națională îna
intea tuturor celor de la Gua
dalajara... Și a lui Mircea, și 
a lui Cornel, și a lui „Mopsu“—

— Ești supărat pe An
gelo Niculescu ?

— Vrei să-ți spun ceva ? Eu 
nu cred nici astăzi că nea An
gelo a fost cel care nu m-a 
băgat la Guadalajara...

— Ai amintit de Lucescu. 
Ce zici de perspectivele lui 
la echipa națională ?

— Merg pe mina lui sută la 
sută. E nevoie de tinerețe. Iar 
Mircea e un tinăr foarte bă- 
trîn. Cind ii aud pe unii vor
bind de lipsă de experiență, 
îmi vine să și rid. Adică dum
neata, care n-ai îmbrăcat nici
odată tricoul echipei naționale, 
ai, chipurile, mai multă expe
riență decît unul care l-a îm
brăcat de 70 de 1 ori T Si fim 
serioși... Și unde mai pui ci 
Lucescu se documentează de 
vreo zece ani, in timp ce 
ăia cu experiență, au rămas cu 
ceea ce au învățat acum cinci
zeci de ani, mai ales că cei 
mai mulți nu citesc decit 
„Sportul" de luni... In ceea ce 
îl privește pe Lucescu, trebuie 
să ceară timp. Pini la urmă, 
după cit se vede, doar antre
norul răspunde. Atunci dă-i 
voie si piardă pe mina lut—

— Ai jucat aproape 15 
ani în echipa națională— Se 
vorbește mereu, mai ale» 
la început de drum, despre 
felul în care ar trebui să 
se exprime mai bine și mal 
eficace echipele noastre—

MULTE SITUAȚII FAVORABI
LE DE GOL FIIND IROSITE 
CU MARE UȘURINȚĂ. Este 
aceasta una din carențele de 
fond ale fotbalului nostru, ca
re ne-a adus și — din păca
te — ne va mai aduce destule 
necazuri.

După G M. din Australia (IV)

MAREA DATORIE DE VIITOR
A ME DALIA ȚILOR DE LA ANTIPOZI.^
• La.„ rece despre obstacolele care au oprit echipa |o fața marii 
finale • Eficacitatea scăzută și cauzele el de fond • Antrenorii 
care au plămădit „bronzul" echipei și „aurul" Iul Gabor • 0 generație 

de excepție care trebuie condusă spre împlinirea deplină

La prima vedere, poate narea 
puțin cam neavenită această 
critică, cu atît mai mult cu cît 
unul dintre componenții com
partimentului în cauză, atacan
tul Romulus Gabor, a fost de
clarat aproape unanim "el mal 
bun lucător al campionatului 
mondial. Dar. acesta este ade
vărul. un adevăr de care nu 
trebuie să ne ferim — se ra
tează foarte mult —. realitate 
care trebuie să îndemne pe an
trenori să purceadă la căuta
rea cauzelor care generează a- 
ceastă „boală cronică" și să le 
elimine în procesul de instruire

— Vorbi multă, sărăcia omu
lui. Noi, fotbaliștii români, tre
buie să jucăm numai și numai 
cu calitățile pe care le avem... 
Adică, punind mintea la bătaie. 
Noi știm să facem un dribling 
mai altfel, să dăm o pasă mal 
altfel, să schimbăm piciorul 
mai altfel. Dar din păcate, 
vine cite unul și spune să ju
căm ca nemții, apoi ca engle
zii, să ne luăm la trîntă... Și 
după ce încercăm să uităm ce 
sintem, vine o zi cind tragem 
linia și spunem că am greșit— 
Uite, să-ți dau un exemplu— 
A jucat Cămătaru in meciurile 
de acasă. N-ar fi trebuit. A-l 
pune pe Cămătaru să joace 
acasă, in fața unor apărări a- 
glomerate, e tot una cu a-l 
pune pe Dobrin să joace mar
caj strict in deplasare... Eu 
găsesc că flăcăul ăsta puternic, 
Cămătaru, e un jucător foarte 
bun in deplasare, unde a ju
cat mereu bine, și la Budapes
ta, și pe Wembley. De ce să 
nu-l folosești acolo unde poate 
da mai mult ? Dar pentru asta 
trebuie să gindești...

— Ce zici de „albaștrii* 
cu care ai jucat pe „23 Au

gust" î
— Aș avea curajul să merg 

pe mina lor. Să joc cu ei— 
Să-i frec— Să-i învăț jocul in 
turnee lungi de iarnă— Și Lu
cescu știe foarte bine să-i în
vețe jocul— A arătat asta la 
Hunedoara, unde a făcut o e- 
chipi pe care nici un bătrin 
nu s-ar fi încumetat s-o arunce 
la bătaie— Pentru mine, echi
pa asta albastră e o mici mi
nune— Nici nu mai știu cum 
a apărut— Dă-ți seama, copilul 
de astăzi joacă fotbal de două 
ori pe săptămină— Că așa e 
școala— Atita e timpul.. Noi, 
pe vremea noastră... Uite că am 
și ajuns să vorbesc de vremea 
mea...

— Ascultă. Gicule. Laver 
a scris o carte intitulată 
„22 000 de ore de tenis"...

ARBITRII ETAPEI DE MÎINE A DIVIZIEI
SERIA I : Ceahlăul P. Neamț

— Viitorul Gheorgheni : P. Doictu
(București), Politehnica Iași — 
C.S. Botoșani : G. Dragomlr 
(București), I.M.U. Medgidia — 
Delta Tulcea : C. Vlase (Craiova), 
F.C.M. SWerurglstul Galați — 
Victoria Tecuci : M. Stoenesca 
(București), Unire* Dinamo Foo- 
șanl — Relonul Săvinești : AL
Mustățea (Pitești), Gloria Buzău
— Constructorul Iași : Gh. Jucan 
(Mediaș), F.C.M. Progresul Bră
ila — C.S.U. Galați : L Dinu (A- 
lexandria). Viitorul Mecanica Vas
lui — C.S.M. Suceava : H. Sdn- 
can (București), C.S.M. St. 
Gheorghe — Gloria Bistrița : A. 
Deleanu (București).

SERIA A H-a : Carpațl Mirșa
— Dunărea Călărași : L Roman
(Signet). I.C.I.M. Brașov — Petro
lul Ploiești : Gh. Dumitrașcu
(Constanța), Automatica București
— Flacăra Moroni: Z. Csavar 
(Odor hei), Metalul Plopenl — 
Luceafărul București : P. Regop 
(Timișoara), Ga* metan Media»

pe care ei 11 desfășoară cu mlă- 
ditele fotbalului.

SI pentru eă tot am ajuns 
la acest punct, la ANTREN ORI, 
nu putem încheia considerați
ile pe marginea comportării 
juniorilor României la antipozi, 
fără a sublinia meritul celor 

care AU CONDUS acolo echi
pa — Constantin Cern&iana si 
Tache Ma<a4 —. dar si al ce
lor care AU FORMAT „ll“-le 
acesta, clstlgătorul primei me
dalii pentru fotbalul românesc 
la o Întrecere mondială. Este 
vorba de Ion Nunweiller (în 
primul rind) si Gheorghe Coa
ma. cei doi tehnicieni care 
au obținut eu echipa lui Gabor 
calificarea pentru C.M. în sfir- 
sit. mergînd mai departe oe fi
lieră. trebuie să dăm Cezaru
lui ce-i al Cezarului $1 să no
tăm aici si numele celor ce 
i-au descoperit si pregătit ne 
jucătorii care s-au întors de

— Eu am mai mult de 
22 000...

— Nu exagerezi 7
— Deloc. Fă socoteala. Intre 

șapte și cincisprezece ani am 
jucat opt ore in zi de școală 
și 12 in vacanțe... înmulțește—

— De acord. Tu ai scos 
totul din cele 22 000 do 
ore... Ce au făcut. însă, 
ceilalți ?

— Unii știau mai mult ca 
mine...

— Dă-mi două nume—
— Ii știu numai după pore

cle— O, de-ai ști ce tehnică 
avea Dumitrescu-Buric... Dar 
a „murit" cînd și-a pus ghe
tele. N-a mai putut să dea ca 
piciorul în minge... Eu am reu
șit să fac trecerea. Aveam un 
unchi, portar la județ. Mi-a 
adus niște ghete rupte. Le-am 
încălțat. A fost greu. Una era 
39, cealaltă 42. Dar ml-am spus 
că trebuie cu orice chip. Și « 
ținut. Jambierele le-am tras 
in jos, ca să nu se vadă că o 
gheată e mai mare. Și am ră
mas cu asta— Ca și Corso—

— Ce face Buric ?
— Ne vedem mereu. Mă 

provoacă la o miuță, cu picioa
rele goale. E șofer la lapte, 
îmi lasă din cind in cind cita 
o sticlă. „Ia și tu. Gicule, • 
sticlă de lapte, că așa ne-a în
vățat fariseul ăla de Pele—“.

—Cît mai joci, Gicule T
— Cit timp o să mă ceară 

tribuna. Nepoftit n-am jucat 
niciodată.

— Și-apoi ? Ai să fii an
trenor ?

— Am să incerc să mă pre
zint cu cele 22 000 de ore ala 
mele. Sper să rezist' in între
cerea cu cei care sint antre
nori fără să fi jucat fotbal. 
Deși e foarte grea întrecerea—

loan CHIRILA

B"
Energia Slatina : V. Tătar 

(Hunedoara), Rapid București — 
Șoimii IPA Sibiu : N. Hainea 
(Blrlad), Rulmentul Alexandria

— Autobuzul București : V. ca-
tană (Oarei), Mecanică fină Bucu
rești — Pandurii Tg. Jiu : M.
Slăneseu (Iași), Chimica Tlrnă- 
ven.1 — Metalul București : L Taac 
(Satu Mare).

SERIA A m-a s C.F.R. Timi
șoara —- F.C. Bihor Oradea : C. 
Glilță (Brașov), înfrățirea Oradea
— Minerul Lupeni : L. Frunză 
(Sibiu), Dacia Orăștie — C.S.M, 
Drobeta Tr. Severin : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău), Minerul Ilba Seini
— Strungul Arad : V. Popov ici 
(Botoșani), Aurul Brad — Some
șul Satu Mare : M. Stan (Bucu
rești), Minerul Cavnio — U.M. Ti
mișoara : M. Abramiue (Suceava),' 
C.F.R. Cluj-Napoca — C.I.L. Si-.., 
ghet : V. Măndescu (București). 
Olimpia Satu Mare — F.C. Baia 
Mare : V. Cloclltea (Craiova), 
Rapid Arad — F.C.M. Reșița 1 
Ad. KrasovacM (Zalău).

la Melbourne. Adelaide si Syd
ney cu bronz si aur. Iar la loc 
de cinste se cuvine a-l numi 
mai intii pe Dumitru Pătrașcu. 
„creatorul" celor trei ..austra
lieni" evidențiat! meci de meci, 
Gabor, Rednic și Andone. Dan 
Silvășan si Leonte Ianovschi. 
Șt. Czako, C. Toma, Șt. Stăn- 
culescu și C. Frățilă, L Kalmar, 
S. Iorgulescu, S. Stănescu, C, 
Mareș, A. Neagu, D. Ghită sint 
apoi cei care i-au crescut, cei 
care au îndrumat pașii lui E- 
duard, Ilie, Sertov, Balaur. Bol- 
ba, Lovas. Matei. D. Zamfir, 
Hanghiuc, Fișic...

Cei medaliat! cu bronz la a 
3-a ediție a campionatului mon
dial de juniori. Cei care s-au 
dovedit a fl demni ambasadori 
ai fotbalului românesc tocmai 
la... capătul pămîntului. Ia cea 
mai puternică și frămîntată e- 
ditie a' C.M. de juniori.

Rednic. Lovaș, Gabor. Ilie 
au demonstrat acolo, în Aus
tralia. că pot juca de la egal 
la egal cu juniorii celor mai 
puternice soccere din lume, 
cele cu titluri mondiale în 
palmares. Au demonstrat clar 
acest lucru ca juniori. Așteptăm 
— este marea lor DATORIE 
DE VIITOR — să facă același 
lucru si peste doi. trei sau pa
tru ani, ca seniori. ÎN PRI
MA REPREZENTATIVĂ Ă 
TĂRII. Pentru ca frumoasa lor 
performantă din Australia să 
nu rămînă o floare rară, să nu 
fie considerată întîmolătoare. 
conjuncturală. Depinde de ei 
(in primul rînd), dar si de 
cel ce se ocupă de destinele 
fotbalului nostru (In foarte ma
re măsură)...

Laurențiu DUMITRESCU



DUBLĂ PARTIDĂ AMICALĂ DE POPICE In semifinalele Cupei cupelor la polo

ROMANIA —
Reprezentativele național* 

de popice, care »e pregătesc 
pentru C.M. de anul viitor, 
vor fi supuse, azi ;i mîine, la 
Tg. Mureș, la o nouă verifica
re, In dubla întîtoire amicală 
eu selecționatele Cehoslova
ciei. Azi, ambele jocuri vor 
avea loc la arena Voința, echi
pată cu instalație automată de 
ridicare a popicelor (de fabri
cație românească), iar mîine 
băieții vor evolua tot la Vo
ința, iar fetele, pe pistele să
lii Electromureș. In partidele 
cu echipele Cehoslovaciei, for 
mațiile noastre vor fi alcătui
te, în principal, din jucătorii 
care au fost folosiți și In cele 
două partide anterioare, cu 
Iugoslavia și Ungaria, dar vor 
juca și clțiva tineri. Iată cele 
două loturi: Elena Andreescu. 
Margareta Cătineanu, Elena 
Pană, Ana Petrescu, Nineta 
Badea, Silvia Berinde si Ildi- 
ko Szăsz, respectiv Iosif Tis-

0 INTERESANTĂ ÎNTÎLNIRE INTERNAȚIONALĂ 
DE LUPTE GRECO-ROMANE

1 în întilnirea internațională 
amicală dintre formațiile de 
lupte greco-romane Steaua și 
Legia Varșovia, după primele 
partide. încheiate cu victorii 
rapide ale luptătorilor români, 
■e părea că vom asista la o 
dispută inegală, in care gazde
le vor obține un succes faciL 
Dar n-a fost ața. Treptat, 
partidele s-au mai echilibrat, 
fntîlnirea devenind interesantă. 
Daniel Grosu (43 kg) și Con
stantin Alexandru (52 kg) și-au 
fixat adversarii cu umerii pe 
saltea înainte de Încheierea 
primei reprize t D. Grosu 
b. tuș (min. 1,15) A. 
Wisniewschi, iar C. Alexan
dru b. tuș (min. 2,18) A. 
Krawczyk, în urma unei fru
moase „ruperi Jn fată”. Con
stantin Arapu (57 kg) l-a do
minat In permanentă pe K.

CÎT DE TINERI 
SÎNT ACEȘTI 

PĂRINȚI...
Da Poiana Brașov există un 

loc unde iarna vine mai de
vreme în fiecare an. Ați bă
nuit, desigur, că este vorba 
de patinoarul artificial, situat 
lingă complexul sportiv din 
această stațiune montană, care 
și-a deschis porțile de dteva 
săptămini. Aici, urcă zilnic din 
Brașov tineri și virstnici, dor
nici să se relaxeze In orele 
de răgaz, alergînd sau valsînd 
pe „scena de gheață".

Printre numeroșii amatori 
de mișcare din orașul de la 
poalele Tîmpei am ln-tîlnit 
simbăta trecută pe unul din
tre apreciații antrenori de pa
tinaj viteză, profesorul de de
sen Petre Tivadara din Sibiu, 
împreună cu mai mulți dintre 

elevii săi. „Secția de patinaj 
viteză de la C.S.M. Sibiu, 
ne-a informat prof. Tivadaru, 
a fost transferată la clubul 
sportiv Voința. Toată vara 
ne-am pregătit pe stadionul 
Voința sau pe piste improvi
zate pe străzi asfaltate și con
tinuăm să lucrăm pe... uscat, 
deoarece patinoarul artificial 
din Sibiu se află încă în re
parație. Timpul este tnsă 
foarte înaintat pentru exerci
țiile specifice și, de aceea, 
am hotărît să ne deplasăm 
simbăta și duminica la Poiana 
Brașov, pentru a lua contact 
cu gheața. Conducerea clubu
lui asigură patinatorilor caza
rea și masa, iar părinții a- 
cestora transportul".

20 de tineri viteziști, aflațl 
la vîrsta copiilor și juniorilor, 
executau pași de turnantă sau 
starturi prin... furnicarul de 
pe gheața artificială, In timp 
ce harnicul antrenor nu mai 
prididea dînd sfaturi. Dumi
nică dimineață, sibienii au 
fost primii pe gheață, benefi
ciind de condiții mai bune, 
iar înainte de a se întoarce 
acasă au mai făcut un antre
nament în orele cu public, 
sub privirile grijulii ale părin
ților. Maistrul Martin Balazs, 
medicul Octavian Stoica, me
canicul Alexandru Tamaș, 
profesoara Felicia Avram, in
ginerul Liviu Beu și proiec
tanta Irina Teodorescu, ca să 
amintim numai o parte dintre 
părinții care și-au însoțit co
piii la Poiana Brașov, au în
chiriat patine de la centrul 
bazei sportive de iarnă, bucu- 
rîndu-se și ei de plăcerea de 
a aluneca pe gheață. Cit de 
tineri păreau acești părinți 
care își ajută copiii, cu înțele
gere $i dragoste, să devină 
viitori performeri...

Troian IOANIȚESCU

CEHOSLOVACIA
mănar, Alexandru Cătineanu. 
Alexandru Tudor, Grigore Ma
rin, Sielian Boariu, Alexandru 
Szekcly și Ilie Hosu.

Arbitrul principal al jocu
rilor de la Tg. Mureș va 
fi Bela Ffilop (Ungaria).

• Echipele feminine și mas
culine ale clubului Electro
mureș Tg. Mureș au susținut, 
recent, trei jocuri în Iugosla
via, în localitatea Pojega, cu 
selecționatele orașului. Cele 
trei meciuri au fost cîștigate 
de popicarii mureșeni : la băr
bați 5287—5054 pd și 5430—4967 
pd. iar la femei 2439—2038 pd.
• Ieri au început la Bucu

rești (pe arenele Olimpia și Glo
ria) ți la Brașov (sălile Rul
mentul ți Hidromecanica) în
trecerile semifinale ale cam
pionatelor naționale de senio
ri, individual și perechi, com
petiție care se încheie mîine. 
Finalele vor avea loc în si
lele de 8—10 decembrie.

Zielinski, lnvingindu-1 la punc
te (11—3). Tînărul Ion Cărare 
(82 kg) a trecut prin momente 
dificile In disputa cu A. Bro- 
Ja, de care a ți fost condus la 
puncte (2—3, 2—5, 4—5), dar a 
reușit In final (min. 4,35) să-ți 
facă tuș adversarul.

George Dumitriu (88 kg) 
ți-a probat Încă o dată mă
iestria In executarea .naltului", 
dudndu-1 direct în tuș (min. 
2,10) pe A. Olezak. Trecut la 
o categorie superioară de greu
tate, Ștefan Negrișan (74 kg) a 
avut neșansa să-l lntilnească 
pe unul dintre cei mai buni 
•portivl din formația oaspete, 
M. Wanarski, de care a fost 
depășit la puncte datorită u- 
nei „centurări laterale”, reușită 
de polonez. Aurel Pătrașcu (82 
kg) și Ion Stignei (100 kg) au 
adus celelalte două victorii e- 
chipei Steaua. A. Pătrașcu l-a 
depășit greu la puncte (4—3) 
pe J. Miksa, iar I. Stignei, 
cu un „salt” rapid și eficace, 
l-a făcut tuș pe R. Jedrzewski. 
Pentru oaspeți au mai „punc
tat” T. Swierczynski (b.p. G. 
Rus) și 8. Ltilo, un tînăr greu, 
de perspectivă (are 18 ani și 
clntărește 145 kg), care l-a în
vins la puncte pe Panaite Ena- 
ehe. în meci neoficial, Gh. 
Costin (74 kg) ]-a depășit la 
puncte pe P. Grzybicki.

M hai TRANCA

Sc reia campionatul Divinei „A" de rugby

DINAMO-FAROE Șl STEAUA-R.C. GRIVIJA BOȘII, 
DOUĂ PAII1IBE DE MARE INTERES

lași

Arad

Petroșani

Sibiu

București

BîrLad

PROGRAMUL ETAPEI

POLITEHNICA — „U“ TIMIȘOARA 
Stadionul tineretului, ora 9,30

P.T.T. — ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE
Stadion Gloria, ora 11

ȘTIINTA — R.C. SPORTUL STUDENȚESC
Stadion Știința, ora 11

CJS.M. — C.S.M. SUCEAVA
Stadion Independența, ora 10

STEAUA — R.C. ’GRIVIȚA ROȘIE
Stadion Steaua, ora 10

DINAMO — FARUL
Stadion Olimpia, ora 10,30

RULMENTUL — VULCAN BUCUREȘTI
Stadion Rulmentul, ora 9,30

După dificilul sezon interna
țional, ne reîntoarcem la cam
pionatul primei divizii de 
rugby, mîine fiind programată 
etapa a opta. Două dintre me
ciuri rețin in cel mai înalt grad 
atenția, în ele intîlnindu-se pa
tru dintre fruntașele rugbyului 
românesc. Astfel, lidera clasa
mentului, Dinamo, primește vi
zita echipei de pe Litoral, intr-o 
partidă deschisă oricărui rezul
tat. In celălalt joc din Capitală, 
campioana pare a fi favorită, 
conform „calculului hîrtiei” In 
fața echipei R.C. Grivița Roșie, 
dar înclinăm să credem că re
plica acesteia se va ridica la

SIMBĂTA
RUGBY. Stadionul Tineretu

lui li, ora 15 : Rapid — Ști
ința București ; teren Acumu
latorul, ora 15 î Gloria Bucu
rești — Aeronautica București 
(Div. B tineret).

TENIS DE MAS A. Sala Pro
gresul, ora 17 : C.F.R. — 
C.S.Ș. Petroșani (A, f).

DUMINICĂ
FOTBAL. Stadion Automa

tica, ora 14 : Automatica
București — Flacăra Moreni 
(Div. B) ; stadion Ciulești, 
ora 14 î Rapid București —

DEBUT EXCELENT AL ECHIPEI CRISUL ORADL'.: 
84 CU ZIAN VITESSE

KECSKEMET, 6 (prin telefon). 
Vineri seara au început în Ba
zinul Municipal '(50 m) din lo
calitate întrecerile din prima 
grupă semifinală a „Cupei cu
pelor”, care reunește formați
ile Zian Vitesse (Olanda), Cri- 
țul Oradea, Naftikos Glyfada 
(Grecia) și Viszmu Szenteș 
(Ungaria). Peste 1000 de spec
tatori au umplut pînă la refuz 
tribunele piscinei la meciul 
inaugural al turneului, care a 
opus echipele Zian Vitesse și 
Crișul Oradea, în prezența lui 
Ante Lambașa, președintele 
F.I.N.A.

Partida a avut un caracter 
decisiv, formația învingătoare 
avind șanse mari de a ajunge 
in turneul final. Este și moti
vul pentru care poloiștii oră- 
deni — așa cum dealtfel au 
ți promis — au abordat între
cerea cu toată seriozitatea și 
după cîteva minute de joc 
conduceau cu 2—0. Replica o- 
landezilor, foarte buni înotă
tori și excelenți minuitori ai 
balonului, a venit prompt: 2—2 
In min. 12,10 ți chiar 3—2 In 
min. 16,10. Din acest moment, 
Insă, sportivii bihoreni au do
minat categoric, împunîndu-se 
de o manieră care a impre
sionat realmente pe cei prezenți.

în numai nouă minute, Cri- 
țul a ajuns de la 2—3 la 8—3, 
primind aplauze la scenă des
chisă pentru evoluția sa spec-

ACTUALITATEA LA HOCHEI
Pe patinoarul artificial din 

Poiana Brașov a început cel 
de al Il-lea tur din cadrul 
grupei valorice secunde a Di
viziei naționale „A” de hochei. 
Condițiile de concurs sînt 
excelente, gheața bună. Prime
le partide au furnizat jocuri 
interesante ți. în general e- 
chilibrate.

Iată rezultatele de joi și vi
neri : I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe— 
Metalul Rădăuți 6—2 (2—1, 
3—0, 1—1), Sp. studențesc A.S.E. 
București — Tîrnava Odorhei 
3—3 (1—1, 1—1, 1—1), Metalul 
Rădăuți — Liceul M. Ciuc 13—1 
(3—1, 7—1, 3—2), Sp. studențesc 
A.S.E. București — I.M.A.S.A. 
Sf. Gheorghe 3—2 (2—0, 1—2, 
0—0). C. GRUIA — eoresp.

★
Se reiau întrecerile ți în 

înălțimea unui autentic derby 
și că, indiferent cine va trium
fa, ciștigul va fi al... rugbyului.

Și în celelalte întîlniri se a- 
nunță o luptă echilibrată.

CLASAMENTUL
1. DINAMO 7 7 0 0 213- 27 21
2. Steaua 6 5 1 0 133- 45 17
3. Farul 6 5 0 1 161- 61 16
4. Șt. Baia Mare <7 4 0 3 93- 58 15
5. Grivița Rație 

Polii, lăți
7 4 0 3 84- 53 15

6. 7 4 0 3 72- 88 15
7. Sportul ftud. 6 3 1 2 73- 72 13
1. C.S.M. Sibiu 7 3 0 4 44- 95 13
9. C.S.M. Suceava 7 3 0 4 52-146 13

10. „U* Timișoara 7 2 1 4 81-129 12
ÎL Șt. Petroșani 7 2 1 4 59- 94 12
12. Kulm. Bîrlad 6 2 0 4 21- 83 10
13. P.T.T. Arad 7 1 0 6 50-131 9
14. Vulcan 7 0 0 7 47-161 7

UNDE MERGEM?
Șoimii Sibiu (Div. B) ; teren 
Mecanică fină, ora 14 : Meca
nică fină București — Pandu
rii Tg. Jiu (Div. B) ; teren 
Danubiana, ora 14 : Danubiana 
București — Amonil Slobozia 
(Div. C) ; stadion Flacăra ro
șie, ora 14 : Flacăra roșie 
București •— F.C.M. Giurgiu 
(Div. C) ; stadion Electronica, 
ora 14 s Electronica București 
— Ș.N. Oltenița (Div. C); sta
dion Sirena, ora 14 : Sirena 
București — Dinamo Victoria 

taculoasă. Orădenii, in frunte 
cu Kiss, care a apărat foarte 
bine, s-au grupat strîns în de
fensivă, reușind ca în mai mul
te situații de inferioritate nu
merică să primească numai un 
gol. în același timp ei au pus 
un mare accent pe contraatac, 
buna lor pregătire fizică per- 
mițîndu-le să asalteze continuu 
poarta celor de la Zian Vite
sse, incapabili in final să mai 
găsească replică. In afara lui 
Kiss, care de data aceasta a 
fost un adevărat „înger păzi
tor” al echipei sale, Fejer. 
Costrăș și Claudiu Rusu s-au 
ridicat la un nivel superior, dar 
ți ceilalți coechipieri au me
rite neîndoielnice în obținerea 
primei victorii din turneu cu 
8—4 (2—0, 0—2, 2—1, 4—1), suc
ces care le deschide frumoase

MllNE, IN DIVIZIA „A“ DE VOLEI
Mîine este programată o 

nouă etapă In campionatele 
primei divizii de volei : a
șaptea la masculin ți a patra 
la feminin. Vor avea loc nu
mai 8 partide, dat fiind faptul 
că In campionatul masculin 
Dinamo ți Steaua sînt excep
tate de la prima fază a com
petiției, iar formațiile femini
ne Dinamo șl Farul Constanța 
susțin, in deplasare, meciurile

prima grupă valorică, jocurile 
etapelor duble urmind să aibă 
loc astăzi șl mîine. La Galați, 
Dunărea va primi replica for
mației Sport Club M. Ciuc, 
iar la M. Ciuc, Progresul din 
localitate Intllnește pe Avînlu! 
Gheorghenî. Derbyurile Dina
mo—Steaua urmează să se dis
pute, săptămlna viitoare. în 
Capitală.
• Turul II al campionatu

lui național de juniori I se va 
desfășura după cum urmează : 
Seria I, 14—18 noiembrie, lă 
București, iar Seria a Il-a în
tre 15 și 17 noiembrie, la Su
ceava.

ÎNCEPE DIVIZIA ȘCOEARĂ Șl DE JUNIORI EA BASCHET
De azi, pînă la 2 mai 1982, 

60 de echipe masculine și fe
minine își dispută întîietatea 
în cadrul Diviziei școlare și 
de juniori. împărțite în cîte 
patru serii, participantele vor 
lupta mai întîi pentru califi
carea în turneul final al com
petiției. după care își vor dis
puta titlurile. In prima fază a 
întrecerii, Divizia școlară și de 
juniori se va desfășura sub 
foirmâ de etape săptămînale 
(numai tur, între 8 noiembrie 
și 20 decembrie).

Iată componența seriilor : 
MASCULIN, SERIA I : CSȘ 
Tg. Jiu, Lie. „Bolyai” Tg. Mu
reș. CSȘ Brașovia, CSȘ Rm. 
Vîlcea, CSȘ Mediaș. CSU Bra
șov. Lie. „Petru Maior” Gher-

DE LA FE: LAȚIA 
ROMÂNĂ DE BOX

După cum se știe. între 10 
și 15 noiembrie, urma să se 
desfășoare * turneul final al 
campionatelor naționale și al 
„Daciadei” la box seniori, la 
care au obținut dreptul de 
participare cite 8 pugiliști Ia 
flecare categorie de greutate.

Din motive tehnico-organiza- 
torice. federația de specialita
te a hotărît amînarea turneu
lui final al campionatelor na
ționale si al „Daciadei" la box 
seniori pentru perioada 23—29 
noiembrie. întrecerile vor avea 
loc la Palatul sporturilor și 
culturii din București.

București (Div. C) ; stadion 
Abatorul, ora 14 : Abatorul
București — T.M. București 
(Div. C).

RUGBY. Stadion Olimpia, 
ora 9 : Olimpia București — 
Automobilul Galați (Div. B ti
neret), ora 10,30 : Dinamo
București — Farul Constanța 
(Div. A) ; stadion Steaua, ora 
10 ; Steaua. — R.C. Grivița 
Roșie (Div. A) ; stadion Par
cul copilului, ora 12 : R.C. 
Grivița Roșie Ii — Ș.N. Olte
nița (Div. B tineret).

TENIS DE MASA. Sala Pro
gresul, ora 9 ; C.F.R. — C.S.Ș. 
Petroșani (A, f).

(Olanda)
perspective de calificare în 
turneul final.

Cele 12 goluri au fost în
scrise pe rînd de : Fejer, CI.
Rusu, Karlsson (Z.V.). Iîos-h 
(Z.V.) de două ori, Fejer (3—3, 
în min. 18). Costrăș, CI. Rusu, 
Costrăș U-.gureanu din 4 m, 
Fărcută (8—3 ir min. 25,55) 
și Bosch (8—4 în ultima se
cundă a meciului). Au arbi
trat foarte bine Paggi (Ita
lia) și Odalovici (Iugoslavia).

Crișul va juca în continuare 
cu Naftikos Glyfada (sîmbătă) 
și cu Viszmu Szentes (dumi
nică).

La ora închiderii ediției, 
partida dintre Viszmu Szenles 
și Naftikos Glyfada era în pli
nă desfășurare.

Hristoche NAUM

primei manșe a turului preli
minar în cupele europene, in 
timp ce partida Chimpex — 
C.S.M. Sibiu s-a disputat In 
devans

Întîlnirile din cadrul etapei 
la masculin sînt în cea mai 
mare parte echilibrate, unele 
echipe vizitatoare Tractorul 
Brașov. Explorări Baia Mato 
și chiar Calculatorul București, 
avind șanse ega'e de victorie 
cu gazdele lor. Dar iată pro
gramul etapei : Universitatea 
Craiova — Explorări Baia 
Mare, Politehnica Timișoara — 
C.S.M. Suceava, Delta Tulcea— 
C.S.U. Oradea, Silvania Șimleu 
Silvaniei — Calculatorul Bucu
rești, C.S.U. Galati — Tracto
rul Brașov. în întrecerea femi
nină, sînt programate întilni- 
rile Universitatea Craiova — 
Rapid București. Universitatea 
Timișoara — Știinta Bacău (se
ria I) și C.S.U. Galati — Ma
ntei Baia Mare (seria a Il-a).

• Echipele feminine Dinamo 
București și Farul Constanta 
au plecat în Portugalia și. res
pectiv, Israel pentru meciurile 
tur din preliminariile cupelor 
europene. Dinamo înti'nește ne 
Leixoes Porto, în C.C.E.. iar 
Farul pe Hapocl Kefar Saba.

la. Viitorul Pitești ; SERIA A 
II-A : CSȘ 1 Oradea CSȘ 
Arad. Universitatea Timișoara, 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca, CSȘ 
Deva, CSȘ Satu Mare, CSȘ 2 
Oradea ; SERIA A III-A : CȘB 
București, CSȘ 1 București, 
CSȘ Ploiești. Frigero Găești, 
CSȘ Steaua., CSȘ Constanta, 
CSȘ Piatra Neamț ; SERIA A 
IV-A : CSȘ Tirgoviște. CSȘ 
Galați, Lie. 1 Fizică-Matemali
că Constanța. CSȘ Brăila. CSȘ 
Iași, Dinamo București. CSȘ 
2 Politehnica București, Olim
pia Lie. „A.T. Laurian” Boto
șani ; FEMININ, SERIA I : 
CSS Mediaș, CSȘ Gheorghcn:, 

~CSȘ Sf. Gheorghe. Lie. ..Bol
yai” Tg. Mureș. CSȘ Sibiu. 
CSȘ Viitorul Cluj-Napoca ; 
SERIA A II-A : CSȘ Satu 
Mare. CSȘ Dej, CSS Deva, 
CSȘ 1 Oradea. CSȘ 2 Oradea. 
Voința Tg. Mureș. CSȘ Uni
versitatea Timișoara. CSȘ Sa- 
lonta ; SERIA A III-A : CSȘ 
Constanta. CSȘ Focșani, Lie.
1 Medgidia. CSȘ Ploiești. CSȘ 
Rm. Vîlcea, Olimpia Bucu
rești. CSȘ 2 Politehnica Bucu
rești. CSȘ Craiova ; SEPTA A 
IV-a : CSȘ Botoșani. CSS Ba
cău, CSȘ Brașovia Progresul 
București. CȘB București, Vo
ința București, CSȘ Galati. CSȘ 
Unirea Iași.

MIN1ETAPA IN DIVIZIA „V

LA TENIS DE MASA
Avînd în vedere participarea 

echipelor C.S. Arad și C.S.M. 
Cluj-Napoca în turul al III-lea 
al C.C.E., precum și turneul 
cadetilor in Cehoslovacia. în 
etapa a 3-a a returului cam
pionatului Diviziei „A“ la te
nis de masă se vor desfășura 
doar partidele Progresul Bucu
rești — C F.R. C.S.Ș. Petroșani, 
Gloria Buzău — C.S.M. Iași, Ia 
feminin ș> C.S.S. Bistrița — 
Tricodava București, Voința 
Satu Mare — Tractorul Bra
șov, la mascu.rn.
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In C. C. E. de baschet

SI STEAUA
1

BUCUREȘTI
EVOLUȚII BUNE

ȚARI 
LA C.M. DE GIMNASTICĂ

MOSCOVA 6 (Agerpres). — 
Festivitatea de deschidere a ce
lui de-al 21-lea Campionat 
mondial de gimnastică va avea 
loc la 22 noiembrie în Sala 
centrală de concerte din Mos
cova. după care, timp de șapte 
zile, sportive și sportivi 
din 39 de țări se vor întrece 
la complexul „Olimpiiski".

A 64-a ani/ersare a .’,1 fii Revoluții Socialiste din Octombrie

la Univer- 
au obținut

Baschetbalistele de 
sitalca Cluj-Napoca 
o frumoasă victorie în prima 
manșă a dublei întîlniri din 
cadrul C.C.E. (turul II) în fața 
echipei Southgate 
College Londra, cu scorul da 
83—77 (44—34), chiar in orașul 
de pe malul Tamisei. Returul 
partidei va avea loc săptămîna 
viitoare (12 noiembrie) in Sala 
sporturilor de 
șului. Elevele 
colae Martin 
printre cele 
fost Magdalena 
Mathe și Floarea Anca.

La Koln s-a disputat, joi sea
ra tîrziu, meciul revanșă dintre 
formațiile B.S.C. Saturn lio'n 
și Steaua. După cum se știe, în 
prima partidă desfășurată la. 
București campioana României 
a obținut victoria cu 85—84. în- 
tilnirea de la Koln a revenit 
gazdelor cu 76—75 (38—37), după 
o întrecere extrem de intere
santă și palpitantă. Baschetba- 
liștii noștri au evoluat foarte 
bine si puțin a lipsit ca ei să

Technical

pe malul Some- 
antrenorului Ni- 
au jucat bine și 
mai eficace au

Pali, Doina

înregistreze și al doilea succes 
în fața celor de la B.S.C. Sa
turn. Oricum, situația în grupa 
„A" a C.C.E. de baschet mascu
lin, grupă din care maj fac 
parte echipele Maccabi Tel 
Aviv și Torpan Pojat Helsinki, 
s-a complicat destul de mult, 
urmind ca meciurile care au 
mai rămas de jucat să hotăras
că prima clasată.

PAKIS, 6 (Agerpres). — Pre
sa franceză, în comentarii a- 
părute în ziarele de specialita
te după debutul actualului se
zon de rugby, în care echipa 
României și-a dovedit din nou 
valoarea și competitivitatea la 
înalt nivel în arena interna
țională, reafirmă opinia potri
vit căreia un turneu al celor 
6 națiuni, care să includă ți 
rugbyul românesc, este nu

in „Trofeul Ccnoslovaeitt* la Handbal masculin

ROMANIA - CEHOSLOVACIA „B" 24-18
TRNAVA, 6 (prin telefon), 

în penultimul meci pe 
l-a susținut în cadrul 
feului Cehoslovaciei", 
pa masculină

care 
„Tro- 
echi- 

hand- 
ca ad- 

a 
țării gazdă. A fost un ioc fără 
probleme pentru sportivii noș
tri. încheiat cu următorul re
zultat : România — Cehoslova
cia „B“ 24—18 (13—8). Pentru 
formația României au înscris : 
Stingă 5, Folker 4, Drăgăqjță 4, 
M. Voinea 4, Durău 2, Voina 2, 
Roșea 2, Boroș 1.

de 
bal a României a avut 

secundăversară formația

In celelalte meciuri ale zilei, 
disputate în sala de sport din 
Trnava. s-au înregistrat urmă
toarele rezultate: U.R.S.S. — 
Cehoslovacia „A” 17—19 (9—11), 
Ungaria — Islanda 35—25 
(19—11). Rezultatele ultimelor 
două partide de joi seara : 
Cehoslovacia „B“ — Ungaria 
18—19 (8—12) și Islanda —
U.R.S.8. 17—21 (11—9).

Reprezentativa României in- 
tilnește miine (n.r. azi), in ulti
mul meci al turneului, formația 
Islandei.

RUZICI ÎNVINGE
PE NAVRATILOVA!
In meciul de la Torino dintre 

selecționatele de tenis ale S.U.A. 
șl Europei, scorul este de 5—4 în 
favoarea jucătoarelor americance. 
In turul 2, jucătoarea românei 
Virginia Ruzid a obținut victoria 
în fața Martinet Navratilova, pe 
care a întrecut-e cu 7—6, 6—3.

de dorit, dar și reali- 
„Dealtfel, Home Unions 

federațiilor

numai 
zabih
(Asociația federațiilor de 
rugby din Marea Britanîe) l-a 
însărcinat pe Glyn Maddocks, 
unul dintre responsabilii cu 
relațiile externe ale asociației, 
cu o misiune pe lingă federația 
din România, el urmărind, în 
această calitate, o serie de me
ciuri ale reprezentativei aces
tei țări", se arată într-un ma
terial publicat de ziarul ,,L’ 
EQUIPE". Glyn Maddocks a 
declarat : „Rugbyul românesc 
va progresa in continuare dacă 
va avea mai multe contacte la 
cel mai înalt nivel. In 1983, la 
o dată ce urmează a fi stabi
lită, Anglia va face un turneu 
in România. Alte turnee anua
le vor fi perfectate, cum s-a 
intimplat in trecut și cu Fran
ța. Evoluția aceasta nu poate 
fi oprită. Românii joacă bine. 
Am fost la București la meciul 
cu Noua Zeelandă și m-a im
presionat finalul echipei ro
mâne, care a trecut de patru 
ori linia de țintă a oaspeților 
și sînt convins că ei au mar
cat cel puțin o dată un eseu”.

START SPRE VIITOAREA OLIMPIADA
Poporul sovietic, împreună cu întreaga omenire progre

sistă, marchează festiv, in această zi, cea de a 64-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie. Nici o 
acțiune istorică a proletariatului nu a avut consecințe atit 
de vaste, atît de decisive, asupra destinelor umanității, ca 
prima revoluție socialistă victorioasă. In cei 64 de ani, 
ciți s-au scurs de atunci, poporul sovietic a rezolvat cu 
succes numeroase probleme dintre cele mai complexe ale 
edificării societății noi, răminind totdeauna fidel țelului 
său suprem, pe care i l-a trasat partidul leninist, constru
irea socialismului.

In ansamblul marilor realizări obținute de U.R.S.S., se 
înscriu și acelea din domeniul sportului yi educației fizice, 
mișcarea sportivă sovietică ocupînd astăzi un loc fruntaș 
in lume. Pe întinsul uriașei țări vecine, practică sportul nu 
mai puțin de 100 milioane de oameni, care au la dispozi
ție 3 356 stadioane ji 68 600 săli de sport. La Jocurile Olim
pice, la campionatele mondiale și 
vietid s-au distins 
înalte distincții.

Comitetul pentru 
fizică și 
Sovietice 
mult, o 
măsurile 
gate de 
rare a celei de a VIII-a e- 
diții a Spartachiadei 
poarelor U.R.S.S., pe 
rioada 1981—1983. 
timp. întrecerile ; 
grandioase competiții 
început, ele urmînd să 
încheiate în anul care pre
cede imediat 
ment înscris 
în calendarul 
rile Olimpice 
1984. Acest din urmă amă
nunt conferă o importantă 
sporită actualei ediții a tra
diționalei sărbători sportive 
care mobilizează la start 
mase întregi de sportivi de 
pe întreg cuprinsul țării 
sovietice. în rîndul cărora 
se vor număra, ca totdeau
na, cei mai proeminent!

și record-

de nenumărate

sport al 
a adoptat, 
hotărîre 

organizatorice 
viitoarea

cultură 
Uniunii 
nu de 
privind 

le- 
desfășu-

po- 
pe- 

Intre 
acestei 

au și 
fia

un alt eveni- 
cu majuscule 
sportiv. Jocu- 
de vară din

europene, sportivii 
ori, cucerind cele

so
mai

lui

,TROFEUL CARPÂJP• » LA HANDBAL FEMININ
U'maie am paa i.

PBOGKAMUL ZILELOR UR
MĂTOARE

R.S.F.S.
Echipa 

sa. au

Au arbitrat bine Romeo la- 
mandi și Traian Ene.

*1.0. GERMANA — 
RUSA 24—23 (14—11).
R.D.G., apoi adversara
fost, pe rînd, adevărate surpri
ze. învingătoarea, cu foarte 
multe nume noi in formație, a 
etalat nu numai binecunoscute
le calități fizice și tehnice, ci 
și cîteva abile combinații tacti
ce. De subliniat, de asemenea, 
valoarea portarului Sabine Pic- 
ken, ca și a unui „careu" de 
jucătoare extrem de valoroase: 
conducătoarea de joc Cornelia 
Kunisch, foarte bătăiosul pivot 
Eveline Apler și 2 pivoți, Ka- 
trin Kruger (căpitanul forma
ției) și mai puțin cunoscuta, 
dar foarte eficacea jucătoare 
Sabine Kirsche. Condusă mult 
timp, echipa R.S.F.S. 
și aici intervine 
care aminteam — 
necesară ca, spre 
tidei. deosebit de 
egaleze, aflîndu-se chiar la un 
pas de a cîștiga. Astfel, după 
ce Natalia Țigankova (blonda 
Țîgankoya a dus „în spate" 
destul de multe minute forma
ția sa) ratează o aruncare de la 
7 m, la scorul de 23—22 în fa
voarea R.D. Germane (min. 59), 
tot ea egalează în min. 60, 
pentru ca în ultima secundă 
handbalistele din R.D. Germană 
să realizeze golul victoriei prin 
Kornelia Kunisch. Au înscris: 
Kirsche 7, Hubscher-Matz 4, 
Apler 3, Kunisch 3, Schulz 3, 
Tietz 2, Neurohr 1, Krfiger 1 —

Sîmbătâ, de la ara U6 : Re
mania „B” — R.D. Germană ; 
de la ora 17,30 : România „A”
— Cehoslovacia ; de la ora 10 : 
Ungaria — R.S.F.S. Rusă.

Duminică, de la ora 16 : Ro
mânia „B“ — Cehoslovacia ; 
de la ora 17,30 : România „A”
— R.S.F.S. Rusă ; de la era 
.’0 :R.D. Germană — Ungaria.

TURNEUL DE ȘAH 
DE LA PERNIK

SOFIA, 6 (Agerpres). — Cu 
runde înainte de încheierea 
neulul international feminin 
șan de la Pernik (Bulgaria), pe 
primul loc al clasamentului se 
află Radzikowska (Polonia), cu 
7'/a puncte, urmată de Ligia Jlc- 
man (România) — 7 puncte,
Szmacinska (Polonia) — 6*/, punc
te, Gertrude Baumstairk (Româ
nia) și Jurcinska (Polonia) — cu 
cîte 5‘fi puncte (1), Nestorova 
(Bulgaria) 5 puncte.

trei 
tur- 

de

cei mai 
dintre campionii 
manii săi.

Actualmente 
cerile fazei 
Spartachiadei. 
prezintă sportivii cluburilor 
șl asociațiilor sportive, care- 
și dispută titlurile de cam
pioni ai uzinelor, unităților 
de învățămînt, întreprinde
rilor. colhozurilor. Lupta 
pentru întîietate începe în 
cadrul brigăzilor, a claselor 
școlare, a atelierelor. La 
întreceri participă zeci de 
milioane de oameni, iar cel 
calificați continuă disputa 
în cadrul campionatelor pe 
orașe, regiuni și republici 
unionale. Peste doi ani. la 
finalele Spartachiadei. vor 
da asaltul decisiv cei mai 
buni dintre concurenți, cîș- 
tigătorii etapelor preceden
te. La aceste finale au 
drept de participare selec
ționatele republicane. pre
cum și cele reprezentind 
primele două orașe ale tă
rii, Moscova și Leningra-

au 
de

La start

loc între- 
masă a

Așadar, în vara 
vor fi. cunoscut! cam

pionii marii Spartachiade. 
iar aceștia vor alcătui nu
cleul de bază pentru for
marea reprezentativei olim
pice a U.R.S.S.

Și astfel, ‘drumul sportu
lui sovietic către viitoarea 
Olimpiadă de la Los An
geles este deschis. Prin în
săși natura lucrurilor, toate 
acestea se prezintă privito
rului ca un adevărat calei
doscop de evenimente, mari 
sau mici, uneori diferite, 
dar mereu interdependente. 
Aceasta, deoarece printre 
cele peste 220 000 de gru
pări sportive angajate în 
întrecerile Spartachiadei se 
află asemenea giganți cum 
este clubul uzinei de auto
mobile „Lihaciov” din Mos
cova sau cel al trustului in
dustrial „Uralmaș" — Sverd
lovsk, dar și foarte multe 
asociații mici, fără preten
ții deosebite, dar de unde 
se poț iivi oricînd candidați 
la intrarea în rîndul celor 
purtînd invidiatul titlu de 
„olimpic".

Spartachiada popoarelor 
U.R.S.S. se dovedește a fl 
un eveniment deosebit în 
viața fiecărei grupări spor
tive sovietice, dat fiind 
îi stabilește programul 
activitate pe o perioadă 
mai mulți ani. scoate 
evidență capacitatea sa 
a organiza competiții 
masă, reliefează baza 
care dispune și cadrele ceri 
stau la dispoziție. întrece
rile Spartachiadei includ 
peste 20 de discipline spor
tive, adică aproximativ în
tregul program 
jîrefatînd și prin 
marele efort pe care-1 va 
pune mișcarea sportivă so
vietică în reprezentarea sa 
la următoarea competiție 
supremă. Olimpiada ’34.

VLADIMIR KIRILIUK 
Agenfia de presă „Novosti”

ci 
de 
de 
in 
de 
de 
de

olimpic. 
aceasta

Ruse 
surpriza 
a găsit forța 
sfîrșitul par- 
dramatic, să

de

pentru R.D. Germană: Jigan- 
kova 12, Klimko 4, Sagitova 2, 
Safina 2, Bareeva 2, Scrediuk 
1 — pentru R.S.F.S. Rusă. Au 
arbitrat bine Marin Marin și 
Ștefan Șerban.

UNGARIA — CEHOSLOVA
CIA 30—21 (19—8). Animate de 
Godor și avînd în tînăra Gy6n- 
gy o excelentă jucătoare de 9 
m (care știe să pătrundă foar
te eficace), handbalistele unga
re s-au detașat de la început, 
chiar dacă la un moment dat 
scorul era 3—3 (min. 9). în 
continuare, ele au condus la 9 
și la 10 goluri diferență, pe 
fondul unei apărări foarte bu
ne. Echipa Cehoslovaciei, fără 
o linie de 9 m eficientă, nu a 
reușit să facă breșe în apăra
rea adversă. Au marcat : Go
dor 13, Gyongy 7, Gombay 4, 
Csajbok 2, Nyari 2, Angyal 1, 
Barna 1 — pentru Ungaria ; 
Vyrabova 5, Stasova 4, Duri- 
sihova 4, Bokolova 3, Benova 
2, Nagyova 2, Bresanyova 1 
pentru Cehoslovacia. Au arbi
trat bine : Oivid Bolstad și 
Terje Anthonsen (Norvegia).

PROGRAMUL OPTIMILOR DE FINALA 
ALE CUPEI U.E.F.A.

Ieri, la Ziirich. s-a 
tragerea la sorți a

efectuat 
meciurilor 

din optimile de finală ale Cu
pei U.E.F.A. (în Cupa 
pionilor europeni. Cupa 
pelor și Cupa U.E.F.A., 
ciurlle din sferturile de _ _ 
lă se vor programa la Ziirich 
în ianuarie 1982. la o dată care 
se va comunica ulterior).

S.C. Lokeren 
Real Madrid 
F.C. Aberdeen 
Sporting Lisabona 
Winterslag 
Radniciki 
C.F. Valencia

★
• în turneul final al preli

minărilor 
de Nord, 
Bazinului 
gucigalpa 
ras

cam- 
cu- 

me- 
fina-

Echipa DINAMO BUCUREȘTI 
va juca în „optimi” cu valo
roasa formație suedeză I.F.K. 
GOTEBORG. Primul joc se va 
desfășura la Goteborg (25 no
iembrie), iar returul, la Bucu
rești (9 decembrie).

lată și celelalte partide ’
— F.C. Kaiserslautern
— Rapid Viena
— Hamburger S.V.
— Neuchâtel
— Dundee United
— Feyenoord
— Hajduk Split
★

C.M. (zona Americii 
Americii Centrale și 
Caraibilor), la Te- 
(Honduras) : Hondu- 

Haiti 4—0 (2—0).

• Surprize 
pei Elveției : 
Geneva 
Lucerna 
Locarno 
3—1 !

★
în „16-imile* Cu- 
Sion — Servette 
(după prelungiri).3—2

— F.C. Zurich 6—1 (!), 
(div. B) — St Gali

BASCHET 0 Rezultate înregis
trate în optimile de finală ale 
„Cupei campionilor europeni” 
(feminin) : Sampo Lahti (Finlan
da) — Sparta Praga 63—96 ; U- 
nion Viena — Ceramica Pagnos- 
sin (Italia) 74—71 ; Agon Dussel
dorf — Elizur Tel Aviv 88—58. • 
In competiția similară masculină: 
Torpan Pojat (Finlanda) — Mac- 
cabi Tel Aviv 95—121 (52—61) ;
Sunderland — Amicale Stelnsel 
(Luxemburg) 111—74 ; Sunair Os
tende (Belgia) — Den Bosch 
(Olanda) 92—98 ; Honved Buda-

TELEX • TELEX •
pesta — B.C. Barcelona 8»—126 ; 
Levski Spartak Sofia — T.S.K.A. 
Moscova 76—103 ; Slavia Praga — 
Eczaclbasî Istanbul 74—75.

BOX • La Potsdam (R. D. Ger
mană) s-a disputat întflnlrea a- 
mlcală dintre reprezentativele de 
juniori ale R.D. Germane șl Ro
mâniei. Gazdele au obținut vic
toria eu 10—3. Victoriile echipei 
noastre au fost realizate de Bum-

TELEX • TELEX
Mlh-

a 13 
titlul

bac (cat. mijlocie mică) șl 
nea (cat. supergrea).

ȘAH O După disputarea 
partide, în meciul pentru 
mondial care se desfășoară la Me-
rano (Italia), între marii maeștri 
Anatoli Karpov șl Viktor Korci- 
noi, scorul este în prezent de 4—2 
în favoarea Iul Karpov. A 13-a 
partidă a fost otștigată de Kor- 
clnoL

TENIS • în turneul de la Stock
holm, Ilie Năstase l-a învins cu 
1—6, 6—4, 6—J pe francezul Gilles 
Moretton. Alte rezultate : Pfister 
— Gottfried 6—3. 1—6, 6—2 ; Gene 
Mayer — Jarryd 6—1, 6—2 ; Sa- 
viano — Lutz 6—3, 6—3 ; Tom 
Gullikson — Gehring 4—6, 6—4, 
6—3 ; Connors — Granat 6—3, 
6—1. O La Hong Kong, în proba 
feminină : Wendy Turnbull — 
Laura Dupont 6—1, 6—0 ; Anne 
Hobbs — Barbara Jordan 6—3, 
6—3 ; Sharon Walsh — Nerida 
Gregory 6—7, 6—3, 7—5

GOTEBORG
înființat în anul 1904, .clu

bul din Goteborg a fost unul 
din pilonii fotbalului suedez, 
un fotbal bine cotat în arena 
internațională. I.F.K. are 7 
victorii la activ în campionat 
(1908, 1910, 1918, 1935, 1942,
1948, 1961) și una în Cupa Sue
diei (1979). Debutul în compe
tițiile europene are loc în 
1959, cînd este eliminată în 
optimile de finală ale C.C.E. 
de Wismut Aue (R.D.G.). Trei 
ani mai tîrziu ajunge In ace
eași fază a C.C.E. fiind între
cută de echipa olandeză Spar
ta Rotterdam. A mai .luat 
parte La ediția 1979—1980 a 
Cupei cupelor, cînd a fost 
stopată de Arsenal Londra în 
sferturi de finală (1—5 la Lon
dra, 0—0 la Goteborg). în a- 
cest sezon, la prima sa parti
cipare în Cupa „U.E.F.A., for
mația suedeză, antrenată de 
T Nordin, care totodată este 
și jucător, a avut un par
curs destul de ușor întrecînd 
pe Haka Valkeakoskl (Finlan
da) cu 3—2 în deplasare și 4—0 
și pe Sturm Graz (Austria), 
2—2 în deplasare și 3—2.

îp campionatul încheiat de 
curînd, I.F.K. s-a clasat pe 
locul secund, cu 36 p, La dis
tanță de 4 p de formația 
campioană, Oesters Văxjd.

Iștă formația standard : 
Wemersson — Holmgren, C. 
Karlsson, Hysen, Svensson — 
S. Karlsson, Holm, Stromberg 
— Corneliusson (Wendt), Sand
berg, Nilsson (Nordin). Dintre 
aceștia, Wernersson, Hysen gi 
Holmgren au făcut parte din 
echipa Suediei care a întrecut, 
recent, la Lisabona, cu 2—1, 
echipa Portugaliei, în prelimi
nările C.M.
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