
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUSESCU

A l’ARriCIPAT Iflil IA PlfAABA COMUNĂ
A CONSIIIIIOU OAMENILOR MUNCII 

OL NAJIONAIITATL MAGHIARĂ Șl GLRMANĂ
Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a participat, marți dimineață, la 
plenara comună a Consiliilor 
oamenilor muncii de naționali
tate maghiară și germană.

La sosirea in sală, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a fost in- 
timpinat cu entuziaste aplauze 
și ovații, participanții reafir- 
mind dragostea si recunoștința 
fierbinte, devotamentul profund 
pe care oamenii muncii de na
ționalitate maghiară și germa
nă din tara noastră le nutresc 
față de partid și secretarul său 
general, pentru condițiile asigu
rate de a participa efectiv, in 
condiții de egalitate, la intrea- 
ga viață politică, economică si 
socială, la conducerea societății, 
de a-si manifesta plenar capa
citățile creatoare in toate sfe
rele de activitate, de a se bucura 
din plin de cuceririle socialis
mului, pentru locul demn ce-1 
ocupă in marea si unita familie 
a României socialiste.

In prezidiul ședinței, alături 
de tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
au luat loc tovarășii Virgil Ca- 
zacu, Constantin Dăscălescu. Ja
nos Fazekas, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Vasile 
Marin, Ștefan Peterfi. vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
maghiară, Eduard Eisenburger, 
membru al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate 
germană, precum și vicepre
ședinții Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră și ai Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate ger
mană.

Au participat, de asemenea, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, reprezentanți ai orga
nizațiilor de masă și obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură.

In deschiderea ședinței a luat 
cuvîntul tovarășul Ștefan Peterfi, 
care, în numele consiliilor oa
menilor muncii de naționalitate 
maghiară și germană, a salutat 
cu deosebită stimă, cu multă 
căldură și bucurie prezența to
varășului Nicoiae Ceaușescu la 
lucrările plenarei comune a ce
lor două consilii.

Au continuat dezbaterile pe 
marginea expunerilor prezen

ILEANA SILAI [4:05,4 la 1500 m] 
ÎNVINGĂTOARE Șl ÎN MECIUL 

EUROPA - S. U. A.
MILANO, 14 (prin telefon). La „Pallazzo dello 

sport" din localitate s-au desfășurat marți seara 
întrecerile pasionantei întilniri atletice dintre 
selecționatele Europei și S.U.A. O comportare 
excelentă au avut cele două reprezentante ale 
țării noastre, Ileana Silai și Natalia Mărășescu, 
care s-au impus categoric in fața alergătoarelor 
de peste Ocean, in cursa de 1500 m. Ca și în fi
nala de duminică, Natalia a condus pe prima par
te, realizind la 1000 m un timp intermediar su
perior celui obținut în cursa încheiată la Buda
pesta cu un nou record mondial (4:05,0). Pe ul
tima parte insă, Ileana s-a dovedit din nou im
batabilă, trecînd prima linia de sosire după 4:05,4, 
a doua performanță mondială din toate timpurile. 
Au urmat-o : 2. N. Mărășescu 4:06,1, 3. Merrill 
(S.U.A.) 4:15,5 și 4. Jennings (S.U.A.) 4:19,0.

Alte rezultate, pînă la ora convorbirii : 60 m 
(b) : Petrov (Bulg.) 6,62 ; prăjină : Trofimenko 
(U.R.S.S.) 5,52 m ,' Slusarski (Pol.) 5,40 m ; 60 
mg (b) : Munkelt (R.D.G.) 7,65 , Foster (S.U.A.) 
7,67 ; 400 m (b) : Frazier (S.U.A.) 46,48 ; greutate 
(b) : Feuerbach (S.U.A.) 20,39 m ; 1500 m (b) : 
Traub (R.D.G.) 3:39,06 ; înălțime (b) : Jacobs 
(S.U.A.) 2,26 m ; 60 m (f) : L. Haglund (Suedia) 
7,19 ; înălțime (f) : S. Simeoni (Italia) 1,90 m ; 
800 m (f) : U. Bruns (R.D.G.) 2:05,81 ; 400 m (f) : 
Sidorova (U.R.S.S.) 53,01 ; lungime (f) : Nygrino- 
va (Ceh.) 6,40 m ; greutate (f) : Fibingerova 
(Ceh.) 20,79 m.

Romeo VILARA

C. E. de tenis de masă

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂAIfl
ÎH LUPTĂ PENTRU MEDALIA DE BRONZ

DUISBURG, 11 (prin telefon). Echipa femi
nină a României a trecut pe lingă o frumoasă 
victorie în întilnirea semifinală cu formația 
Cehoslovaciei contînd pentru proba pe echipe a 
C.E. de tenis de masă. Maria Alexandru a cîș- 
tigat în fața Dubinovei cu 21—10, 21—18, dar 
adversarele au egalat prin Uhlikova : 21—13, 
21—18 cu Eva Ferenczi. In partida de dublu : 
Uhlikova, Silhanova — Alexandru, Mihuț 21—19, 
21—17. La aceast scor, M. Alexandru a restabi
lit egalitatea (21—10, 17—21, 21—10 cu Uhlikova), 
dar mai tinăra să coechipieră nu s-a putut im
pune în fața jucătoarei nr. 2 a Cehoslovaciei 
(Dubinova — Ferenczi 21—11, 22—20), astfel că 
adversarele noastre s-au calificat în finala pe 
care și-o vor disputa miercuri seara cu repre
zentativa Ungariei (3—1 cu U.R.S.S.).

Pentru medaliile de bronz se vor întilni din 
nou (tot miercuri) formațiile României și 
U.R.S.S.

Selecționata masculină a României a învins 
Finlanda cu 5—1 și Italia cu 5—3, cîștigînd 
grupa sa. Apoi, sportivii noștri au întrecut și 
pe cei din Luxemburg cu 5—0 și indiferent de 
noua lor întîlnire cu Italia (pentru locurile 
13—14) ei s-au calilicat în prima grupă valorică. 
Finala probei masculine și-o vor disputa Un
garia (5—1 cu U.R.S.S.) și Anglia (5—4' cu 
Franța).

Mircea COSTEA

tate în cadrul plenarelor celor 
două consilii.

Au luat cuvîntul tovarășii 
Puskas Gheorghe, profesor la 
Institutul medico-farmaceutic 
din Tirgu Mureș, Michael Wel
ter, inginer-șef la întreprin
derea „Porțelanul'' din Alba 
Iulia, Domokos Geza, directorul 
Editurii ,,Kriterion“, secretar al 
Uniunii Scriitorilor, Therese 
Necsasz, inspector general ad
junct la Inspectoratul școlar al 
județului Timiș. Szabo Bela, 
strungar la întreprinderea „în
frățirea" din Oradea. Paul-Mi- 
hai Berger, brigadier la C.A.P. 
Criș-Daneș, județul Mureș, 
Dancsuly Andrei, profesor la 
Universitatea „Babeș—Bolyai" 
din Cluj-Napoca, Josef Ecken- 
reiter, secretar al Comitetului 
județean Sibiu al P.C.R.. și 
Majai Adalbert. președintele 
Consiliului județean Harghita 
al oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară.

In numele membrilor celor 
două consilii, al tuturor parti- 
eipanților la plenara comună, 
tovarășul Peterfi Ștefan a ru
gat pe tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socia
liste România, să ia euvintul.

Primit cu cele mal calde sen
timente, cu însuflețită bucurie 
ți profundă satisfacție, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general 
al partidului a fost urmărită cu 
deosebită atenție și larg interes, 
cu deplină aprobare, ea fiind 
subliniată, in repetate rinduri, 
de prelungi aplauze, urale și 
ovații. Cuvintarea se va da pu
blicității.

La încheierea cuvîntării, 
participanții aclamă din nou 
îndelung, cu înflăcărare, pentru 
gloriosul Partid Comunist Ro
mân, pentru conducătorul iubit 
al partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
pentru patria comună, liberă, 
independentă și înfloritoare — 
Republica Socialistă România. 
Sînt momente care relevă eu 
puterea adevărului, a celei mai 
vii realități, eoeziunea strmsă 
a oamenilor muncii de naționa
litate maghiară și germană in 
jurul partidului și al secretaru
lui său general, forța și unita
tea societății noastre socialiste.

Ședința a fost închisă de to
varășul Eduard Eisenburger.

La închiderea ediției
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Turneul internațional „ Centura de aur11

I. VLADIMIR, F.IBRAIM Șl D. CIPERE - PERFORMERII ZILEI
9 Primele surprize : N. Robu și Gh. Ciochină — eliminați I Q T. Dinu nedreptă

țit de juriu © Meciul serii: V. Cicu — L. Echaide

Tinărul dinamovist Teodor Pîrjol l-a trimis la podea pe vice- 
campionul Asiei, iranianul Masis Hambarsoumian.

Foto : Ion MIHAlCĂ

In aceeași ambianță de mare 
interes a continuat ieri — in 
două gale succesive — turneul 
internațional de box „Centura 
de aur", care a ajuns, la toate 
categoriile, in faza sferturilor 
de finală care se dispută azi.

Prima reuniune de marți a 
debutat cu un meci în limitele 
categoriei muscă, în care s-au 
înfruntat doi boxeri români : 
Niță Robu și Gheorghe Niță. 
Robu, mai experimentat, a im
primat luptei o tactică favora
bilă lui : ritm lent, lovituri de 
la distanță și eschive care au 
făcut ca multe din atacurile 
adversarului să eșueze. în fi
nal, Gh. Niță a fost mai insis
tent, ceea ce a determinat pe 
trei dintre cei cinci judecători 
să-i atribuie victoria sibianului, 
decizie care ar fi trebuit să re
vină brăileanului Robu.

Disputele de la categoria 
pană au fost interesante. Mus- 
celeanul Viorel Ioana a încer
cat să contracareze atacurile lui 
Antonio Esparragoza (Vene
zuela), care, cu directe expe
diate cu ambele brațe, a punc
tat atît cit i-a fost necesar 
pentru a obține verdictul. Dar, 
judecătorii l-au gratificat pe 
Ioana cu o victorie ncmeritată.

Meci dramatic între tînărul 
tirgoviștean Nicoiae Neagu și 
stelistul Gheorghe Ciochină. 

Campionul țării a început par
tida sigur pe el, a lovit precis 
și chiar în primul rund și-a ex
pediat adversarul la podea, cu
wwvvvw^wwwwv REZULTATE TEHNICE wwvwwwwvvvwvv;

i GALA I. Muscă : Gh. Niță b.p. N. Robu ; pană : V. Ioana b.p. i 
1 A. Esparragoza (Venezuela), N. Neagu b.ab.2 (t) Gh. Ciochină, 1 
j C. Buzduceanu b.p. I. Săli, M. Ploeșteanu b.k.o.3 Gh. Soreseu, j 
i N. Pineiro (Venezuela) b.p. I. Guță, Gh. Oțetea b.p. L Antone ; i 
i semigrea : D. Văleanu b.k.o.l N. Trenkov (Bulgaria), C. Dafi- ’
■ noiu b.ab.3 C. Văran ; grea : T. Pîrjol b.ab.2 M. Hambarsou- !
' mian (Iran), P. Ungureanu b.p. C. Rivera (Venezuela), T. Ste- , 
, venson (Cuba) b.ab.t G. Axente. i

I GALA n. Cocoș : F. Ibraim b.p. V. Kuznețov (U.R.S.S.) N. 
J Popa b.p. Fl. Butnaru, D. Cipcre b.p. N. Trujillo (Venezuela), 
, J. Sollet (Cuba) b.p. T. Dinu ; semimijlocie : C. Iloduț b.p. M.
■ Pavlov (Cehoslovacia), I. Vladimir b.ab.3 G. Rail (Venezuela),
■ L. Echaide (Cuba) b.p. V. Cicu, I. Budușan b.p. T. Mihai ; mij- 
J locie mică : G. Rostankowski (R.D.G.) b.p. Gh. Muraru, Al. Tir- 
, boi b.p. E. Blanco (Cuba), M. Azarhazin (Iran) b.ab.t V. Didea,

M. Fergane (Algeria) b.k.o.l P. Ganiaro (Venezuela), N. Chio-
i veanu b.p. I. Tîrîlă, C. Ciochină b.p. D. Kastner (R.D.G.), VI.
| Ivanov (Bulgaria) b.p. M. Olaru. I. Miron b.p. I. Răducu. ,

i In ultimele meciuri de luni seara : ușoară — N. Slamatescu i 
1 b.p. Kakouris (Grecia), C. Ilajnal b.p. Gh. Ilisei.

Prima corslăluirc pe (ară a cadrelor didactice

de specialitate din liceele pedagogice

AMPRENTA PE CALITATE, 
SINGURA CALE SPRE A EDUCA 
SI FORMA GENERAȚII TEMEINIC 
PREGĂTITE PENTRU MUNCĂ!
Angajat în a înfăptui cu fer

mitate și responsabilitate comu
nistă indicațiile conducerii de 
partid și de stat cu privire la 
îmbunătățirea continuă a mun
cii cadrelor didactice din învă- 
țămîntul de educație fizică, pen
tru realizarea unei noi calități 
în predarea lecțiilor și în activi
tățile sportive cu elevii, Minis
terul Educației și învâțămîntu- 
lui a inițiat recent prima con
sfătuire pe țară a cadrelor dc 
specialitate din rețeaua liceelor 
pedagogice. Consfătuirea a dez
bătut citeva din problemele- 
cheie specifice acestor unități 
de învățămînt a căror impor
tanță socială este reliefată de 
însuși faptul că ele sînt che
mate să asigure pregătirea edu- 
cativ-formativă a peste 25 000 
de învățători și educatoare, cei 
care vor călăuzi miine pașii ge
nerațiilor de preșcolari și elevi 
din primele trepte ale invăță- 
mintului. Acțiunea s-a bucurat 
de o bună organizare prin stră
dania Inspectoratului școlar al 
județului Cluj (inspector gene
ral, prof. I. Bindea) și a gazdei 
propriu-zise (Liceul pedagogic 
„Gheorghe Lazăr", director prof. 
A. Bulzan), care au pus la dis
poziția participanților atit săli
le de dezbatere și de activitate 

o contră de stingă. Repriza se
cundă a debutat identic și Nea- 
gu a fost numărat din nou. 
Toți spectatorii se așteptau la 
succesul facil al lui Ciochină. 
Dar Neagu a reluat curajos 
lupta și cu o directă de dreap
ta l-a trimis la podea pe Cio
chină. Campionul revine dar e 
contrat puternic, este numărat 
din nou. Se ridică, încearcă să 
reia lupta, dar o nouă lovitură 
a făcut ca Gh. Ciochină să fie 
trimis la podea, astfel că arbitrul 
de ring Dumitru Petrișor a dic
tat, pe bună dreptate, abando
nul, consfințind o neașteptată 
victorie a iui Nicoiae Neagu. 
Mihai Ploeșteanu și Gheorghe 
Soreseu s-au „bătut" timp de 
aproape nouă minute și meciul 
se îndrepta spre un final nor
mal, adică avînd cîștigător la 
puncte pe Ploeșteanu. Dar, in 
ultima secundă a meciului, a-

Paul IOVAN 
Petre HENȚ

(Continuare in pag. a 4-a)

practica, cit și o bogată apara
tură și materialul didactic ne
cesar.

LECȚIEI DE EDUCAȚIE FIZICA - 
DENSITATE, VARIETATE, 

ATRACTIVITATE I

Centrul de greutate al dezba
terilor l-a constituit, cum era și 
de dorit, lecția de educație fizi
că cu întregul ei corolar de 
mijloace impuse de creșterea 
continuă a eficienței, pentru a 
se asigura pregătirea optimă a 
viitorilor absolvenți la nivelul 
actualelor cerințe și exigențe. 
Conduse de cadre didactice a- 
parținînd liceului gazdă (Elena 
Ionescu — anul III B, educa
toare, Teodor Gore — anul II 
A, învățători, precum și de edu
catoarele Lidia Damalan și Li- 
via Breaz, cu grupe ale grădi
niței școlii de aplicație), lecțiile 
au oferit un bun reper pentru 
dezbateri cu un conținut con
cret și constructiv, fundamenta
te pe experiența personală a 
participanților. S-a apreciat că 
lecțiile s-au impus prin com-

Tiberiu STAMA

(Continuare In pag. î—3)



Gum ne pregătim, la ce aspirăm?

O MEDALIE IA „CUPA EUROPEI 
DATORIA DE ONOARE

La debutul său ca antrenor de lot

ALEXANDRU POP VREA SĂ FACĂ 
Șl MAI MULT PENTRU RUGBY I

A PENTATLONULUI
Una dintre importantele com

petiții organizate anual de Uni
unea Internațională de Penta
tlon Modern și Biatlon va avea 
loc — așa cum s-a stabilit la 
Congresul U.I.P.M.B. de la San 
Antonio — la București, la în
ceputul lunii iulie. Este vorba 
de „CUPA EUROPEI", întrece
re pe echipe, echivalentă cu un 
veritabil campionat european, 
dacă avem in vedere faptul că 
această competiție reunește e- 
ehipele campioane naționale de 
pe continentul nostru, identice 
deseori cu echipele reprezenta
tive ale țărilor respective.

Iată, așadar, un motiv în 
plus ca pentatloniștii noștri 
fruntași să abordeze cu toată 
responsabilitatea pregătirile pen
tru anul competitional 1978, cu 
dorința de a obține rezultate pe 
măsura talentului lor, a inves
tițiilor făcute de un numeros 
grup de tehnicieni, preocupat de 
relansarea pentatlonului mo
dem românesc în arena inter
națională. Că se acționează în 
acest spirit ne-o dovedește în
săși activitatea pe care o des
fășoară lotul alcătuit la finele 
sezonului competitional trecut și 
care lucrează sub conducerea 
antrenorului coordonator Gheor- 
ghe Tomiuc.

De fapt, nu greșim cu nimic 
dacă afirmăm că anul 1978 a 
început pentru pentatlonisti la... 
15 noiembrie 1977. Atunci a a- 
vut loc o ședință de analiză a 
comportării fiecărui sportiv, au 
fost stabilite obiectivele indivi
duale și pe echipă pentru 1978 
și... s-a pornit la treabă. Du
mitru Spîrlea, Constantin Căli
na, Iuliu Gaîovici, Ștefan Coz- 
ma, Eugen Pop. Cezar Rădu- 
canu, Sorin Crăciuneanu și Ta- 
maș Halasz, selecționați în lo
tul republican lărgit, au abor
dat prima etapă de pregătire. 
Timp de trei săptămîni au fost 
efectuate mai bine de 40 de 
antrenamente de readaptare a 
organismului la efort — trecîn- 
du-se prin toate probele —. an
trenamente desfășurate însă cu 
un volum și cu o intensitate

cei 
lui

stră- 
mult 
ori
care

In urmă cu cițiva ani volei
baliștii de la C.S.U. Galați al
cătuiau o echipă puternică. în 
permanentă luptă pentru locu
rile fruntașe în ierarhia națio
nală. Bind pe rind, insă, 
mai buni componenți ai __
C.S.U. fie că au renunțat la ac
tivitatea de performantă, fie că 
s-au transferat la alte cluburi, 
fapt care a dus spre un declin 
(dealtfel, previzibil) tot mai ac
centuat. formația gălăteană re- 
trogradind în Divizia B. De ce 
afirmăm că era vorba de un 
declin previzibil? Pentru că o 
mai atentă analiză a voleiului 
gălățean masculin (care are o 
tradiție de peste două decenii) 
duce la concluzia că într-un 
procentaj de aproape 90 la sută 
componentii loturilor nu au pro
venit din pepiniera sportului 
gălățean. ci din „grădini 
ine". Situația nu este cu 
diferită nici în ceea ce 
veste echipa feminină. în 
doar o mică parte din jucă
toare provin din „școala gălă
teană" de volei.

Care ar fi cauza principală ? 
O discuție cu cunoscătorii vo
leiului de aici indică drept 
cauză a cauzelor : insuficienta 
preocupare la nivelul școlilor 
(unele cu bune condiții) pentru 
depistarea și îndrumarea ele
mentelor talentate in această 
disciplină, ceea ce i-a determi
nat pe antrenorii echipelor di
vizionare să „apeleze la gră
dina vecinilor" după cum afir
ma I. Mușat, directorul Clubu
lui sportiv școlar nr. 1. Dar la 
aceasta s-a mai adăugat și lip
sa unui sistem organizat, care 
să conducă spre asigurarea u- 
nui eșalon de rezervă, capabil 
să furnizeze jucătorii necesari. 
Abia în urmă cu 7 ani la C.S.Șc. 
a fost înființată secția de vo
lei. dar care, din lipsă de an
trenor, a fost desființată, fiind 
repusă în drepturi după doi ani 
cu o grupă de fete. Un an mai 
tîrziu a apărut și o grupă de

NOSTRU MODERN
mult sporite fată de perioadele 
corespunzătoare din anii tre- 
cuți. In continuare, o perioadă 
de lucru — aproape 50 de an
trenamente — în condiții de 
altitudine, accentul fiind pus. de 
data aceasta, pe cros, scrimă și 
înot, probe deseori deficitare in 
sezonul competitional trecut, ca
re au afectat poziția în clasa
mente a sportivilor noștri. In 
sfîrșit, ultima etapă precompe- 
titională. efectuată în lunile ia
nuarie si februarie în condiții 
excelente, bazinul, sala de scri
mă, poligonul de tir și terenul 
de cros fiind situate pe un pe
rimetru restrîns și facilitînd 
astfel folosirea la maximum a 
timpului pentru pregătire și. în 
egală măsură, pentru recupera
re și odihnă activă.

Despre eficienta muncii de
puse vorbesc, între altele, re
zultatele probelor de control 
efectuate în această perioadă. 
Astfel, în zilele de 25—26 ia
nuarie. toti componentii lotului 
au obținut rezultate foarte bu
ne, pe fiecare probă, la nivelul 
performantelor maxime, din se
zonul competitional trecut ! Tes
tul a fost apoi repetat la 15 
februarie, soldindu-se cu nume
roase recorduri personale.

„Este firesc să fie așa — ne 
spune Gheorghe Tomiuc — de
oarece avem astfel proba parti
cipării conștiente a celor mai 
buni pentatlonisti ai noștri la 
programul de pregătire stabilit 
și putem spera că ne vom în
deplini obiectivele pe care n> 
le-am propus pentru marile 
competiții din acest an. Avem o 
datorie de onoare de a confir
ma rezultatele bune obținute in 
nltimii ani de pentatlonul nos
tru modern, iar pentru „Cupa 
Europei" de la București ne-am 
propus un loc pe podium și ne 
antrenăm cu maximă seriozita
te pentru a ne îndeplini obiec
tivele. Ne dăm seama cu totii 
că numai printr-o dăruire tota
lă, prin eforturi deosebite se 
poate realiza o asemenea per
formantă".

Ct. M.

băieți. Pină atunci. însă, nimic 
sau aproape nimic... în plus, a- 
firmă I. Mu$at. „nu am putut 
da randament deoarece nu s-a 
acordat răgazul necesar pentru 
a-i crește pe tineri cu răbdare, 
umblind după rezultate imedia
te". Poate de aceea o serie de 
jucătoare talentate (Rodica Pa- 
lade. Carmen Otilia. Marcela 
Ghinea, Lenuța Tudose etc.) și 
utile echipei gălățene au dispă
rut din activitatea de perfor
mantă.

De asemenea, ar fi fost ne
cesar ca și Clubul sportiv uni
versitar să aibă propriile sale 
echipe de juniori (opinie împăr
tășită și de conf. univ. FI. Ba- 
laiș, antrenoru1 formației de se
niori). E drept, a avut una. dar 
nu a supraviețuit multă vreme.

Iată doar patru dintre cauzele 
care au frînat permanent vo
leiul gălățean (să mai adăugăm 
și indiferenta față de această 
disciplină a organelor sportive 
locale care și-au îndreptat aten
ția cu deosebire spre alte dis
cipline). obligîndu-i pe antre
nori să folosească jucători cres
cuți și formați în altă parte.

Care este situația actuală ? 
După o lungă perioadă. în care 
specialiștii gălățeni nu au dat 
mai nimic, au început să apa
ră primele semne de însenina
re. Aceasta deoarece din pepi
niera C.S.Ș. s-au afirmat. în 
ultima vreme. Maria Obreja, 
Crina Georgescu. Carmen Ra
dar, Iulia Moldoveanu. în timp 
ce la băieți promit Mirel Zâ- 
harescu. Eugen Cojocaru. Dan 
Manolache, Florin Modiga, Dan 
Cristea ș.a.

Desigur, este doar un prim 
pas spre consolidarea bazei de 
performantă a voleiului gălă
țean. Pentru continua sa dez
voltare mai este însă nevoie de 
multă muncă Ia nivelul școlilor 
(„Dacă nu se lucrează Ia acest 
nivel nici cei de la C.S.Ș. si 
nici cei de la C.S.U. nu pot

„Solufia Alexandru Pop" la 
conducerea unui lot national 
este continuarea unui drum 
jalonat, acum rițiva ani — pu
țini, dar semnificativi în istoria 
rugbyului românesc — odată 
cu „experimentul Valeriu Iri- 
mescu". Altfel spus, s-a ales un 
jucător reprezentativ pentru o 
anume generație (căpitan al e- 
chipei naționale), jucător care 
nu a pus bine ghetele în cui 
(pentru care, deci, trecutul se 
conjugă foarte aproape de pre
zent) și, mizindu-se pe marea 
și... proaspăta sa experiență 
(neomițindu-se nici amănuntul 
carnetului de antrenor din bu
zunarul lui), a fost numit, pen
tru „rodaj", ca unul dintre res
ponsabilii lotului secund. Poate 
că unii vor contesta capacitatea 
de conducător tehnic a lui A- 
lexandru Pop pentru simplul 
motiv că binecunoscutul inter
national nu a prea stat pe ban
ca antrenorilor, exceptind 
scurtul stagiu, de anul trecut, 
ca secund — neoficial — la e- 
chipa națională de tineret.

Ineditul numirii lui Pop e 
însă altul. Și aceasta pentru că, 
în viața... de toate zilele, fostul 
conducător al înaintării este șef 
de atelier intr-o mare citadelă 
muncitorească — „Grivița Ro
șie". Pentru că tot el este și 
coordonatorul activității de ju
niori la primul club de rugby 
din România. întrebarea :- „Nu 
cumva e prea mult ?“ iși face, 
în modul cel mai firesc, loc...

— Nu-mi va fi ușor ! Știu 
insă că spiritul jocului in XV, 
odată ce a pus stăpinire pe 
tine, nu te mai părăsește. Și a- 
tunci cind ai ieșit din teren, lași 
acolo o parte din tine. Nu poți 
pleca de lingă spațiul dintre bu
turi decit pentru a merge la ca
bină și a-ți lăsa — intr-un ultim 
gest — echipamentul, nicidecum 
pentru a sta departe de rugby, 
de amintiri, de prezent, de vii
torul lui. Am primit mult de la 
sport. Și condiții pentru a-I 
face, și o anume educație, și 
aplauze, și onoruri. Iar acum — 
îmi spun — trebuie să-i dau, 
după puteri, la rindul meu. Nu 
ar fi oare incorect să duc cu 
mine numai in amintire — să 
zicem — deosebita experiență 
din Noua Zeelandă ? Mai ales 

avea cadre", ne spunea I. Scor- 
pan. antrenor Ia C.S.U.), de o 
mai bună organizare a cam
pionatului școlar local, deoarece 
acum prezența celor mai multe 
echipe este pur formală, pre
cum si de o mai strinsă conlu
crare intre C.S.Ș. și C.S.U. pen
tru promovarea elementelor va
loroase.

Discutînd cu factorii de răs
pundere ai C.J.E.F.S..
au recunoscut situația 
vorabilă a voleiului, 
că in cel mai scurt 
analiza și vor adopta 
necesare, astfel ca și Ia această 
disciplină să se producă mult 
așteptatul reviriment.

„Omul sfințește locul" — o 
veche zicală, care a revenit ca 
un laitmotiv în timpul discuți
ilor cu specialiștii gălâteni. O 
zicală, care, din păcate, este ig
norată tocmai de majoritatea 
celor care ar trebui să o trans
pună în fapte.

aceștia 
deloc fa- 
afirmind 

timp vor 
măsurile

Emanuel FÂNTĂNEANU 

cu : Lidia Fedoseeva-Șukșina,
Stanislav Liubșin, Mihail Ulianov. 
regia : Gherman Lavrov, Stanislav 

Liubșin
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că mă aflu in permanentă co
respondență cu specialiști din 
acest colț de lume.

— E frumos și logic. Dar, 
practic, cum vei proceda ?

— După cum se știe, in pri
ma jumătate a anului rugbyul 
nostru va fi prezent pe toate 
fronturile, la toate nivelurile. 
Cum multe acțiuni se suprapun, 
antrenorul federal Valeriu Iri- 
mescu se va ocupa in mod deo
sebit de programul oficial (al 
reprezentativelor A și de ju
niori). La lotul secund (care va 
susține partide cu Italia-tineret 
la 26 martie, cu Polonia-tineret 
la 16 aprilie și cu Selecționata 
engleză la 7 mai, in cadrul tur
neului întreprins de aceasta Ia 
noi), va lucra un colectiv mai 
larg, din care voi face parte. 
Colegiul de antrenori va alege 
selecționabilii, urmind ca noi să 
lucrăm cu ei pe o linie de joc 
pe care o dorim identică cu cea 
a echipei naționale. Avem avan
tajul că nu sintem presați de ce
rința unor rezultate excelente 
imediate. Putem lucra deci in 
perspectivă, pentru ca, intr-un 
viitor cit mai apropiat, să dăm 
primei reprezentative rugbyști de 
nădejde... Personal, nu voi putea 
urmări multe meciuri de cam
pionat. Dar am avantajul să cu
nosc mai toată floarea rugbyului 
nostru din... intilnirile directe, 
din teren, ca jucător. Voi vedea 
pe viu care e situația „schimbu
lui de miine".

— Prima confruntare a lotu
lui B-tineret va avea loc, prin 
urmare, chiar in această lună, 
înseamnă că ați și întocmit o 
formulă de echipă.

— Bineînțeles ! Ne-am oprit 
asupra unor tineri ca Stroe, Po- 
dărăscu. Al. Marin, Voieu, Un- 
gureanu, Zafiescu II, Urdea, 
Corneliu. Am insistat, în ace
lași timp, in a oferi o nouă po
sibilitate de afirmare cîtorva 
jucători care au mai trecut pe 
la loturi : Marghescu, Suciu, 
Tudose, Bucan, Vlad. A- 
nul trecut „insistența" aceasta 
(înaintea turneului din Bulga
ria) a dus la reintegrarea fruc
tuoasă in echipa națională a 
lui Dumitru. Sint convins că 
nu va rămine o experiență sin
gulară !

Geo RAEȚCHI

Turneul final al Diviziei A de volei [feminin]

LMIIJIA PRODUS 0 MARE SURPRIZA: 3-1 CU DINAMO 1
BRAȘOy, 14 (prin telefon). Ziua 

a doua a întrecerilor din cadrul 
turneului final al campionatului 
feminin de volei care se desfă
șoară in Sala sporturilor din lo
calitate a fost marcată de cea 
mai mare surpriză din actuala 
ediție : după 23 de victorii con
secutive, Dinamo a suferit prima 
infringere ! Autoarea acestei per
formanțe, formația Farul Con
stanța. Evoluind cu ambiție e- 
xemplară, apărîndu-se excelent 
(blocajul a funcționat fără gre
șeală) și atacînd decis, elevele 
antrenorului Dorin Jitaru s-au a- 
flat aproape tot timpul la con
ducerea jocului : 5—2, 11—5, 13—7, 
(setul I), 6—2, 9—i, 10—5 (setul 
ni), 9—5, 13—9, 14—10 (setul IV). 
Doar in setul al doilea, cîștigat 
de dinamoviste (după ce au re
cuperat de la 4—7 la 7—7), con- 
stănțencele au avut o scurtă pe
rioadă in care au cedat inițiati
va. Rezultat : Farul — Dinamo 
3—1 (7, -9, 9, 11). O victorie ne
scontată, dar perfect meritată. 
Iată formațiile folosite : FARUL 
— luliana Săbădeanu, Carmen 
Marinescu, Ana Mihu, Maria E- 
naehe, Renata Stelescu. Gulniza 
Gelil (au mai fost folosite : Lui
za Malezian, Maria Stadnic, Ma
riana Pircălăbescu și ștefania 
Idu) ; DINAMO — Mariana Io- 
nescu, Victoria Banciu, Emilia

i 
g SELECȚIE

In conferința de presă or
ganizată la Skien, in mai 
1975, la puțin timp după ce 
Nadia Comăneci era încoro
nată ca nouă campioană ab
solută a Europei, ziariștii și 
comentatorii din intreaga lu
me, dornici de cit mai multe 
noutăți despre cea mai tinără 
multiplă campioană a conti
nentului, aflau cu surprinde
re că gimnasta de 13 ani și 
jumătate, care uimise pe teh
nicieni cu înalta ei măies
trie, avea deja o „bătrînețe" 
de șapte ani in acest sport ! 
Era, de fapt, cel mai bun 
răspuns pe care viața, reali
tatea concretă a muncii îl 
dădea unei probleme de real 
interes și de mare actualitate 
in gimnastică — selecția tim
purie, spre care se orientase 
forul nostru de specialitate.

Așadar, Nadia a început 
sportul de performanță la 
virsta de 7 ani și in tot mai 
multe țări din lume expe
riența școlii românești de 
gimnastică a inceput să fie 
studiată cu mare atenție și 
a fost 
ideea că 
nea altor 
sibilă și

■i

acceptată unanim 
gimnastica, aseme- 
sporturi, este acce- 
oferă perspectiva 

unor mari performanțe 
virste foarte fragede.

Iată insă că ne este 
să vedem că in această 
de discutată problemă 
virstei optime 
viața ne oferă mereu alte și 
alte noutăți. La Baia Mare, 
de pildă, antrenorii secției 
de gimnastică de la C.S.M., 
pe baza unei depline con-
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TURNEUL INTERNAȚIONAL
Cu 10 minute înaintea încheie

rii timpului regulamentar de joc, 
5 din cele 8 partide ale rundei 
a 7-a din cadrul turneului in
ternațional de șah al României 
continuau și încă sub semnul u- 
nei lupte grele » în general, reu
niunea de luni seara a fost una 
dintre cele mai disputate de pînă 
acum.

Foarte încordată a fost întîl- 
nirea dintre Ghindă și Ungurea- 
nu, ambii aspiranți la a doua 
notă de maestru internațional, 
într-o variantă teoretică tăioasă, 
Ghindă (cu albele) a sacrificat 
un pion, atacînd vehement rege
le advers rămas în centru. El a 
refuzat nu numai propunerea de 
remiză a partenerului, dar a res
pins și încercările acestuia de 
a simplifica poziția. De ambele

au
trei,

7,
PENICILINA

Mariana Zamfir, Ana Chi- 
Aurelia Ichim, Carolina 
Nadia Sava (au mai fost
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In schimb 
nat o rezist 
lui Bellon,"* 
avantaj și i 
Irîngere cor 
consemnat ' 
tîlnirile Adi

Stoian, Irina Petculeț, Helga Bog
dan, Alexandrina Constantinescu 
(a mai fost folosită Carmen Pu- 
iu). Bun arbitrajul prestat de 
bucureștenil A. Dinjcu Și V. Han
giței.

In deschidere, s-au întîlnit 
Penicilina Iași și Chimpex Con
stanța. Deși au condus in fiecare 
început de set, constănțencele 
s-au „stins" incet-incet și 
cedat inițiativa. Chimpex a mal 
avut o zvicnire in setul ' 
cînd a recuperat 6 puncte (2—0, 
2—8, 8—B). dar Penicilina a re
venit la conducerea jocului și a 
cîștigat cu 3—o (3, 7, 8). For
mațiile : PENICILINA — Doina
Stoian, 
rițescu, 
Hatură, 
folosite : Cristina Drăguș și Ga
briela Coman) ; CHIMPEX —
Marta Szekely, Viorica 
Doina Sâvoiu, Eugenia 
Mihaela Hoanță, Adriana 
(au mai jucat : Tatiana 
caru. Eugenia Florian și 
Moroianu). Corect arbitrajul cu
plului C. Armășescu din Bucu
rești — V. Arhire din Brașov.

Programul de miercuri (ultima 
zi), de la ora 17: Dinamo — Peni
cilina (meci televizat, începînd de 
la ora 17,30) și Chimpex — Farul.

Marian GHIOLDUȘ
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In ultimele zile au avut loc 
discuții ale Biroului federal cu 
conducerile cluburilor F.C. Ar
geș și Steaua. Ele au fost deter
minate de comportarea echipe
lor respective, de problemele 
ridicate de o conducere inefi
cientă, de o pregătire necores
punzătoare a loturilor de jucă
tori. Din discuțiile la obiect, 
purtate cu toată seriozitatea și 
simțul răspunderii, au rezultat 
că există neajunsuri grave în 
felul în care conducerile echi
pelor, în special antrenorii prin
cipali, se ocupă atit de pregăti
rea tehnico-tactică cit și de cea 
morală a sportivilor.

Constatînd lipsa de răspun
dere a celor două conduceri 
tehnice, spiritul analitic și auto
critic scăzut, dovedit de ele, 
Biroul F.R.F. a hotărit sancțio
narea lor cu AVERTISMENT,

„CERȘETORII 
DE CARTONAȘE44 
De data aceasta, In „rol" Kun II

Înaintea partidei de duminică, 
eu F.C.M. Reșița, căpitanul for
mației bihor ene, Kun II, avea 
două cartonașe galbene. Era lo
gic, deci, ca el să evite pe cit 
posibil acel al treilea cartonaș 
galben care duce automat la o 
etapă suspendare. Contrar fires
cului insă Kun II a căutat prin 
toate mijloacele să obțină al 
treilea cartonaș. Mai intîi a „cer
șit" in teren arbitrului I. Igna 
un cartonaș galben. I. Igna i-a 
răspuns printr-o... lovitură libe
ră indirectă. Kun II n-a cedat 
insă. Văzind că Atodiresei a pri
mit un cartonaș galben pentru 
trimiterea balonului in tribună in 
mod ostentativ, in semn de de
zaprobare a unei decizii a arbi
trului, căpitanul lui F. C. Bihor 
a regizat o asemenea nemulțu
mire și a șutat nervos in minge 
după ce jocul fusese oprit. „Re
gulamentul m-a obligat să-i arăt 
cartonașul galben ! spunea după 
meci I. Igna. Deși tare l-aș mai 
fi întrebat pe Kun II de ce nu 
și-a propus să nu mai obțină 
pînă la sfîrșitul sezonului un al 
treilea cartonaș galben. In cali
tatea lui de căpitan de echipă, 
așa trebuia să procedeze, nu să 
forțeze suspendarea pe o eta
pă !“...

Această preocupare a lui KUN II 
DE A NU JUCA ETAPA VII
TOARE iși are... rațiunea sa nu 
tocmai suficientă șt, mai ales, nu 
tocmai morală. Talentatul jucă
tor bihorean s-a gindit că e 
mai bine să acumuleze trei car
tonașe înaintea unui meci in de
plasare, cum e cel de miine, de 
la Ploiești. Nu s-a gindit însă 
la echipă, la faptul că Mircea 
Marian și Georgescu erau acci
dentați, și că in meciul cu F.C.M. 
Reșița au devenit indisponibili 
Fior eseu și Lupău, condiții in 
care F. C. Bihor are serioase 
probleme de lot pentru jocul cu 
Petrolul. Kun n, apreciat pentru 
calitățile lui tehnico-tactice, a dat 
dovadă de lașitate, gindind nu
mai la el, nu și la interesele e- 
chipei, care, prin prezența lui, 
capătă altă valoare. Tocmai de 
aceea ne întrebăm dacă nu s-ar 
putea găsi o măsură și pentru 
„cerșetorii de cartonașe" ?

Mircea M. IONESCU

ecrindu-se o analiză temeinică, 
exigentă a comportării fiecărui 
jucător și luarea celor mai po
trivite și eficiente măsuri, in
clusiv eliminarea din loturi a 
celor vinovați pentru grave a- 
bateri in comportare.

Biroul F.R.F. atrage atenția 
că este anormal ca, pentru pro
bleme de ordin intern, ținînd de 
atribuțiile cluburilor și asocia
țiilor, să intervină conducerea 
forului de specialitate. Din a- 
nalizarea multor stări de lucruri, 
se constată că pentru interese

de moment se sacrifică, la clu
buri, obiectivele primordiale, de 
perspectivă. S-a constatat că nu 
se fac eforturile care se impun 
pentru acea creștere absolut ne
cesară sub raportul pregătirii, că 
ideile noi, eficiente in această 
direcție, apar foarte rar.

Biroul F.R.F. atrage atenția 
tuturor factorilor responsabili 
asupra îndatoririlor ce le revin, 
subliniind că va interveni eu 
toată hotărirea pentru înlătura
rea stărilor de lucruri dăună
toare.

ACTUALITĂȚI •
• MECIUL ROMANIA — TUR

CIA (tineret) CONTRAMANDAT? 
La începutul acestei săptărnini, 
forul nostru de specialitate a 
primit din partea forului similar 
al Turciei o telegramă în care se 
solicită amînarea partidei de la 
22 martie — de la București — 
dintre reprezentativele de tineret 
ale celor două țări, contînd pen
tru campionatul balcanic. F.R.F. 
a răspuns că nu dispune In ca
lendarul său de o dată liberă, ast
fel că s-a cerut federației turce 
să facă tot posibilul pentru a 
respecta programarea inițială.

a STOICA ȘI ECONOMU, SUS
PENDAȚI. în ședința care a avut 
loc Ieri la amiază, la sediul F.R.F., 
comisia de disciplină l-a sanc
ționat pe jucătorii Stoica (Jiul) 
și Economu (F.C. Corvinul) cu

ACTUALITĂȚI
cite trei etape suspendare, cei 
doi fiind eliminați de pe teren 
în meciul F.C. Corvinul — Jiul.

• NOU ANTRENOR LA DINA
MO SLATINA. Echipa de Divizia 
B Dinamo Slatina are de curînd 
la conducerea tehnică un nou an
trenor : Sebastian Taciuc ; ei 
este secondat de Nicolae Ivan.

• SCHIMBARE DE ANTRENOR 
LA CORVINUL HUNEDOARA. La 
începutul acestei săptămîni, con
ducerea clubului Corvinul Hune
doara a hotărit eliberarea din 
funcția de antrenor principal a 
antrenorului Ștefan Coidum. De 
pregătirea echipei se va ocupa 
temporar fostul jucător Remus 
Vlad, care funcționează ca an
trenor secund de la începutul re
turului. El va fi asistat de Mir
cea Lucescu, care iși menține și 
calitatea de jucător.

Acum 17 ani debuta în Divizia 
A un copil oe nume Dobrin. A- 
vea 14 ani. Azi, copilul lui Do
brin are» el, 12 ani. Cresc și 
fotbaliștii, ojung și ei părinți, în
cărunțesc și ei. Ca și noi. Sînt 
și ei oameni. Pe Dobrin il vom 
mai vedea, poate, 3-4 ani. Apoi 
se va duce și el, cum s-a dus 
Ozon, cum s-a dus Constantin. 
Și vom romine cu memoria unui 
foarte mare fotbalist care a fost 
— mereu — nedreptățit, 
mea lui Angelo Ni- 
culescu, cind Dobrin 
s-a dovedit foarte bun 
în preliminariile C.M., 
dor n-a mai fost bun 
tocmai la turneul
Mexic... Pe vremea 
lentin Stănescu. 
mea lui Ștefan Ct>v<Xi...

cu fost și au 
e încet, 

fizică, ____
nu pentru echi- 
motvele ocestea 
de ori doborite

Dumitrache, nici alături de Dudu 
Georgescu la Madrid, sau Ic 
București, in meciul cu Iugosla
via N» s-a spus, cam „aforistic”, . 
- ulterio- - că Dobrin nu ar fi 
făcut față... Dar noi ne îndoim. 
Noi am fi vrut să vedem, măcar 
o dată, cu ochii noștri, că Do
brin nu face față. Dar nu ni s-a 
dat această ocazie. Nici lui Do
brin nu i s-a dot această ocazie. 
Din păcate... Noi credem că atit 
împotrivaPe vre

Acum, pe vre-

rămas 
Dobrin 
Dobrin

*7* AR&ITRII

.AL. GHICEA: CALM, ECHILIBRAT, 
APROAPE DE FAZA... FIERBINTE

A fost un final dramatic Ia Jo
cul de la Satu Mare. Doar trei 
minute au despărțit echipa plo- 
leșteană de realizarea scopului 
propus : un egal, un punct „de 
aur" pentru evitarea zonei peri
culoase. Starea de spirit a ju
cătorilor, antrenorilor șl condu
cătorilor ploieștenl de la sfîrșitul 
partidei, nu e greu de bănuit. 
Aceasta însă nu trebuie să ne 
facă să ocolim adevărul și să gă
sim vinovați... fără vină.

Pentru unii (ploleștenii au 
avut o conduită ireproșabilă și 
nu e vorba de ei), vinovat ar 
putea fi arbitrul. Știți, minutul 
87, 11 metri pentru gazde, 1—0 in 
extremis, toate acestea ar putea 
lăsa dubii. Dar nu este așa. Ar
bitrul Alexandru Ghlgea a con
dus bine tot Jocul, a fost pe fa
ză, ca și la dictarea penalty-u- 
iul (se afla In apropierea careu
lui). A apreciat mereu corect 
dueluri dintre apărătorii ploieș- 
teni șl atacanții din Satu Mare,

dueluri prelungite, demonstrate 
și de raportul de corn ere : H—1. 
Au fost și momente cînd unii ju
cători sătmăreni — Mathe, Both 
I, Kaiser — au mai căzut prin 
careu sau au CERUT lovituri li
bere, dar arbitrul nu s-a lăsat in
fluențat. El a apreciat bine și ire
gularitățile comise de citeva ori 
asupra portarului Constantin. 
Poate că ar fi trebuit să fie mai 
exigent cu Kaiser, care merita 
un cartonaș galben pentru» nejusti
ficatele proteste din min. 66. Ar
bitrul băcăuan Al. Ghigea nu e 
la prima tinerețe (are 48 de ani). 
Este un arbitru venit mai de 
curînd în lotul A. Are însă cali
tățile necesare, în primul rînd 
stăpînirea de sine, calmul, știe 
să interpreteze corect regula
mentul. Trebuie să insiste în de
săvârșirea pregătirii fizice, să fie 
mereu aproape de faze, ca la 
Satu Mare. Atunci va presta nu
mai arbitraje bune.

Constantin ALEXE

N. RAAB: NU A ȚINUT CONT 
NICI MĂCAR DE PROPRIILE HOTĂRIRI!

Arbitrul N. Raab, care a condus 
meciul F. C. Corvinul — Jiul, a 
primit cea mai mică noță a eta-

pei : 5. De ce nota 5 ? Deoare
ce a înlesnit * jocul dur, nesancțio- 
nînd la tirrsp primele atacuri gro-

UIRE PE ȚARĂ A CADRELOR DIDACTICE DE SPECIALITATE DIN LICEELE PEDAGOGICE
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o eonver- 
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și fost pre- 
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dactice (Brașov, Cluj-Napoca, 
Caransebeș), caiete cu culegeri 
de exerciții tematice (Galați, 
Sighet, P. Neamț). Se acționea
ză prea puțin pentru lărgirea 
cadrului de lucru, profesorii li- 
mitindu-se de regulă la o oră 
pe săptămină, valorificînd izo
lat orele de consultații sau cele 
de pregătire pentru apărarea 
patriei (N. Ghidu — Ploiești ; 
M. Popescu — Deva). Relația 
profesor de educație fizică—cei
lalți profesori (diriginții mai a- 
Ies) apare mai mult simbolică. 
Tocmai de aceea exemplul de 
rodnică activitate și colaborare 
oferit de liceul-gazdă, prin prof. 
Ioana Mateescu, specialistă în 
pedagogie, îndrumătoare a mun
cii practice, a însemnat o bună 
direcție orientativă.
VIITORUL ÎNVĂȚĂTOR NU 

POATE RĂMiNE IN AFARA 
ACTIVITĂȚII SPORTIVE

In jurul acestei teme s-au 
angajat multe discuții. In final 
a apărut limpede necesitatea ca 
viitorul învățător să nu ocoleas
că activitatea sportivă de masă 
și chiar de performanță, „ceea 
ce ar contribui mult Ia înde
plinirea rolului formativ al in- 
vâțâmintului de educație fizică**, 
cum sublinia prof. Stelian Coan- 
dâ, inspectorul metodist al ju
dețului Bihor. Participarea ele
vilor de la „pedagogic** la con
cursurile și competițiile organi
zate pe plan local, la cele din

cadrul „Daciadei**, la campiona
tele pentru calificare în diviziile 
școlare și de juniori reprezintă 
o realitate, din păcate limitată 
la unele licee (Ploiești, Sighet, 
Cîmpulung, Cluj-Napoca). Apa
re încurajatoare propunerea or
ganizării unui campionat repu
blican al liceelor pedagogice, 
care a găsit un larg ecou.

Dar prezența elevilor din a- 
ceste unități în sfera activității 
sportive nu poate să anuleze 
unele atribute specifice viitori
lor învățători, în condițiile in 
care, cei mai mul ți vor lucra 
în mediul rural. Deprinderea 
mersului pe bicicletă, cunoaște
rea înotului, a unor jocuri spor
tive tradiționale zonei geografi
ce în care vor fi numiți (cum 
se experimentează la Cîmpu
lung, Buzău și Suceava) apar 
obligatorii, la fel ca și posibi
litatea de a organiza cit mai 
multe și mai diverse activități 
de mișcare cu copiii.
„N-AM SĂ MĂ POT COMPA

RA NICIODATĂ CU COLEGII 
MEI DIN LICEUL GAZDĂ...**
Afirmația, rostită cu vădită 

amărăciune de prof. Florica 
Constantinescu (Sibiu), viza con
dițiile vitrege în care ea lucrea
ză : sălițe improvizate, o curte 
improprie. Chiar dacă există o 
discrepanță, deocamdată, între 
aceste unități, solv.ția nu o re
prezintă... blazarea. Iar expe
riența unui dascăl de sport,

care nici nu mai este chiar atit 
de tînăr, ca prof. Ldrinczi din 
Sighet (care a amenajat cu ele
vii, dovedind stăruință, un ve
ritabil complex sportiv, pornind 
de la nimic) poate avea rolul 
unui apel la ‘inițiativă și spirit 
gospodăresc. Ca și la lecție, în 
activitățile sportive, și in direc
ția înzestrării școlilor cu spații 
pentru lucru (și chiar cu apa
ratură și material didactic) nu 
pot exista limite metodice. To
tul depinde de om, de harul 
său pentru profesiune, de con
știința sa de pedagog, de dra
gostea pentru copii, pentru e- 
ducarea lor multilaterală.

★
Punctul de vedere exprimat 

în concluziile consfătuirii de 
către tovarășul Corneliu Băje- 
naru, director în Ministerul E- 
ducației și învățâmîntului a re
liefat în esență nevoia unei și 
mai mari angajări in muncă a 
cadrelor didactice din aceste 
licee (chiar și ale acelora care 
nejustificat au absentat, repre
zentanții județelor Covasna, 
Dolj, Mehedinți și Vaslui), o- 
bligația de a pune permanent 
accentul pe calitate, singura 
cale de a asigura succesul a- 
eestor unități de invățămint pe 
linia formării unor generații de 
învățători și educatoare temei
nic pregătite, integrale trup și 
suflet unei activități sociale de 
o deosebită importanță.

Motivele 
aceleași. Dobrin 
nu ore condiție 
joacă pentru el, 
pă etc, etc. Dar 
au fost de teci 
tocmai de Dobrin. Mingea jucată 
de Dobrin este cea mai rapidă ; 
în meciuri oficiale memorabile, 
cu Portugalia (in preliminariile 
C.M.), cu Cehoslovacia (în Cam
pionatul european) etc., Dobrin 
a fost pe tot terenul, a luptat 
admirabil și golurile lui ne-au 
adus tuturor mari satisfacții și... 
calificări. Cît despre „egoismul** 
Iui Dobrin, nu există gogoriță 
mai mare. Lingă Dobrin a apă
rut Troi (fără Dobrin, a dispărut 
Trai) ; lingă Dobrin — Dumitro
che juca de doua ori mai bine ; 
lingă Dobrin - Radu II, lovănes- 
cu, Doru Nicolae ni se par une
ori irezistibili.

Cu toate acestea, Dobrin n-a 
jucot la Guadalajara alături de

Angliei, a Braziliei (ta 
Guadalajara), cît și 
a Spaniei și a echi
pei lui Surjak, Dobrin 
ar fi reprezentat un 
puternic atu in echipa 

a României.
care, duminică, io 

de poarta adversă, îl 
pe fundașul naționalei 

o făcut-o el — uluitor —, 
da cDoi acea superbă 
gol, un jucător care și 
să-ți pună mingea unde 

frunte, pe voleul sting, 
I drept (exact ceea ce-și

de fotbal
Un jucător

7 metri 
driblează 
așa cum < 
pentru a 
pasă de 
azi poate 
vrei, pe 
pe voleul _ _____ ____ _ __
dorește Dudu), un asemenea ju
cător e departe de a fi o (mi
nunată) jucărie stricată, așa cum 
„filozofează”, dăunător, unul sau 
altul. Ștefan Covaci vrea sâ-l re
cheme la lot. Foarte bine face ! 
Dați-i, măcar acum, posibilitatea 
lui Dobrin să joace acolo unde 
venerabilul nostru tehnician Cibi 
Braun Bogdan spune câ i-a fost 
intotdeauha locul, în echipa 
prezentat-vâ.

Orice iubitor 
zice decît câ 
face. în sfîrșit. 

Moi avem

re-

de fotbal nu i 
lui Dobrin I j 
dreptote.

nevoie de Dobrin.

va 
se

Marius POPESCU

„EXTREMELE ETAPEI'1
solane și favorizînd penibilele 
scer.e care s-au petrecut pe tere
nul din Hunedoara. încurajați de 
indulgența arbitrului față de in
trările dure, jucătorii celor două 
echipe au schimbat caracterul 
sportiv al întîlnirii într-o dispută 
pentru» „a-și plăti unele polițe". 
Culmea, pe acest fond de duri
tăți, arbitrul a arătat primul car
tonaș galben pentru... vociferări 
(Ciupitu), iar pe cel de-al doilea 
pentru... un nevinovat gest de 
nemulțumire (Mulțescu), în timp 
ce Miculescu, Petcu, Dumitriu IV, 
Rusu, Bădin, Stoica (i-am 
numit pe cei mai „repre
zentativi") își vedeau în con
tinuare „de treabă", între- 
cîndu-se în a comite faulturi din 
ce în ce mai grosolane. în aces
te condiții, se pune fireasca în

trebare : Ce a făcut arbitrul ? Nu 
a făcut nimic, fiind depășit de 
evenimente, mai cu seamă in 
min. 42, cînd s-au produs mai 
multe altercații, iar pe teren a 
intrat cine a vrut (antrenori, con
ducători). După alte citeva schim
buri de „amabilități", conducăto
rul jocului s-a decis, în sfîrșit, să 
arate și cartonașul roșu, elimi- 
nînd cite un jucător din fiecare 
formație. Acestor slăbiciuni de 
la activul arbitrului N. Raab li 
se mai adaugă și desele decizii 
neconforme cu realitatea, care au 
dezavantajat ambele echipe, ca 
să nu mai vorbim că nu a ținut 
cont de propriile hotărîri, el ne- 
luînd în considerare minutele de 
prelungiri pe care le-a arătat.

Adrian VASILESCU

RADU ȘERBAN : PREA ÎNGĂDUITOR
Șl SURPRINS DE MINUTUL 65

Craioveanul Radu Șerban ne o- 
bișnuise cu arbitraje bune, anun- 
țîndu-se printre veritabilele spe
ranțe ale „cavalerilor fluierului". 
In jocul de la Pitești (F. C. Ar
geș — Steaua), el nu a măi reu
șit din păcate să repete prestați
ile anterioare. Este drept că a 
avut și un meci cu destule, u- 
nele chiar neobișnuite, probleme. 
Să începem cu cele mai simple. 
El a lăsat jocul mult prea liber, 
fără să curme unele intrări dure, 
unele faulturi clare care cereau 
sancționarea imediată. N-a fă
cut-o și, din aceste motive, în 
repriza a doua unii jucători și-au 
permis abateri de la sportivitate. 
Ne referim mai cu seamă la al
tercația dintre portarul gazdelor' 
— Speriatu — și fundașul bucu- 
reștean Agiu, care s-a încheiat cu 
lovirea piteșteanului, cu pumnul, 
situație în care se impunea, con
form regulamentului, eliminarea 
lui Agiu ! Arbitrul R. Șerban l-a 
avertizat însă numai pe Speriatu, 
trecînd cu vederea gestul nespor
tiv al stelistului. Se wcerea, de a-

semenea, sancționată și atitudi
nea lui C. Zamfir, care a degajat 
balonul în tribune (în momentul 
în care jocul era oprit), în semn 
de nemulțumire la o decizie a 
arbitrului.

în fine cea mai dificilă și rar 
întîlnită situație a avut-o condu
cătorul jocului la părăsirea, cu 
de la sine putere, a terenului de 
către portarul Iordache (minu
tul 65). El a făcut bine nereluînd 
jocul atîta timp cît în poarta e- 
chipei Steaua nu intrase nimeni ; 
dar a greșit că nu a cerut — în
dată după plecarea Iui Iordache 
Ia vestiare — desemnarea unui 
jucător dintre cei de cîmp pentru 
înlocuirea acestuia. Ulterior, in
trarea lui Moraru se putea face 
prin trecerea acestuia în postul 
ocupat ad-hoc de un jucător de 
cîmp. în fine, conform regula
mentului, el trebuia să treacă în 
foaia de arbitraj, anunțînd con
ducerea formației Steaua, un a- 
vertisment (cartonaș galben) față 
de gestul lui iordache.

Gheorghe NERTEA

LOTO - PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Participați și dv. la TRAGEREA EX

CEPȚIONALA PRONOEXPRES BOX- 
EXPRES din 19 martie 1978, organiza
ta cu prilejul celei de a VIl-a ediți* 
a competiției internaționale de boz 
„Centura de aur” I

Biletele pentru această tragere s-au 
pus în vînzare la toate agențiile Lo- 
to-Pronosport, unde puteți solicita și 
prospectele respective.

Continuăm să vă prezentăm cîțiva 
dintre cei mai recer.ți ciștigători în 
autoturisme „Dacia 1300” și premii 
în bani la LOZ IN PLIC - unul din
tre cele mai apreciate și populare 
sisteme de joc.

Apâteanu Teodor d’n com. Cărpi- 
niș, jud. Timiș — autoturism

Dragomir I. Ion din corn. Malu cu 
Flori, jud D mbovița - autoturism

Gâlbeazâ Constantin din com. Stâ- 
nița, jud. Neamț — 20.000 lei

Ion V. Petre din corn. Balta Doam
nei, jud. Prahova — 20.000 lei

Dragomir Constantin din Cro’ova — 
20.000 lei

Buga Viorel din corn. Dingeni, jud. 
Botoșani — 20.000 lei

Marcu Drogu din Buzău — 10.000 
lei

Marton Ileana din Reghrn — 10.000 
lei

10.000 lei

Pahonțu Nicolae din com. Lerești,
jud. Argeș - 10.000 lei

Pâpânâu llie din com. Bîltenî, jud.
Gorj — 10.000 lei

Moisescu Petre din Călărași —

Nu uitați I Oriunde vă aflațî, ju-_ 
câți la LOZ IN PLIC ! Numai astfel 
vă veți putea număra și dv. printre 
marii ciștigători I

Tragerea Pronoexpres de astăzi va 
fi transmisă la televiziune la ora 
17,05.

Rezultatele vor fi transmise și ' lă 
radio în cursul serii.

CÎSTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 MARTIE 

1978

Categoria 1 : (13 rezultate) 307,75 
variante a 744 lei ;

Categoria 2 : (12 rezultate)
4.140,25 variante a 107 lei.

întrucît valoarea unitară a cîș- 
tigurilor de la categoria 3 este 
sub plafonul minim de 40 lei, 
fondul acestei categorii a fost re
partizat, conform regulamentului, 
celorlalte două categorii.



TURNEUL DE BOX „CENTURA DE AUR“
(Urmart din vag I)

cesta a plasat o stingă la ficat 
și Sorescu a căzut, fapt care l-a 
făcut pe arbitrul din ring Vic
tor Scbiopu (indus în eroare de 
svircolelile lui Sorescu) să dic
teze k.o., însă... cel de la podea 
s-a ridicat și a așțeptat calm 
numărătoarea firească, dar ar
bitrul dictase, pripit, un verdict 
in contradicție cu realitatea.

Gala de după amiază s-a în
cheiat cu partidele 
categorie semigrea 
cele cinci întilniri, 
încheiat înainte de

Cea de a doua 
urmărită de peste 5000 de spec
tatori — a adus în „scenă“ 
întîi boxerii 
Capetele de 
zentat, fără 
F. Ibraim 
(U.R.S.S.) și 
llct (Cuba).

boxerilor de 
și grea. Din 
patru s-au 
limită.
reuniune —

mai 
de categorie cocoș, 
afiș le-au repre- 

îndoială, meciurile 
— V. Kuznețov 
T. Dinu — J. So- 
F. Ibraim a abor-

DIN PROGRAMUL 
DE AZI

A. 
(Venezuela). Gh. 

A. Azamora (Ve- 
G. Agrimanakis 

— A. Aldama 
S. Cuțov — N.

f-'iciiane
dat lupta cu multi ambiție 
s-a decis destul de repede 
inițieze el 
stilul său caracteristic, acțiuni 
care l-au

acțiuni ofensive

Și 
să 
în

Corespondentă din Italia ASTĂZI PARTIDE. DECISIVE

Ora 15: Al. Turei 
Guevara 
Vlad — 
nezuela), 
(Grecia) 
(Cuba), 
Rodriguez (Venezuela). S. 
Ttrîlă — I. Tabacek (Ce
hoslovacia) ;
Ora 19 : Gh. Niță — S. 

Belford (Cuba), Gh. Oțe- 
lea — N. Pineiro (Vene
zuela) V. Vrînceanu —

Potrivit noului program, 
galele semifinatelor se 
vor disputa joi și vineri 
(în reuniuni unice) Ince- 
pînd de la orele 13,30.

S. Soria (Cuba). A. Ian-
ciauskas (U.R.S.S.) -- A.
Nazami (Iran).

La gale asistă Hans
Hofman (Olanda), pre-
ședințele Asociației euro-
pene de box amator
(EABA)

surprins adesea pe 
Kuznețov. Acesta din urmă a 
răspuns, de fiecare dată, pericu
los dar .Ibraim, cu bunul său 
joc de picioare, a evitat la timp 
loviturile adversarului. După o 
partidă frumoasă cu faze de 
box autentic, juriul l-a decla
rat, pe merit, învingător pe 
sportivul român. Așteptat cu le
gitim interes, meciul T. Dinu — 
J. Sollet (Cuba) ne-a ținut în
cordați toate cele nouă minute 
ale disputei. Dinu a boxat bine, 
în continuă mișcare, aplicindu-i 
boxerului cubanez multe lovi
turi la față și corp. Sollet, un 
adversar redutabil, a făcut efor
turi vădite pentru a menține 
echilibrul, punîndu-și mari spe
ranțe în loviturile de dreapta 
cu care a urmărit să-și facă 
adversarul k.o. Dar Dinu, me
reu atent și deosebit de mobil, 
a eschivat punctind cu abilita
te, acumulind, după părerea 
noastră, suficient avantaj pen
tru a primi decizia. în ciuda 
acestui fapt, juriul a acordat 
victoria — cu o decizie de 3—2 
— lui Sollet, decizie care-1 ne
dreptățește pe sportivul român. 
Surprinzător 
fost replica 
cehoslovac M. 
cu C. Hoduț. 
tru a trebuit 
ze pînă în 
luptei pentru a... smulge 
extremis" un fragil avantaj și 
o decizie cu 3—2 ! Meci de mare 
tensiune și între V. Cicu — L. 
Echaide (Cuba). Cei doi s-au... 
căutat cu lovituri decisive și în 
rundul secund mai întîi Echaide 
și apoi Cicu au fost numărați 
de arbitru. Lupta are un dina
mism rar, ambii sportivi arun- 
cînd -în dispută toate forțele. 
După o partidă echilibrată, ju
riul a decis : învingător Echaidc.

CE-L NELINIȘTEȘTE PE in „SFERTURILE"

de viguroasă a 
.,semimi jlociului* 

Pavlov în partida 
Campionul nos- 

să se întrebuințe- 
ultima secundă a 

„in

Acum, cînd iubitorii fotbalului 
peninsular se pregătesc (sufle
tește...) să asiste la evoluțiile 
azzurrilor in turneul final al 
C.M., există un om, direct inte
resat în aceste evoluții, a cărui 
frunte este mereu brăzdată de 
cutele îngrijorării. El se numește 
Enzo Bearzot, antrenorul forma
ției Italiei.

Ce-1 frămîntă pe acest taciturn 
antrenor 7 Prima lui grijă este 
legată de alegerea unui stoper 
capabil ca la „EI mundial" să 
asigure selecționatei peninsulare 
siguranță in apărare, echilibru In 
momentele de dominare ale ad
versarului și posibilitatea ieșirii 
cu calm și în mod organizat din 
aceste situații. Preferințele lui 
Bearzot se îndreaptă către Bel
lugi, care șl-a făcut în 1976 o 
senzațională reintrare după ce 13 
luni fusese ținut departe de ga
zon de o dificilă operație chirur
gicală la ambii genunchi. Bellugi 
este un jucător clasic, care asigu
ră funcționarea ireproșabilă a 
sistemului defensiv, dar care este 
lipsit de imaginație, motiv care 
a determinat și încercarea tînă- 
rului Manfredonia, de la Lazio. 
Prestațiile acestuia nu au risipit 
însă cutele de îngrijorare de pe 
fruntea lui Bearzot... Ceea ce a 
făcut pe ziariști 
cele din urmă 
ra“ va înfrunta 
sivele formații 
Ungariei tot cu _ _
clpal stîlp al apărării.

O altă problemă care-1 frămîn
tă pe antrenorul Iotului reprezen
tativ al Italici este aceea a gă
sirii unor soluții pentru echili
brarea și înviorarea, in același 
timp, a jocului la mijlocul tere
nului. Pentru această zonă, Bear
zot s-a oprit la 4 jucători : Tar- 
delli, Antognonl, Zaccarelli și Be- 

-netti. Criticile care se aduc a- 
cestui cvartet sînt destul de vehe
mente și ti vizează, în special, pe 
Benetti, care a trecut de prima 
tinerețe și al cărui randament în 
finalul jocurilor scade vizibil, și

pe Zaccarelli, un fotbalist bine 
dotat din punct de vedere tehnic, 
dar cu evidente înclinații spre 
jocul individualist.

O mare îngrijorare i-o provoa
că lui Bearzot și faptul că este 
obligat să selecționeze majorita
tea componenților lotului de la 
Juventus, formație care este an
gajată pe două fronturi de luptă: 
campionatul și Cupa campionilor 
europeni. Lesne de înțeles că fot
baliștii torinezi vor fi mult so
licitați în această primăvară, ast
fel că sînt mari șanse ca jucă
torii de bază ai lotului să ajun
gă la Buenos Aires uzați și o- 
bosiți.

In orice caz, pînă la 24 mai, 
cînd „Squadra Azzurra* va de
cola de pe aeroportul Leonardo 
Da Vinci din Roma, mai există 
doar un singur test : confrunta
rea amicală, de verificare, cu Iu
goslavia (la Neapole sau Roma). 
Să sperăm că ea va fi edifica
toare.

CUPELOR EUROPENE

După victoria asupra lui G. Vilas în meciul Europa

STEFANO GERMANO
Bologna, martie 1978

Astăzi au loc meciurile retur 
din sferturile de 
pelor europene. In programul 
C.C.E. figurează 
ventus — Ajax
Borussia Monehengladbach — 
S.W. Innsbruck (1—3), Atletieo 
Madrid — F.C. Bruges (0—2), 
F.C. Liverpool — Benfica Lisa
bona (2—1).

în CUPA CUPELOR : Dinamo 
Moscova — Betis Sevilla (0—0) ; 
Twente Enschede — Velje B.K. 
(3—0) ; S.C. Anderlecht — F.C. 
Porto (0—1) ; Hajduk Split — 
Austria Viena (1—1).

în CUPA U.E.F.A. : Gras
shoppers Zurich — Eintracht 
Frankfurt (2—3) ; C.F. Barcelo
na — Aston Villa (2—2) ; P.S.V. 
Eindhoven — F.C. Magdeburg 
(0—1) ; F.C. Carl Zeiss Jena — 
Bastia (2—7).

finală ale cu-

partidele Ju- 
(în tur 1—1),

MUNDIAL" ’78
să opineze că în 

„Squadra /\zzur- 
rapidele și ofen- 
ale Franței și 
Bellugi ca prin-

Iată lotul celcr 35 
desemnați de F.I.F.A.__
partidele (la centru și la 
din cadrul turneului final 
de fotbal din Argentina 
iunie) :

Ange! Coerezza, Miguel 
Sana, Arturo Ithuralde, 
Pestarino (Argentina) ; 
Linemayr (Austria) ; Arnaldo 
Coelho (Brazilia) ; Francis Bion 
(Belgia) ; Werner Winsemann 
(Canada) ; Juan Silvagno (Chile); 
Patrick Partridge (Anglia) ; 
Gebreycsus Tesfaye (Etiopia) ; 
Robert Wurtz (Franța) ; Adolf 
Prokop (R.D. Germană); Ferdi
nand Biwersi (R.F. Germania) ; 
Karol y Palotai (Ungaria) ; Jafar

8 I

de arbitri 
să conducă 

tușă) 
al C.M. 

(1—25

Come- 
Luis 

Erich

Nandar (Iran) ; 
(Israel) ; Sergio 
Alfonso Arcbundia 
(Mexic) ; Charles Corver 
da), Cesar Orosco (Peru) ; Aio- 
jizy Jarguz (Polonia) ; Antonio 
Jose da Silva Garrido (Portuga
lia) ; Nicolae Rainea ~ ■
John Gordon (Scoția) ; 
soupha N. Diaye 
Franco Martinez (Spania) ; 
Eriksson (Suedia) ; Jean " 
(Elveția), Faruk Bouzo 
Hedi Seudi (Tunisia) ; 
Harreto Ruiz (Uruguay) ; 
Ivanov (U.R.S.S.) ; CHve 
(Țara Galilor) ; Dusan Maksmivici 
(Iugoslavia).

Abraham Klein 
Gonella (Italia);

Gonzales 
(Olan-

(România),
Yous- 

(Senegal) : 
Ulf 

Dubach 
(Siria) ; 
Ramon 
Anatoli 
Thomas

America de Sud

ILIE NASTASE URCA DIN NOU
1 Ilie Năstase, din nou peste 
ștachetă... O ștachetă sus înăl
țată, căci în Palatul 
din Madrid adversar 
dutabilul tenisman 
Guillermo Vilas (cu 
locul 1 mondial, dar cotat al 
2-lea de specialiști și compu
ter). Ca și la Aix-en-Provencc 
în toamnă — cînd Vilas acuza 
racheta cu „dublu cordaj", ca 
fiind pricina înfrîngerii sale — 
el cedează net : 2—6, 3—6, 2—6. 
E drept „eehipa“ lui Năstase, 
reprezentind continentul nostru, 
a trebuit să încline steagul în 
fața selecționatei sud-americane. 
decizia survenind în dublul în 
care Vilas, asociat lui Fillol, își 
lua o parțială revanșă. Dar „șla
gărul* reuniunii rămîne cel al 
confruntării primelor rachete și. 
aci. campionul nostru a avut 
cîștig de cauză.

Avem prilejul să discutăm cu 
antrenorul său, Constantin 
Năstase. Și-a însoțit fratele, 
timp de două luni, în lungile 
sale peripluri, i-a condus pre
gătirile dinaintea fiecărui start, 
îi punem o întrebare firească : 

k
r — Ilie a ieșit definitiv din 
eclipsa de formă ?

Sporturilor 
i-a fost re- 
argentinean 
veleități la

Minute de repaus, înaintea grelelor ore de întrecere

III UMBRA TACTICA
A BATRINULUI CONTINENT

Arthur Antunes Coimbra sau Zico, cum este cunoscut de către __
torii fotbalului brazilian atacantul de la Flamengo candidat la un k * 
in „11"-le reprezentativ pentru Mundial *78, considera că echipele ei 
ropene care au evoluat in Brazilia în sezonul trecut au pus un accet 
deosebit de apărare. „Singurul mod de a combate asemenea tact: 
ultra-defensive — este Zico de părere — constă intr-o rapidă schimba: 
poziționala și jocul pe aripi**. Antrenorul Coutinho lucrează în ace 
sens, dar și el iși dă seama că răminind la tradiționala cultivare f 
driblingului și conducerii balonului nu va fi suficient. „Jucătorii noșt 
trebuie să adauge acestor calități asprimea angajamentului și o ce 
pa cita te fizică ridicata pentru a putea infrunta adversarii europeni i 
maniera lor proprie**. In turneul european pe care-1 vor efectua într 
1 și 11 aprilie, cînd vor întîlni echipele reprezentative ale Fran-țe 
R.F.G., Angliei și pe cea a clubului Internazionale Milano, brazilian' 
vor avea ocazia să verifice cît au reușit să acumuleze pe drumul „fot 
balului total**.

Jose Antonio Roca, antrenorul Mexicului, este mult mai cîrcumspe 
în opțiunile sale, preferind să nu se îndepărteze de modul trodiționc 
în care evoluează selecționata țârii Aztecilor : marcajul zonal, cor* 
strucția deliberata, pasele scurte. „Noi, mexicanii — explica Roca 
trebuie să jucăm conform propriului nostru temperament. Noi nu pu 
tem copia alt sistem, ca de exemplu «fotbalul total» olandez, ci tre 
buie sâ adaptăm fotbalul modern la mentalitatea noastră. Altfel, necr 
trezi ca un pechinez care aleargă intr-o cursa de ogari**.

După cum se vede, solul pregătirilor pentru turneul fina! al C.M. n- 
este deloc omogen pe continentul gazdă, latino-amerlcan. Umbra tac 
tică a bătrînului continent se întinde pînă pe plaja Copacabaneî soi 
peste stîncile abrupte de la Acapulco, întreținînd arșița revanșei. Cine 
va găsi oaza victoriei finale, ciHe se va rătăci pe căile înșelătoare 
ale unei „Fata Morgana’* ?...

iub

Paul SLAVESCU
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— Așa se pare, este răspun
sul. Deși ar fi prea devreme 
pentru o concluzie, dacă aso
ciem ultima sa victorie cu cea 
din finala de la Hollywood 
Beach (n.n. unde învins i-a fost 
noul „star" Tom Gullikson), 
atunci se poate spune că Ilie 
Năstase este in urcare. A avut 
un inceput de sezon slab, dar 
aceasta s-a datorai și pauzei de 
aproape o lună, din iarnă, cu 
care nu este obișnuit. Am făcut 
antrenament zilnic, multă aler
gare și gimnastică specială, dar 
el se simte bine numai 
joacă, cind nu se oprește 
concurs.

— Dar, la aproape 32 de 
mai poate juca zi de zi 1

— Aici este marea problemă. 
Pe de o parte, solicitarea fizică 
il consumă, pe de alta, ca să 
intre in formă, trebuie să aibă 
mereu adversari in față. Cred 
că totul este o chestiune de mo
ral. Dacă are încredere in el, 
cîștigă. Poate să bată pe orici
ne, sint convins.

— La Madrid s-a jucat 
suprafață rapidă. Pe zgură, 
5 seturi, l-ar mai învinge 
Vilas ?

— Să dai pronosticuri nu-i 
ușor. Poate că, intr-adevăr, te
renul rapid îl ajută acum pe 
Năstase. Dar „recordurile" lui 
Vilas pe zgură (n.n. scor gene
ral 65—1, aprilie—decembrie 
1977) sînt facilitate și de faptul 
că majoritatea campionilor de 
azi preferă soluțiile expeditive, 
mecurile scurte și jocul in vi
teză. Tenisul de luptă și rezis
tență este mai puțin cunoscut 
iar Vilas, crescut pe zgură, pro
fită de aceasta, in fața ameri
canilor și australienilor.

— Pe scurt, care este progra 
mul viitor al lui Ilie Năstase

săptămin' 
pentru tu 
apoi înce- 
Milano — 
Carlo, La

SPORTIVI ROMANI IN COMPETIȚII
IN RUNDA a 5-a a turneului 

feminin de șah de la Belgrad, 
Lia Bogdan a învins-o pe Hart- 
ston (Anglia). în clasament con
duce Nona Gaprindasvili 
(U.R.S.S.), cu p (o partidă
mai puțin disputată), urmată de 
Tereza Stadler (Iugoslavia) 3‘/2 P, 
Lia Bogdan (România) 
Veroezy (Ungaria) cite

★

IN PRIMUL tur al
feminin de tenis de la Boston. 
Virginia Ruzici a învins-o cu 

7—6, 6—3 pe americanca Mona
Guerrant. In proba de dublu,

— -h P, 
și Suzana
3 p.

turneului

cînd 
din

ani,

pe 
în 
pe

INTERNAȚIONALE
perechea 
Jausovec 
cuplul 
Vermaaxk.

Virginia Ruzici—Mima 
a întrecut cu 6—4, 6—4 

Michele Tyler—Yvonne

★
EVOLUÎND la Halle (R.D.G.) în 

cadrul unui turneu de baschet- 
junloare, selecționata României 
(antrenori Gh. Roșu și Ileana 
Ghiță) s-a clasat pe locul secund, 
după echipa Ungariei și înaintea 
formațiilor Poloniei, R. D. Ger
mane A și R. D. Germane 15. 
Rezultatele sportivelor românce : 
37—71 cu R D.G. A, 111—55 CU 
R.D.G. B, 70—60 CU Polonia, 73—36 
cu Ungaria. S-au evidențiat :

Magda Pall — 14 ani, 1.30 m, Con
stanța Fotescu, Katalin Szabo și 
Cornelia Hagiu.

★
SAPTAMINA aceasta — Intre 

16 și 19 martie —se va desfășura 
la Moscova o mare întrecere la 
haltere, dotată cu „Cupa Priete
nia", la care vor participa ca 
invitați cjțiva dintre cei mai buni 
halterofili ai lumii. La această 
competiție, țara noastră va Ii re
prezentată de Gh. Maltei și Mir
cea Tuli (cat. cocoș). Ion Buta 
(cat. ușoară) și Marin Parapancea 
(cat. grea—ușoară).

— Se reîntoarce, 
viitoare, in America, 
turneu Ia Las Vegas, 
pe o serie europeană 
Rotterdam — Monte
sfirșitul lui aprilie, din nou 
dincolo de Ocean, la Las Vegas 
— a doua oară —. Houston și 
Dallas, dacă se califică in fina
lele W.C.T. Pe urmă, meciurile 
campionatului inter-orașe, me
reu intre două avioane. Un ma
raton non-stop...

— Cînd îl vom vedea și pe 
terenuri bucureștene ?

— Probabil după Wimbledon, 
in iulie. Vom face, cred, o 
reuniune demonstrativă, cu 
un adversar pe măsură, probabil 
Vitas Gerulaitis.

Cu această 
oră“, am pus 
noastre.

știre de „ultimă 
punct convorbirii

Radu VOIA

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • La Detroit, ghanezu! 

J Ogunfeym a sărit la lungime 
,78 m.

FOTBAL > In semifinalele „Cupei 
Liricii". programata ta 16 martie, Tu- 

Ugandotisia va întilni Ghana, iar 
a juca cu Nigeria.

rio - S.U.A. 7-2 ; Mexic - R. F. 
Germania 5—4 : lugpslavia — Cuba 
3-7 • La Budapesta : 200 m liber 
(m) “ ' * “ "
— Vermes
- Wehte'

Nagy 1:57,37 ; 100 m bras 
1:07,46 ; 100 m liber (f) 
(R.F.G.) 59,65.

— Timann 
Gligorici, 
Portisch. 
Spasski cu

Iu 
invins pe 

conduce

Liubojevicî a cîștigat 
iar Larsen l-a 
|n clasament 
8 p.

HOCHEI Echipa R. P. Chineze 
z obținut a treia victorie consecu- 
vâ in cadrul C.M. (grupa C), în- 

' ngind în cea de a 3-a etapă cu 
2—1 formația Belgiei. Alte rezultate : 
Tlondo - Spania 19-0 ; Bulgario - 
tustria 3—3 : Danemarca — Franța 
7—6. In clasament conduc R. P. Chi
neză și Olanda, cu cite 6 p.

NATAȚIE ■ fn turneul de polo de 
Ia tong Beach (California) : Unga-

La Holmenkollen proba 
de la trambulina a fost

SCHI „ 
de sărituri 
ciștigatâ de H. Suschek (R. D. Ger
mana) cu sârtu-î de W m ți 88 m. 
Proba de combinata nordica a reve
nit finlandezului Rauno Miettinen.

ȘAH • In turneul de la Bugoino, 
în runda a ’3-a. Karpov a remizat 
cu Byrne, rezultat consemnat $î in 
partidele Tal — Milles, Spasski — 
Hubner, Hori - Balașov și Vukici

_____ 16 jucători 
din lume, printre care Connors, Năs
tase, Borg, Vilas, Solomon, Dibbs, 
Stockton, Gerula:tis, Newcombe, La
ver și Panatta. vor participa între 20 
și 26 martie. Ia Las Vegas, la marele 
turneu anua organizat sub egida 
W.C.T., un veritabil campionat mon
dial neoficial pe teren acoperit a In 
turneul de Ic Washington : Ramirez 
— Warwick 6—2, 7—6 ; Teacher — Du
pre 4—6, 6—4, 7—5 a In finala de 
la Cairo : Higueras — Johansson 
4-6. 6-4, 6-4.

TENIS • Cei mai buni
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